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Domovské webové stránky:
Anna Terézia:

http://engesztelok.hu

Eva Nagy Ackermann:

http://uzen.blogolj.net

Mária Julianna:

http://jezusuzenete.hu

Mária Magdolna:

http://egikegyelmekzapora.blogger.hu

Za překlady poselství z maďarštiny do slovenštiny děkujeme bratru v Kristu Zoltánovi.
Edson Glauber:

http://itapiranga0205.blogspot.com

Luz de Maria:

https://revelacionesmarianas.com

Maurice Sklar:

https://sklarministries.com

Pelianito:

https://joyofpenance.wordpress.com

Glynda Linkous:

http://wingsofprophecy.blogspot.com

Dana U.:

Vizionářka dává přednost zůstat v anonymitě.

JNSR:

(Je ne suis rien – Nejsem nic), http://jnsr.be

Anna Marie:

http://www.greenscapular.org ,

Jennifer:

http://www.wordsfromjesus.com

Angélik Caruana:

http://www.borgin-nadur.org/en/bidu.php (*)

Pedro Régis:

https://apelosurgentes.com.br/en-us/

Marie des Philippines:

nyní: http://vincentdetarle.free.fr/catho/sauvetage.html

La fille du oui à Jésus:

http://www.lafilleduouiajesus.org

La messagère de Notre Dame: Řádová sestra v anonymitě (USA).
http://vincentdetarle.free.fr/catho/russie.html (Rusko) a ostatní na:
http://vincentdetarle.free.fr/catho/sauvetage.html
Jean-Marc:

http://messagesduciel.net

Anne:

http://www.directionsforourtimes.org

Veronika Lueken:

http://www.tldm.org

Vassula Ryden:

http://www.tlig.org

Louise Starr Tomkiel:

http://www.apparitionsmariales.org , (dnes v placeném archivu).
http://www.geocities.ws/dwasercai/TOMKIEL070702en.htm
https://www.angelfire.com/ca7/loquebar/Tomkiel.htm

Knižní vydání:
https://www.amazon.com/Heavens-Messages-Louise-Starr-Tomkielebook/dp/B00B85Z8DA
(*) Některé z adres už nemusí být funkční, ale můžete je najít v archivu stránek (placená služba).

K biblickým odkazům jsme použili ekumenický překlad Písma Svatého v knižním vydání, Praha
1985, také jeho online verzi na www.biblenet.cz, dále Bibli Svatou podle kralického vydání z roku
1613 a Nový Zákon, Křesťanská akademie, Řím, 1976, 3. vydání.
Jestli jste se dříve modlili a naslouchali Mi hodinu denně, tak vás žádám, abyste se
naučili přicházet ke Mně mnohem víc než dosud – nacházejte během dne okamžiky,
kdy budete přicházet ke Mně, dokud se celý váš den nestane modlitbou. (č. 672).
Přijde obrovská válka. Zachraňte svatá Písma, poselství, vytiskněte všechno,
neodkládejte to! Znát den a hodinu nemůžete, ale je velmi blízko (č. 542).

Stránka Varování www.varovani.org byla 6. června 2021, po desetileté existenci zrušena
a přemístěna jako podstránka na slovenskou část webové stránky Varování:
https://jezis-kristus-varovani.net/varovani.org/index.html
Jednodušeji se na ni dostanete přímo přes slovenskou část stránky Varování tím, že klepnete myší
na nabídku Fórum na stránce www.poselstvi-varovani.org a pak z horní nabídky POSOLSTVÁ si
vyberete Poselství Varování.
K mému potěšení se objevila nová stránka Varování, používající texty poselství paní MBM
a nabízející také hlasová zpracování poselství, která mohou být velmi užitečná pro naše starší
bratry a sestry v Kristu, jimž už neslouží zrak: https://druhyprichod.xf.cz. Ale minulý rok byla její
činnost zastavena. Snad ji zase najdeme na jiné adrese.

001. Poselství Ježíše ze dne 1. září 2015.
Nástroj: paní Marta P., která si přeje zůstat v anonymitě (Slovensko).

ÚTĚCHA – část první

Adminu Peterovi a ostatním:
Milovaní, dostali jste tisíc a sto důkazů o ukončení dějin tohoto života. Znamení jsou jasná.
Apokalypsa se završuje. Nyní nastoupí i důrazná znamení přírody při Varování svědomí, která
budou těžká pro celé lidstvo. Varováním svědomí, očistou, trestem a Letnicemi se skončí dějiny.
Je zbytečné brouzdat po internetu a hledat zprávy, které vám vyrážejí dech. Nediskutujte, ale čiňte
pokání, protože už není čas!
Turzovka a její chrám je znamením konce pro všechny národy, nejen pro vybrané elity církve.
Země padla do prachu temnoty a špíny, do špíny citu, který je vrahem Boha a duše.
I církev padla, neexistuje na zemi, a je už jen jediné místo, kde se pravda žije tak,
jak jste ji dostali v těchto poselstvích i v těch, z jiných zdrojů.
Pravda evangelia říká: Není možné sloužit dvěma pánům. Není možné mít dvě hlavy (*), je to
omyl. Máte jasné důkazy. Příchodem Františka byla zrušena oběť. Elektronika je Satanův
nástroj, jímž není možné sloužit Bohu, i když jej Bůh použil k vaší výstraze. Je to zaznamenáno
v Knize Zjevení svatého Jana. Konec už je zde.
Čiňte pokání, neboť tyto nástroje elektroniky budou zásahem vypnuty. A co potom budete dělat?
Plakat a litovat? Falešný papež vám nemůže dát Pravdu. Vzpamatujte se a čiňte pokání, dokud
ještě můžete. Žádali jste odpověď. Dostali jste pomáhající milost. Dejte to na vědomí všem.
Očekávejte zásah, který zruší všechny pravdy lidského chápání, které jste přijali místo Boží Pravdy.
Evangelium není možné změnit.
Máte znamení. I Turzovka je znamením konce dějin a zrození nového člověka skrze Syna Božího
a Nejsvětější Matky. Pohleďte na vrchol věže chrámu v Turzovce, tam, kde je koruna Nejsvětější
Matky. Je to žena oděná sluncem, která se nazývá nejsvětější eucharistie a je platná jen tam, kde
se žije Pravda. Držte se jí a ona vás přivede k Pravdě. Je to žena s patou maličkých, skrze něž se
již uzavírají dějiny.
Duch Boží vám dal světlo o tom, co máte dělat a kam máte jít.
Ekumenismus a jiné podoby změn v takzvané padlé církvi a ve světě jsou znaky Satana a konce
času – jsou to hříchy nečistoty.
Proto máte znamení. Je čas pokání, pokud ho stihnete. Tak ho čiňte. I tuto zprávu dejte na vědomí
na veřejnosti, i všem kněžím. Konec je zde.
Varování už máte nad hlavou. Bude pro vás překvapující a bolestné, ale přinášející spásu pro
mnohé.

Ježíš, Syn Boží, nepřišel odsoudit odsouzeného člověka, ale spasit ho skrze nové semeno života,
kam všichni musí vejít, do nového početí. To je tajemství spásy. To je Matka Boží na té věži
chrámu v Turzovce – je to znamení, že zásah je už zde.
Proto čiňte pokání skrze bolest vlastního poznání a popření chybného myšlení, které má člověk
od Satana, ukrývajícího se za city. Evangelium odkrývá tuto hrůzu.
Připravte se a buďte stateční. Oznamte to všem. Je to poslední útěcha. Děkuji za přijetí.
Syn člověka

(*) v církvi – poznámka admina Petera

002. Poselství Ježíše ze dne 4. září 2015.
Nástroj: paní Marta P., která si přeje zůstat v anonymitě (Slovensko).

ÚTĚCHA – část druhá

Adminu Peterovi – odpověď vám a ostatním:

Z milosti Otce i Syna i Ducha Svatého dostáváte odpověď na vaši žádost. V evangeliu vám Bůh
Otec zjevil vše ve svém Synu. Jako Otec má právo dát svým dětem pomáhající milosti svým
způsobem, ne podle lidského myšlení a očekávání.
V těchto posledních časech vám dal Otec, skrze poselství Marie z Irska, podrobné instrukce
k přípravě na konec dějin, což skutečně přijalo jen málo duší. Většina z nich jen udiveně vzdychla,
i když naslouchala, protože byla ve tmě lidského chápání pravdy a citů, které nechtějí přijmout
realitu života. Jen pár duší přijalo toto varování.
Do této pomáhající milosti ÚTĚCHY, o kterou jste prosili, byla zahrnuta všechna poselství Marie
z Irska, aby se lidé vzpamatovali a přijali konec, jenž je zde. V těchto poselstvích najdete vše,
co vám bylo řečeno v této útěše, kterou jste zveřejnili.
Bůh má právo jednat tak, jak chce.
Nezapomeňte, že litera zabíjí ducha. Duch jedná tak, jak chce, a tato útěcha byla potěšující
a povzbuzující pro všechny z vás v tomto těžkém soužení ducha i těla.
Turzovka, na kterou bylo poukázáno, je znamením konce a znamením tajemství spásy.
Je to hora Pravdy, která se jmenuje Živčák, z níž proudí pravda života pro všechny
národy, ne jen pro elity církví.
Pokání, k němuž jste byli vyzváni, znamená změnu vašeho srdce, myšlení a cítění – ono je tím
evangeliem, které měli kázat všichni kněží a řeholníci, ale nestalo se tak. Zaprodali se Satanovi
svým spojením se světem a elektronikou. A tak i bratr František, druhá falešná hlava církve, hlásá

smrt věčnému životu, a to je pro vás všechny jasným znamením konce. Proto ani vám vlastní
nedokážou přijmout Pravdu, neboť berou ohledy na lidské city. Přijmou ji až ve Varování svědomí
a v trestu.
Bratře Petře, jsme s vámi. Jste posilňován láskou Boha Otce. Prosíme vás, přijměte toto
pronásledování a rány, které dostáváte od duší, které nemají Světlo.
Je naším posláním a předurčením pomáhat a splácet dluh za duše, které jsou nevědomé,
obelhávané a zneužívané Satanem.
Tajemství spásy a konce jsou chráněna Otcem. Zářivé místo se ukáže na Letnice.
Věci, které jste dostali, jsou v evangeliu. Tázali jste se, odkud to pochází? Kvůli lidskému cítění
a kvůli vaší jistotě – tyto věci jsou obsaženy v evangeliu. Tam máte odpověď na to, kdo je Syn
člověka. Tak, jako jste to dostali i od Marie z Irska, protože Bůh Otec si nikdy neprotiřečí, ale
potvrzuje konání spásy svého Syna, u Něhož lidsky chápaná pravda nemůže určovat
směr. Proto, i když nerozumíte, máte přijímat Boží pomoc v pokoře, úctě a bez diskusí.
Taková byla pokora i Panny Marie – Spoluvykupitelky díla nového člověka.
Ostatní věci, kterým nerozumíte, vám nyní Bůh zjeví ve Varování svědomí, v trestu a na Letnice.
Tato ÚTĚCHA vám byla dána jako poslední na pomoc a k přijetí Božího plánu. Je to poslední
pomoc útěchy a je vám odhalena i v poselstvích z jiných zdrojů.
Bratře Petře, neptejte se, kdo je Marta a Syn člověka, je to v evangeliu. Bůh se sklání
k člověku, aby mu pomohl.
Tento světelný šíp zasáhl všechna ztemnělá srdce, aby se probudila. Aby se situace konečně
posunula. Neboť věčná smrt, která ohrožuje duši a zemi, už bezprostředně hrozí. Proto jsme vás
prosili o pokání, abyste zapřeli sebe a svět!
Varování svědomí už bezodkladně visí nad vašimi hlavami. K němu už směřují ne roky, ani měsíce,
ale hodiny, minuty a vteřiny – samozřejmě zcela určitě ne podle lidského chápání, ale v souladu
s Božím záměrem.
Děkuji, že jste Mne přijali.
Syn člověka

003. Poselství Boha Otce ze dne 13. října 2015 v 10:11.
Nástroj: paní Dana U., která si přeje zůstat v anonymitě. (Východní Slovensko).

DĚTI BOŽÍ, SVOU SVOBODNOU VŮLI NIKOMU NEDÁVEJTE

Zlo k záhubě mých dětí sílu potřebuje.
Milost zla je jako milost záhuby.

Zlo pýchu miluje, divy síry předvádí a v nich dým své slávy ukazuje.
Kilometry síry mým dětem představuje.
Dílo moje odstraňuje.
Mne, Lásku Boha, jste vyměnili za samotného Satana.
Znakem šelmy vás označit chce. Se synem zla kráčíte, sílu mu dáváte.
Mírem, slovem Pravdy pohrdáte, Písmo svaté ničíte.
Tlak na zemi velký je a lásky na ní málo.
Znakem šelmy, děti moje, vás chce Satan označit a lásku Boha zlomit!
Hlad s sebou přinést chce.
Tlak syna zla mé děti do záhuby přinese.
Vy, děti Boží, svou svobodnou vůli nikomu nedávejte. Zlo vám ji sváže ohonem svým a do srdce
vám vbodne pýchu.
Sírou svou vám tam vlije lež.
Bůh Otec

Poznámka:
Síra je symbolem pekla a jeho schopností vytvářet iluze a ovlivňovat svobodnou vůli Božích dětí.
Plamen síry je symbolem trestu.

004. Poselství Boha Otce ze dne 19. října 2015 v 9:02.
Nástroj: paní Dana U., která si přeje zůstat v anonymitě. (Východní Slovensko).

ZRAŇUJETE MÉ SVATÉ SRDCE

Já jsem Alfa a Omega. Zapomínáte ctít Ježíše, mého jednorozeného Syna, který miluje všechny mé
děti.
Já, Bůh laskavý a pomáhající, nakloněný každému srdci, chci vám, svým dětem, pomoci, protože
nasloucháte zlu víc než Mně.
Člověk Zlého nepřemůže, jen Bůh to může učinit. Zničím jeho armádu. Děti moje, konejte pokání.
Chce vás označit znakem šelmy.
Zraňujete mé srdce. Chodíte za Zlým jako poslušné ovečky. Klaníte se šelmě zla – ze samého
pekla.

Bůh miluje všechny své děti. Zlo zničí váš Pán, vy ne!
Zapomínáte uctívat svou Matku. Odstraňte činy pýchy pokáním.
Říkám vám – zraňujete mé Nejsvětější srdce. Písmo svaté nechápete, klopýtáte! Můj pláč je vám
slabostí?
Já zlo zahubím, a také pýchu. Přijdu už brzy, věřte Mi!
Láska je věčná. Zlo nad láskou nezvítězí a pýcha rychle pomine. Láskou získáte pomoc jak Boha
Otce, tak i Ježíše, Syna vašeho Pána, a Ducha Svatého. Láska zvítězí a rozum Bůh označí Pravdou.
Jste moji, jste moji, a Já jsem ráj Lásky.
Pomažu vás Duchem Svatým po modlitbě růžence.

Bůh Otec

Paní Dana měla před několika měsíci živou vizi. Popsala ji těmito slovy:
Viděla jsem Ježíše na kříži v strašných bolestech, i tu trnovou korunu na jeho hlavě. V pozadí byly
plameny a za svým Synem stál Bůh Otec a také křičel bolestí, protože lidé velký Boží dar nepřijali,
ale naopak tento dar ve vzteku poplivali, zbili, zbičovali a ukřižovali.
Poznámka: poselství jsou přijímána v rusínštině.

005. Poselství Ježíše ze dne 30. ledna 2016.
Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko) http://jezusuzenete.hu

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

Mé drahé děti, mé vyvolené a milé mému srdci,
pronásledování už je tady. Napadnou vás z úkrytu. Vše už je připraveno. Žijte tak, abyste
byli připraveni na smrt. Nebojte se těch, kteří zabíjejí tělo, ale nic jiného udělat nemohou. Vydejte
svědectví o Mně před těmi, kteří si myslí, že vykonají službu Bohu, když vás zabijí. Radujte se,
neboť v okamžiku vaší smrti přijdete sem, do nebe. To budou vaše nebeské narozeniny. Vy se jen
připravujte v duchu. Žijte čistý, svatý život. Vše ostatní svěřte Mně. Přijměte mučednictví, neboť
tím oslavíte Svatou Trojici a v ní Mne, jenž jsem prolil svou
Krev za vás.
Moji maličcí! Sluha není větší, než jeho pán. Když pronásledovali Mě, i vás budou pronásledovat.
Když prolili mou Krev, tak i vaši budou prolévat. Radujte se a plesejte v ten

den. Zpívejte oslavné žalmy, neboť kde jsem Já, tam budete i vy. Uvidíte moji slávu a v ní navždy
budete mít podíl. Přijměte svůj kříž, zneuctění, jako jsem jej i Já za vás nevinně přijal. V jaké míře
se účastníte a podílíte na mých zkouškách, v té míře dostanete podíl na mé slávě.
Děti moje! Oko nevidělo, ucho neslyšelo, lidské srdce neumí pochopit, co vám od věků a na věky
připravil můj Otec. Utrpení celé země se nedá srovnat s jediným okamžikem pohledu na nebeskou
slávu. Ani v nejodvážnějších svých snech si neumíte představit, co tam na vás čeká. Věčný život,
věčná radost. Setřu každou slzu z vašich očí.
Moji maličcí! Žijte svatý život. Tak budete mít velkou zásluhu v nebi. K tomu vám žehnám svým
srdcem, přeplněným láskou, ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Moje drahé děti! Nehřešte! Všechno, čím vás obviňuje vaše svědomí, je od Satana. Co byste
nechtěli, aby vám činili jiní, nečiňte jim.
Děti moje! Když škodíte jiným, sami uvidíte svou škodu, protože totéž dostanete zpět!
Moji maličcí! Milujte se navzájem! Bůh vás všechny stvořil k tomu, abyste žili v lásce. Jen tehdy
jste šťastní, když lásku dostáváte a dáváte. Pro vaši duši je láska důležitější, než kyslík pro vaše
tělo. Bez lásky je duše mrtvá. Proto jsem do hlavního přikázání dal lásku, abyste byli šťastní už
tady na zemi, a abyste získali věčný život. V nebi je jen láska. V kom není láska, ten se nemůže
dostat do Božího království. Můj Otec stvořil každého člověka z lásky. Stvořil jej proto, abyste i vy
opětovali jeho lásku a v Něm se milovali navzájem. Když budete takto žít, Satan si s vámi nebude
vědět rady.
Moji maličcí! Přijměte moje slova. Modlete se za to, abyste dokázali žít v lásce. Když někdo proti
vám vznese výčitku, poproste ho o odpuštění a odčiňte své hříchy. Ať nikdo jinému nečiní zlo,
neboť po smrti bude muset za to zaplatit těžkým trápením. Navzájem si odpusťte a modlete se
jeden za druhého, i za své nepřátele. V modlitbě Otčenáš jsem učil: "Odpusť nám naše viny, jako i
my odpouštíme našim viníkům". Když odpustíte těm, kteří se proti vám provinili, odpustí vám i váš
Nebeský Otec. Ale když jim neodpustíte, ani váš Otec vám neodpustí vaše hříchy. [Matouš 6, 1415].
Děti moje! Žijte v nepřetržité připravenosti! Brzy přijde ta hodina, kdy budete muset obstát před
mým soudem. Tam se před vámi promítne celý váš život. Budete se muset zodpovídat ze všeho.
Každý dostane svou odměnu, nebo trest, podle svých skutků. Bohu nemůžete lhát. Lhářem je
Satan. On je otcem lži. Nevěřte mu. Nedávejte se s ním do řeči. (*) Má napomenutí obraťte
ve skutky, a tak si zachráníte duši. K tomu vám žehnám ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Ježíš

(*) Pán má na mysli, abychom nehřešili.

006. Poselství Boha Otce ze dne 13. února 2016.
Nástroj: Maria Magdolna (Maďarsko), http://jezusuzenete.hu

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

Když jsme před Pánem padli na tvář a takto jsme Ho uctívali, viděla jsem, že se k nám přidávají
i další a spatřila jsem, že mezi nimi nebyli jen Maďaři, ale i lidé z jiných zemí. Náš Nebeský Otec,
Král všeho, se k nám sklonil a řekl:
Všichni, kdo přede Mnou padnou na tvář – neboť poslechli mého volání – budou šťastní na zemi i v
nebi. Slovem šťastní nemám na mysli bohatství, ani ukončení utrpení, které potrvá až do okamžiku
smrti a které může pokračovat i na onom světě. Vaše štěstí je ve Mně, neboť Já jsem pramenem
věčného života a lásky. Mnozí nevědí, že můj Syn byl šťastný na kříži, zejména v té minutě, kdy
vyhlásil: "Dokonáno jest".
Vy, děti, tím, že jste přede Mnou padli na tvář, se Mi odevzdáváte, abych Králem vašeho srdce byl
jedině Já a nikdo jiný. Když Mě tímto způsobem uctíváte, nezapomeňte, že Mě máte uctívat nejen
svým tělem, ale i svým srdcem a myslí. Největší boj člověka se odehrává v mysli, která v sobě nosí
vůli. Můj Syn vám ukázal nejdokonalejší příklad, kdy netrval na vlastní vůli, ale na vůli svého Otce,
v Getsemanské zahradě. Za tuto milost mohl děkovat nespočitatelnému množství modliteb a půstů.
Jakou radost mám z toho, když člověk ve Mne věří a touží po Mně. Ale s bolestí se dívám, že vůle
mého stvoření je často slabá a lehce se ubírá směrem k hříchu. Věru, pravím vám, abyste v této
době trávili více času cvičením své vůle. Slovo se rychle ztratí, skutek pomine, ale vaše vůle vás
bude provázet celým pozemským i věčným životem.

V ruce Nebeského Otce jsem spatřila bílou holubici a viděla jsem, jak se proměnila v zářící a ohnivý
jazyk. Tyto ohnivé jazyky Otec odfoukl na místa a domovy lidí, kteří Ho uctívají tímto vysokým
způsobem. Pán řekl: Čím víc Mě budou uctívat padáním na tvář, tím víc budou odumírat uctívání
model, které nesmírně urážejí moji Boží svatost, a tím víc bude urychlen čas k vašemu prospěchu
– tím dříve pošlu svého Syna, aby svou spravedlností zavedl znovu řád na zemi i v podsvětí.
V místech bydliště mých věrných dětí antikrist nebude moci zlomit pravou úctu k Bohu a lásku
k Němu. Zlý duch vykoná prostřednictvím svých sluhů mnoho hrozných činů, ale moji nebudou
zlomeni ve své víře, neboť mé vítězství je s nimi. Neboť kde vidím svého svatého Syna, tam jsem
přítomen a mé Světlo, jako znamení vítězství, odhání démony.
Viděla jsem chrám a trůn připravený pro antikrista, jejž mu postavili lidé. Mnozí mu prokazovali
přízeň, protože ve své ruce držel pozemskou moc se vším bohatstvím. Ale Bůh jej strpěl jen na
krátkou chvíli, neboť nikdo tak těžce nezhanobí jeho jméno a jeho chrám, jako on.
Potom jsem viděla, jak během našeho uctívání padáním na tvář Ježíš vyšel z eucharistie
a přistoupil jednotlivě ke každému, pohladil ho po hlavě a řekl:
Děti moje, neumíte si ani představit, jak je Mi milé vaše padání na tvář. Když takto uctíváte Svatou
Trojici, zlí duchové jsou strnulí a mnoho duší se osvobodí z jejich náruče. Tyto duše se obrátí a
zachrání se před věčným zatracením. Vždyť víte, že Satan od začátku až po dnešní dny dychtí po
tom, aby se mohl stát takovým jako Bůh, aby mohl pro sebe ukrást uctívání, patřící Bohu. To se
mu ve světě do jisté míry podařilo uskutečnit.

Teď chci zdokonalit vaše uctívání, proto se s vámi spojím ve své lidskosti. Už ne vy budete uctívat
mého Otce, ale Já ve vás. Když chcete skutečně kráčet v mé vůli, tak si na krátkou dobu vzpažte
ruce, aby vaše tělo na sebe vzalo podobu kříže – vždyť na druhé straně mého kříže visíte vy.
Ach, kdybyste věděli, jak hrozným znamením pro padlé anděly je kříž, tak byste mohli sklízet
vítězství ve všem. Pod pojmem vítězství mám na mysli vítězství nad pokušením, neboť máte ve
zvyku mu velmi snadno podléhat. Já jsem mysticky přibit na kříž až do konce světa, protože moje
svatá oběť je věčná a neopakovatelná.
Moje děti, v čase vašich pokušení mnohokrát zapomínáte obrátit svůj zrak na posvěcené kříže.
Věřte tomu, že Já na tom kříži skutečně jsem a cítím touhu vám pomoci. Tehdy, když přede Mnou
otvíráte své srdce, se síla mé lásky z mého ukřižovaného těla zrcadlí na vás. Moji svatí čerpali
mnoho sil z mého kříže.

Viděla jsem mocné démony, kteří stáli za modlami na různých místech a v různých spolcích, jako
např. čarodějnictví, magie, náboženství vúdú a podobně. Ježíš k nim přišel a řekl nám:
Nedívejte se zpět a nebuďte zvědavé, neboť svatý je můj hněv, jímž teď zničím tyto modly, které
hrubě urážejí moji božskou hodnost a svatost.

Padlí andělé byli zahnáni zpět do pekla a modly byly zničeny.
Bůh Otec a Ježíš

007. Poselství Ježíše ze dne 7. února 2016.
Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko), http://jezusuzenete.hu

ODEVZDEJTE SE BOHU A PŘEDEJTE MU SVŮJ ŽIVOT A TRÁPENÍ

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

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

- Blahoslavení chudí v duchu, neboť jim patří nebeské království.
- Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni.
- Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou za úděl zemi.
- Blahoslavení, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.
- Blahoslavení milosrdní, neboť jim se dostane milosrdenství.
- Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha.
- Blahoslavení šiřitelé pokoje, neboť oni budou nazváni "Boží děti".
- Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jim patří nebeské království.
- Blahoslavení jste, když vás budou kvůli Mně proklínat, pronásledovat a vylhaně vám připisovat
každou špatnost; radujte se a jásejte, neboť vás čeká v nebi velká odměna. (*)

Moji maličcí, nemějte důvěru v majetek, neboť je to modla! Důvěřujte jedině Bohu. Čím víc Mu
budete důvěřovat, tím víc milostí dostanete. Pro to nemusíte pracovat, protože to nic nestojí. Je
třeba se jen Bohu odevzdat a předat Mu svůj život a trápení. Není nic jednoduššího, než v Boha
vložená víra a naděje. Učte se od malých dětí. Když nebudete jako děti, nemůžete vstoupit do
nebe. Můj Otec tak připravil svůj příbytek pro ty, kteří Ho milují. A to je v souladu s jeho zákony.
Děti moje, nechejte ze sebe vytvořit svaté. Nevíte, jak se stát svatými? Jedině Bůh vás může
takovými učinit. Skloňte se pod jeho tvůrčí rukou, jako hlína v rukou hrnčíře. To znamená, že se
nebudete vzpírat, ale přijmete vše, co dostanete. Stejně tak vzdávejte dík za dobro i za zlo. Věřte
s pevnou vírou, že Bůh přináší dobré ze všeho zla, protože je všemohoucí. On jen čeká na vaši
odpověď, neboť chová v úctě vaši svobodnou vůli. Budete-li spolupracovat s jeho milostmi,
stanete se svatými a budete spaseni. Ale budete-li chodit po jiných cestách, snadno se můžete
ztratit.
Mé děti, hodina je zde. Hodina rozhodování. Musíte se rozhodnout, chcete-li konat dobro, nebo zlo.
Konáním zla sloužíte Satanovi. Činíte-li dobro svému bližnímu, sloužíte Bohu. Ten vás za to odmění
věčným štěstím.
Moji maličcí, modlete se. Proste Ducha Svatého za sebe a za jiné, aby zářil ve vašem životě. Aby
vás vedl a v Božím Světle vám ukázal správný směr, který vede k věčnému životu. K tomu vám
žehnám posilňujícím požehnáním překypující láskou z mého srdce, ve jménu Otce i Syna i Ducha
Svatého.
Ježíš

Modlitba skrze Ducha Svatého za milost odpuštění
"Ježíši, Ty visíš na kříži. Odtamtud voláš – "Žízním". Po mé ubohé, hříšné duši jsi žíznil a po všech,
které budou žít do konce světa. Prosím za všechny lidi, kteří Tě ještě neznají a štěstí hledají
v rozkoši a žijí v závislostech, v nichž si libují. Setrvávají v pasti Satana a nedokážou najít
východisko.
Můj Ježíši, řekl jsi: "Žeň je bohatá, ale dělníků je málo". Pošli dělníky pro úrodu. Teď se modlím za
ty, kteří nechodí do kostela. Prosím Tě, pošli k nim kazatele, kteří jim dají duchovní potravu, kteří
jim zažehnou světlo ve tmě a povedou k Tobě, Světlu světa. Ó, můj Ježíši, dej jim víru, naději
a lásku! Tři božské ctnosti, skrze něž se nemohou ztratit.
Můj Ježíši, Ty jsi Světlo světa. Ty jsi nám přinesl Slovo věčného života. Ty jsi nás na kříži spasil.
Prosíme Tě, dej nám milost, aby Tě poznala každá duše, aby Tě milovala a byla poslušná tvých
zákonů. Amen".
(*) Matouš 5, 3-12 (Křesťanská akademie, Řím 1976).

008. Poselství Ježíše ze dne 18. února 2016.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

MÁ CÍRKEV JE VEDENA MNOU, NEZATĚŽUJE SE LIDSKÝMI ZÁJMY.

Můj milovaný lide,
chovám vás ve své lásce jako slunce zářící v zenitu, které vás všechny udržuje ve svém
světle.
Vítr vane pro všechny. Stejně tak má láska: dává se každému bez rozdílu v očekávání, že mé děti
budou chtít dýchat, co jim dávám neustále bez výhrad.
V mém domě je každý očekáván s věčnou nedočkavostí, abyste sdíleli slávu, kterou
dostali ti, kteří žili tak, že jednali a pracovali v mé vůli, bojujíce o správnost – kterou
jsem vás učil – jako následovníci mých činů, mého díla a splňující požadavky Desatera přikázání,
žijící v blaženosti a stále svědčící o tom, že JÁ ŽIJI VE VÁS V DUCHU A PRAVDĚ.
Můj milovaný lide, lidstvo bylo vedeno ve všech okamžicích běhu historie špatnými návyky
a falešnými ideologiemi, které deformovaly mou vůli pro pohodlí člověka.
MÉ MYSTICKÉ TĚLO NABRALO ŠPATNÝ SMĚR, přestože jsem vás volal prostřednictvím svých
dětí, mých proroků. Ignorovali jste má varování lásky a vydali jste se na hříšnou cestu, která vás
obklopuje, protože jste zneužili svou svobodnou vůli a ochudili duchovní vztah s mým Domem tím,
že jste sami sebe omezili.
Zlo existuje, ale nepronikne člověka, je-li posílen vírou, nadějí a pravou láskou.
Má láska je ochranou pro každé z mých dětí, je magnetem, jenž vás stále ke Mně přitahuje,
hledáte-li Mne a vzdáváte-li se mé vůli, abych jednal a pracoval na vás.

Děti, musíte pochopit, že ne vše, co vnímáte, je intuice; je to můj Duch Svatý ve vás, kdy vaše
odevzdání vás vede ke spojení a vnoření do mé lásky, kterou dávám každému z vás.
Milovaní, tento okamžik je pro člověka komplikovaný, není-li ke Mně správně veden, protože
okamžik vás přivádí k tomu, že vnímáte potřebu 'něčeho' a vy se zasvětíte nesmyslnému hledání.
Setkáte se s tím, co je znetvořeno a vy to v pokleslém duchu přijmete, bez toho, že byste byli
schopni počkat, až to budete moci rozpoznat, a místo toho jednáte pod vlivem náhlého dojmu
a děláte chyby, když nerozlišujete.
Člověk ví, že mu byla dána duše a duch; jen ale neví, co je jeho vlastní duše a nezabývá se
hlouběji tím, co je jeho duch. Z toho důvodu je v tomto okamžiku tak mnoho špatných cest
k hledání Mne a mé děti věří, že jsou dobré, ani ne tak kvůli nevědomosti, ale proto, že vše
ostatní se jim zdá bezvýznamné.
Mé děti, trpíte psychicky a emocionálně, když žijete v neustálém boji proti svému svědomí, které
vás volá, abyste se vrátily ke Mně a řádně jednaly a pracovaly. Necítíte napjatý vztah mezi
svědomím a deformovanými skutky vaší svobodné vůle.
Každému z mých dětí přeji pokoj a dobro. Mé milosrdenství je tak nekonečné, že jste nebyli
schopni se z něj živit, abyste se vyvarovali zla, které lidé přitahují a jemuž čelíte, aniž byste měli
odpovědi, nebo kroky k zastavení nepředvídatelných náporů Stvoření.
Činnost člověka je odrazem jeho duchovní neschopnosti, jíž trpí z nedostatku
náležitého vedení a učení těmi, kdo zaujímají místo v hierarchii mé církve. Můj lid by
neměl ignorovat následky, přinášené jeho neposlušností pro jeho ducha a budoucnost jeho bratrů.
V tomto okamžiku lidé prožívají řetězovou reakci, která je následkem zlých činů a prací, jež
probudily stvoření, které jedná. Stvoření nereaguje, naopak, ono jedná proti těm, kteří ho
nemilosrdně ničí a proti těm, kteří vyhlazují sami sebe: proti lidem.
Je nezbytné, abych vás v tomto okamžiku volal tímto způsobem a ne jiným…
JE NUTNÉ, ABYCH VÁM DAL VĚDĚNÍ, ABYSTE MOHLI UVAŽOVAT, A KAŽDÝ SE MOHL
ROZHODNOUT ZACHRÁNIT SEBE A SPOLUPRACOVAT NA PLÁNU SPÁSY PRO LIDSTVO.
(*)
Děti, boje o moc nejsou jen o ekonomii, i když ekonomie je faktorem, který nesmíte přestat
sledovat. Boje, o nichž nevíte, jdou za hranice toho, co je přirozené. Velké mocnosti světa porušují
lidskou vůli stejným způsobem, jakým proti mé vůli škodí přírodě; a Já to dovolím, dokud člověk
nebude naříkat nad tím, jak daleko ho přivedla věda, když byla použita ke zlu.
Když se ode Mne vzdalujete, nepoznáte to a reagujete tak, že neuvádíte v činnost dobrou vůli
a dobré cítění, které vlastníte. To je důvod, že v tom okamžiku vidíte lidi jako protivníky. Jste
diváky krveprolití, před nímž vás varovala má Matka, jíž jste opovrhli.

To je okamžik člověka, který poznává zlo, jehož se dopustil…
To je okamžik člověka, který napravuje své činy a své dílo…
To je okamžik člověka, který prosí o odpuštění…
To je okamžik člověka, který slyší mé Slovo…
Já jsem ignorován, protože jste nebyli vedeni k tomu, abyste Mě poznali do hloubky, a necítíte Mě
blízko, ale daleko…

Oni pokřivili obraz mého milosrdenství, ignorují Mě a popírají mou spravedlnost – která je činem
nekonečné lásky k mým tvorům – berou ji jako trest a nepřijímají ji jako následek lidské
neposlušnosti.
Můj milovaný lide, duševní neklid člověka ochromuje jeho cítění a zatvrzuje srdce, připravuje ho,
aby jednal poníženě vůči zlu, které vyzývá ke spěchu, aby ďábel vzal veškerou svou zkaženost
a rozptýlil ji po celé zemi na ty, kteří se staví na odpor mé milosrdné lásce.
Terorismus jedná bez slitování, aby vás udržel ve strachu. Je to zbraň antikrista: vyděsit můj lid,
kterému chybí víra.
Mé děti, modlete se, terorismus se sám představí rozrušením a utlačováním lidí, kteří
neznají tuto zbraň zla.
Mé děti, modlete se, země jde dál po své dráze a odpuzuje ty, kteří jí škodí zamořením
nukleární energií. Modlete se za Turecko, Sýrii a Rusko.
Mé děti, modlete se za Spojené státy; urychlují tragédii pro své obyvatele.
Modlete se; zem se třese a vody nepřistoupí na příměří.
Modlete se, mé děti, za Rusko, bude trpět rukou přírody.
Modlete se, mé děti, probuzení vulkánů bude pro vás ohromující.
Evropa je napadena. Stejně jako mořská voda podemílá písek, aniž by si toho písek
všiml, Evropa byla napadena; vetřelec zůstává uvnitř.
Vy, můj lide, neodvracejte se od mého Zákona; milujte mou Matku způsobem, jakým den uctívá
slunce a noc uctívá měsíc. Vlk v rouchu beránčím zanechává stopy svých činů. Buďte předvídaví
a pozorní k obrácení před tím, než budete souzeni (**).
JÁ MILUJI VŠECHNY SVÉ DĚTI. NE VŠECHNA NÁBOŽENSTVÍ, KTERÁ ČLOVĚK UVEDL DO
PRAXE, JSOU MI VĚRNÁ, NE VŠECHNA SE ŘÍDÍ PŘIKÁZÁNÍMI, KTERÁ JSOU ZJEVENÍM
PRAVDY O MILOSRDENSTVÍ MÉHO OTCE KE SVÝM DĚTEM.
Má církev je ta, která jedná a pracuje v Boží vůli. Pro tu, která poslouchá všechna ustanovení bez
výmluv, sporů, nebo kompromisů, má Pravda je má Pravda, jako má Láska je má Láska:
jedinečná, nevyzpytatelná, neproniknutelná, nekonečná, stejná včera, dnes a navěky.
Má církev nazývá zlo zlem a zneužití zneužitím.
Má církev je vedena Mnou, nezatěžuje se lidskými zájmy.
Modlete se, děti, za Střední Ameriku.
Můj milovaný lide, jsem ve vás; přestaňte pochybovat. "Já jsem, Který jsem" [Exodus 3:14].
Jste moje děti, nejste svým vlastním bohem. JÁ JSEM VÁŠ BŮH, AŤ CHCETE, NEBO NE!
Nebojte se, nikdy vás neopustím. Tváří v tvář nespravedlnosti pošlu své anděly, aby vám pomohli
stejným způsobem, jakým pomohli a pomáhají mým věrným.
Má láska přesahuje vše, od slabosti až po nevědomost, rozhodnete-li se Mi se odevzdat.

Žehnám vám.
Váš Ježíš
(*) Poznámka překladatele:

Náš Pán zdůrazňuje jedinečnost svých sdělení této vizionářce, která se obrací především
k latinskoamerickým národům. Vědění, o němž hovoří, nám již bylo v úplnosti dáno
prostřednictvím sedmého proroka konce času, Marie Božího milosrdenství.
(**) Narážka na Varování.

009. Poselství Ježíše ze dne 24. února 2016.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

VÍRA MUSÍ VZRŮSTAT, JINAK NEPŘÍTEL DUŠE VÁS ZMATE A ODDĚLÍ ODE MNE

Můj milovaný lide,
utěšuji vás svou láskou; v ní se sjednotí všechna lidská stvoření, která, určená k překonání lidské
přirozenosti, neúnavně hledají dobro v mé Pravdě a v mé církvi.
Věčný život je oceněním mých dětí, až strhnou zdi lidského ega a osvobodí se od
světského útlaku, abych Já v nich byl vším.
Vyzývám vás, abyste věnovali pozornost všemu, co děláte. Mé děti, zlo už se neplíží, ani
nepodniká útoky, zlo se už zakořenilo a útočí na můj lid bez ustání, aby ti, kteří si myslí, že jsou
dobří, padli, a ti, kteří se pokoušejí být dobří, byli zklamáni.
Mé děti, to jsou ti, kteří strhávají lidské zdi a vydávají se – bez výhrad, bez váhání – nést osobní
kříž a příležitostně i jiné kříže, které na ně kladou jejich bratři. Mé děti jsou si vědomy, že můj kříž
je Láska, a shledávají, že čím je lidsky těžší, tím lehčí je duchovně.
Co vidíte lidskýma očima, zdá se vzdálené a je těžké toho dosáhnout a též přetrpět; co vidíte
očima duše, je lehké, a promění se v radost. Dávejte pozor, protože to, co je dobré, může být
znečištěno zlem. Právě proto, že je to dobré, může se pokazit, když vstoupíte na nebezpečnou
půdu.
Vy, mé děti, musíte růst, nabývat vědění a praxi mého jednání a skutků, abyste se staly
živým svědectvím mé práce, a nebudete oklamány nebo vedeny po jiných cestách, než
jsou ty, které jsou vůlí naší Trojice.
Můj milovaný lide, musíte omezit působení zla, které se šíří po celém lidstvu, aniž by si to lidé
uvědomovali. Zlo kazí dobro, a jak postupuje, uchvacuje ty, které nachází duchovně slabé a bez
pevné víry.
To je naléhavá výzva, které musíte věnovat pozornost. Posilněte svou víru, abyste se stali silnými,
rozhodnými a odhodlanými. Překonejte své ego tím, že budete stále pokornější. Ten, kdo je
pokorný, je radostí v mém Domě. Ten, kdo je pokorný, dovolí svému bratru, jenž není na mé

cestě, aby Mě poznal tak, že Mě bude milovat. Ten, kdo je pokorný, není kamenem úrazu pro jiné,
ale je stálým zrcadlem lásky, lásky k bližnímu a dobrých úmyslů.
Dobrá vůle vždy zvítězí nad zlem, navzdory lidské vůli, chtějící zneužít svobodnou vůli
a odchýlit se od mých božských plánů.
Mnohé z mých dětí vnesly nedokonalost do řádu, v němž můj Dům udržuje stvoření. Tito lidé se
seznámí s mou rychlou a jistou spravedlností a tak ukončím ničení, které se snaží vyvolat špatné
sklony člověka.
Můj milovaný lide, v oslavě půstu, kdy mé děti jsou zvláštním způsobem zvány k obrácení, zlo
znásobuje své útoky a vy musíte zůstat bdělí, abyste nepodlehli během tohoto tak speciálního
půstu, který prožíváte.
Projevy zla se dají cítit po celé zemi a budou den za dnem stále silnější. Moje děti už nebudou žít
v míru jako v minulosti, příroda již člověku ukazuje svou moc a svou nespokojenost s dílem a činy,
které ji bičovaly.
Oblasti Země, kde se nalézají nukleární zařízení, budou otřeseny a tyto pohyby rozbouří vody.
Člověk si neuvědomuje rozsah destrukce, kterou vytvořil, dokud neuvidí své bratry a sám sebe
v nejžalostnějším stavu, jaký si kdy mohl představit.
Můj milovaný lide, zůstaňte bdělí, pokud jde o vlnu zvěstí o pronásledování mé církve.
Setkávejte se s mým Tělem a Krví v eucharistii, modlete se svatý růženec, naplňujte
Kristovo kázání na Hoře a přinášejte svědectví o mé vůli.
Milované děti, víra musí růst, jinak vás nepřítel duše zmate a oddělí ode Mne. Já, jako Bůh,
předcházím událostem. Proto vás vyzývám, abyste byli pravdiví, nežili s vlastní a pokryteckou
vírou, volal jsem vás, abyste byli částí mého ovčince, kam se nemůžete dostat, dokud nezjistíte,
že zdrojem milostí a ctností je láska.
Modlete se, mé děti, modlete se, Spojené státy budou trpět, až budou neočekávaně
napadeny a budou nepřipravené.
Modlete se, příroda bude stále neúprosná, Indie bude ve zprávách, země se bude
s velkou silou třást blízko Nového Zélandu.
Modlete se, mé děti, modlete se, Turecko bude ve světových zprávách, polapí je ruka
války.
Modlete se, mé děti, modlete se, má církev je v rukou těch, kteří ji nemilují,
nerespektují ji a Já kvůli tomu trpím.
Můj milovaný lide, bezpečí člověka je stále v moci zbraní, jsou použity k zastrašení jeho bratrů.
Bůh člověka, ekonomie, padne k zemi, protože je nutné, aby se váš pohled obrátil ke Mně;
nicméně vy to neuděláte, vrhnete se na ty, kdo vám prodávají lži a nechají vás trpět víc, než
je nutné.
Moje děti, které jsou známé, se zatoulaly daleko od mého pravého učení a falešnými
záminkami způsobí euforii v lidstvu, které nerozlišuje mezi tím, co je pravdivé a co zlé.

Řím shoří a pravda vyjde najevo.
Milovaní, tento okamžik je okamžikem očisty a v této očistě moji praví synové budou zkoušeni jako
zlato v ohni. Má církev Mi není zcela věrná; pokrývá ji závoj prostřednosti, která mate můj lid.
Vyzývám vás, abyste byli více duchovní, nebuďte světští, neboť v tom, co je světské a hříšné,
panuje hřích. Nedívejte se na hřích, máte slabou víru, kdy nerozlišujete a necháváte se unášet
svými dojmy.
Milované děti, mé chrámy jsou opakovaně znesvěcovány. Mé chrámy jsou používány jako střediska
zábavy, kde kážou mé Slovo, a kde nepřítel duše si libuje ve světských činech.
Mé Nejsvětější Srdce je neustále trháno, šílenství světa postupuje rychle na můj lid. Necháváte Mě
stále znovu prožívat cestu na Kalvárii.
Můj lide, ještě nechápete vážnost okamžiku a zabýváte se všedními nebo osobními záležitostmi,
aniž byste si uvědomili, že už není čas a že mé děti by měly posilovat svou víru, aby neselhaly.
Žádné mé dítě nepřijde ke Mně, aniž by šlo po cestě pokání, cvičení v křesťanských ctnostech
a snahy žít v mé vůli.
Musíte se odvrátit od hříchu, který škodí duši, ale člověk se dál bratříčkoval s hříchem, a to ho
přimělo považovat zlo za dobro a vedlo k tomu, co není v mém zdravém učení – že souhlasil,
aby mé děti tolerovaly jiné ideologie a tím zajistily trvalost zla v lůně mé církve.
Chudoba a pokora mých posvěcených synů jsou charakteristickým znakem, že jsou moji
následovníci. Mají chuť a touží po tom, aby žili jako Já a naplnili vůli mého Otce, který je v nebi.
Můj lide, na nebi se ukážou podivné obrazce a barvy; některé budou výsledkem škod způsobených
člověkem, až bude testovat bomby v moři, jiné vám budou dány jako znamení pro mé děti.
Jděte poctivě a zpříma, aby se vás nedotkla hniloba lidské moci; jste můj lid a Já vás miluji.
Má láska vás osvobozuje od většího zla.
Rozlišujte!…
Žehnám vám svou láskou, žehnám vám svým pokojem, žehnám vám.
Váš Ježíš

010. Poselství Ježíše ze dne 13. února 2016.
Nástroj: Vassula Ryden (Řecko).
TAKTO BYSTE SE MĚLI MODLIT KAŽDÝ DEN
Dávám ti svůj pokoj. Zapíšeš má Slova?

Ano, Pane…

Tato generace není ochotná se sklonit. Oslabeni svými hříchy, vložili svou důvěru v Satana,
postavili na něm svou naději. Ačkoliv stojím před každým, aby Mě viděl, jen někteří si toho všimli.
Jejich vůdcové se stali krutými a mnohé národy čeká smrt z jejich rukou. Jak moc jsem se nad
tebou naplakal, stvoření! Nad tebou, jehož život se nyní řítí do zkázy. Až budou plameny šlehat do
výše a ohnivými jazyky olizovat váš lid, zeptám se této generace: Kde nalezneš pomoc? A u koho?
U Satana? Ve svém egu, v sobě?
Přišel čas, aby byla vykonána má Spravedlnost, neboť trest této nevěrné generace je u vašich
dveří. Své výnosy naplním do písmene. Když budete slyšet hřmění, bude slyšen můj Hlas, hřmějící
ve vašich uších, znějící do všech končin země. Potom vězte, že svět a všichni, kdo v něm žijí, uslyší
Hlas Spravedlnosti: Zlo přinese smrt mnoha národům… Zkáza se vplíží do každého města.
Slyšeli jste, že "Anděl Jahveho obklíčí města a národy", aby každého volal k pokání? Toto jsou věci,
které se uskuteční v nadcházejících dnech.
Proto vy, kteří jste vstoupili do mých Nádvoří a uvěřili mým výrokům, modlete se a nebojte se, ale
vám, kteří jste se po dlouhá léta vysmívali mým výrokům, ubíjeli svým jazykem mé proroky, běda,
neboť jste používali lží, abyste ospravedlnili své lži, skutečně jste má Slova pohřbili ve svém
vlastním hrobě. Ano, skutečně jste má Slova překrucovali. Ale vaše hříchy vytvořily propast mezi
vámi a Mnou. A nyní Spravedlnost nebude zadržována. Pravím vám, budou pro vás hořké
nadcházející dny, až se setkáme tváří v tvář… Modlete se a nedovolte, aby vám klesla víčka
a usnuli jste!
Takto byste se měli modlit:

"Jahve, můj Bože, kéž Tě dosáhne má modlitba.
Slyš naše volání o smilování a pomoc.
Odpusť těm, kdo nemají žádnou víru v Tebe, můj Bože,
a ani žádnou důvěru ve Tvou moc zachránit nás.
Nezhášej světlo našich dní,
čímž by byl zničen v mžiku svět,
ale ve svém Otcovském Slitování
se smiluj nad námi a odpusť nám.
Nedovol zlému, aby proléval naši krev jako vodu,
odpusť naše viny, utiš svůj hněv,
Vzpomeň na naši slabost.
Zadrž své anděly zhouby
a dej nám ještě šanci dokázat, že jsme hodni (zasloužíme si) tvé Dobroty.
Svou důvěru vkládám v Tebe. Amen."
S jakým potěšením pak přijmu tuto modlitbu. Modlitbu, která Mi dá spočinout! Dcero, požehnám
všem těm, kdo se budou upřímně modlit tuto modlitbu. Ať zazní toto proroctví:

"Ten den a hodina patří Mně, vašemu Bohu," to řekneš těm, kdo se tě budou ptát na čas a hodinu
Mé Spravedlnosti! Láska tě miluje.

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

VEZMU V ÚVAHU JEN VAŠI LÁSKU

Moje drahé děti,
čas už nadešel, už je tady. Nyní se musí každý rozhodnout, půjde-li se Mnou, nebo proti Mně.
Už není možné přecházet z jedné strany na druhou, protože pokrytci nemohou zdědit Boží
království. Znamená to, že do nebe mohou vstoupit jen spravedliví, kteří žijí v pravdě přikázání
mého Otce, tedy žijí ve svatosti.
Moje děti! V evangeliu jsem vám řekl: "Buďte dokonalí, jako je dokonalý váš Nebeský Otec!"
V evangeliích se píše o tom, jak se z vás mohou stát svatí. Když si je přečtete a ve svých skutcích
budete jednat podle mého učení, tak budete svatí a budete moci vstoupit do nebe.
Děti moje, teď na vás čeká velké nebezpečí. Snažte se obrátit, neboť najde-li vás smrt v hříchu,
budete navždy ztracení. Neříkejte si – ještě je čas. Ještě máme čas se obrátit. Já vám říkám:
Už není více času. Čas odkladu končí. Všechny hrůzy, jichž se bojíte, jsou na vašem prahu. Jsou
už uvnitř u vás doma. Jen si je neuvědomujete, protože se jich tolik bojíte. Říkám vám: Nebojte
se smrti, ta přijde stejně, dříve nebo později. Bojte se hříchu, jenž vás ode Mne odloučí a uvrhne
do zatracení.
Mé děti, už k vám nebudu dlouho mluvit. Velký chaos je v počátečním stadiu. Bude mnoho
mrtvých. Obraťte se. Žijte tak, abyste byli připraveni na smrt. Budu mít hodně mučedníků.
Spravedlivý, jenž mé Slovo promění ve skutky, uvidí mou tvář a přijde ke Mně na hostinu. Lháři,
podvodní pokrytci, zůstanou venku ve tmě, kde bude pláč a skřípění zubů.
Mé děti, chci vás před tím ochránit. Vezměte mé Slovo a proměňte ho ve skutek. Všechno už jsem
vám dal vědět. Připravte se!
Brzy se budete muset postavit před můj soud. Říkám vám: Ze všech svých skutků Mi budete muset
vydat účet. Vezmu v úvahu jen vaši lásku. Když mezi sebou mluvíte s nenávistí, je to jako byste
se navzájem zabíjeli. Pro Mne je důležitá jen láska. Když činíte nesobecké, z čisté lásky plynoucí
skutky, tak budete moci vstoupit do mého království. Ale tak musíte jednat s každým, i s
nepřítelem. Jste-li bez lásky k sobě navzájem, tak se z toho musíte rychle vyzpovídat, neboť láska
je hlavním přikázáním, proti němuž jste se provinili.
Kdo se hněvá na svého bližního, tak ať nepřijímá mé Tělo a Krev ve svátosti oltářní, dokud mu
ze srdce neodpustí! To je Písmo svaté, to je evangelium. Berte si ze Mne příklad! Na kříži jsem
se modlil i za své nepřátele: Otče můj, odpusť jim, neboť nevědí, co činí. I vy se za ně modlete,
neboť nebojujete proti krvi a tělu, ale proti zlým duchovním mocnostem, které můžete přemoci
jen modlitbou.
Žehnám vám svým posilujícím požehnáním ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Váš Ježíš

012. Poselství Matky Spásy a Nejsvětější Trojice ze dne 3. ledna 2016.
Nástroj: Anna Terezia (Maďarsko), http://jezusuzenete.hu
VĚRU, BLÍZKO UŽ JE DOBA, KDY BUDETE MUSET SVĚDČIT O SPASITELI, JEŽÍŠI
KRISTU

Moji milí,
najděte si ke Kristu nejkratší cestičku, jaká se jen dá k Němu na úzké cestě najít. Věřte, že On sám
osvětluje vaši cestu a tedy nekráčejte ve tmě. Padněte před Ním na tvář a vyznejte lásku a víru
vycházející z vašeho srdce.
Věru, blízko už je doba, kdy budete muset svědčit o Spasiteli, Ježíši Kristu.
Modlete se, vroucně se modlete, a nedejte se svést. Neboť v patách jsou vám už draví vlci, kteří
vás chtějí pohltit. Ale duši toho, kdo odvážně vytrvá ve víře v Krista, ulovit nemohou. Podávejte
svědectví, ale jen tam, kde je to vhodné. Neboť nepřítel se snaží políčit pasti ještě i na vyvolené,
aby padli. Držte se Ježíše a jeho Svaté Matky, abyste poznali vedení Nebeského Otce a vnuknutí
Ducha Svatého, který vám vždy ukazuje směr.
Matka Spásy

013. Poselství Ježíše ze dne 10. března 2016.
Nástroj: Pelianito (Janet Klasson, Kanada).

PŮST KŘIŽUJE POZEMSKÉ VÁŠNĚ A MODLITBA VÁM DÁ MILOST, KTEROU
POTŘEBUJETE, ABYSTE BYLI SCHOPNI SE POSTIT…

Mt. 4, 3: Tu přistoupil pokušitel a řekl mu: "Jsi-li Syn Boží, řekni, ať se z těchto kamenů stanou
chleby".

Moji milovaní,
pokušitel zná vaši slabost a čeká na nejvhodnější příležitost, aby vás pokoušel. Použije vaše
pozemské vášně proti vám. Proto se musíte postit a modlit se. Půst křižuje pozemské vášně
a modlitba vám dá milost, kterou potřebujete, abyste byli schopni se postit, a postit se dobře.
Existuje druh půstu, který podporuje pýchu. Tento druh je mi odporný a má opačný účinek,
než doufal ten, kdo se postí.
Ať je váš půst především půstem od pýchy. Postíte-li se, nemyslete na to, jak dobře, nebo špatně
jste to udělali, ale ve vší pokoře Mi dejte, cokoli můžete a nepočítejte z toho zásluhy. Na konci
vašeho života budete velmi překvapeni tím, co vám bylo připsáno jako zásluha.

Buďte zcela lhostejní ke všem výsledkům. Buďte pokorní, věrní a odevzdejte všechno Mně. Děti,
pokušitel nemá žádnou moc nad pokornou duší, neboť taková duše nosí s sebou vůni Ježíše a
Marie, nemůže přijít blíž. Buďte maličcí a vděční za vše, co vám bylo dáno. Vše je dar, drahé děti.
Vraťte to všechno Mně a buďte v pokoji.
Shalom
014. Poselství Ježíše ze dne 10. března 2016.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

AŽ PŘIJDOU TĚŽKÉ ČASY

Co budete dělat, mé děti, až přijdou těžké časy? Budete Mi důvěřovat, že jimi projdete, když
nebudete mít dost potravy, abyste se najedly? Když nebudete mít ochranu před zmatkem? Když
se bude zdát, že celý svět zešílel? Když vaši milovaní budou vzati z tohoto světa, budu stále váš
milovaný?
Buďte opatrné, neexistují podmínky k vaší víře ve Mne, aby vám ji ďábel neukradl a vy tak
neztratili svou korunu.
Ježíš

Přísloví 27:12: Chytrý vidí nebezpečí a skryje se, prostoduší jdou dál a doplatí na to.
Job: 1, 21: …a pravil: "Z života své matky jsem vyšel nahý, nahý se tam vrátím. Hospodin dal, Hospodin
vzal; jméno Hospodinovo budiž požehnáno."
Ef, 5, 6: Nenechejte se od nikoho svést prázdnými řečmi, protože pro ty věci přichází Boží hněv
na neposlušné.
Jak 1, 12: Blaze bude muži, který ve zkouškách vydrží. Když se osvědčí, dostane za odměnu život, jak
to Pán slíbil těm, kdo Ho milují.

015. Poselství Ježíše ze dne 11. března 2016.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
ZKÁZA

Mé děti opravdu nechápou závažnost a rozsah zkázy, která přichází na zem. Není to jen událost,
je to světová změna – která strašně zasáhne každý jednotlivý národ na zemi, dodávky potravin,
pohodlí každodenního života. A nadto ještě tyranie.
Ty, kteří jdou velmi blízko Mne, mohu ochránit, ale mnozí z vás budou za velmi krátkou dobu
zaskočeni, protože se odmítáte ke Mně přiblížit a být připraveni mým Slovem.
To, co přichází, je vážné. Je na vás, zdali to přežijete.
Ježíš

Mt 24, 6: Budete slyšet o bojích a válečných zvěstech. Dejte pozor, nelekejte se! Musí se to totiž stát, ale
to ještě není konec.
Mt 24, 7: Neboť povstane národ proti národu a stát proti státu, na jednom místě za druhým bude hlad
a zemětřesení.
Mt 24, 8: To všechno bude teprve začátek velkých strastí.
Mt 24, 9: Tehdy vás budou vydávat k trápení a zabíjet vás, u všech národů budete v nenávisti pro mé
jméno.
Mt 24, 10: A tehdy to bude pro mnohé kamenem úrazu., navzájem se budou zrazovat a nenávidět jeden
druhého.

016. Poselství Matky Spásy ze dne 26. března 2016.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com
MŮJ SYN CHCE, ABYSTE SI BYLI VĚDOMI JEDNOTY, V NÍŽ MUSÍTE ZŮSTAT: TŘI
OSOBY V JEDINÉM BOHU – OTEC, SYN A DUCH SVATÝ

Děti mého Neposkvrněného Srdce,
vyzývám vás, abyste uctívaly mého božského Syna tím, že v každém okamžiku budete žít v jeho
vůli.
Probuďte se, děti! Probuďte se, abyste mohly prožívat opravdový pokoj v duchu.
Probuďte se! Žijete v nevědomosti a pokleslé spiritualitě kvůli materialismu, do něhož jste se sami
pohroužili a kvůli věčnému a neúnavnému hledání něčeho, o čem nevíte, co je,
ale co se ve vás hýbe.
Toto hledání vás dostává do situace, v níž nevědomost vás noří do moře nepokoje, kde hledáte
něco bez toho, že byste věděli co, a padáte do zajetí – dokonce s nadšením – fantaziím, které lidé
s otevřenější myslí vám předkládají jako něco vysoce pokročilého,
i když ve skutečnosti pro vás nepředstavují žádný duchovní pokrok. Naopak, vás odvádějí
od pravého poznání.
Vy, mé děti, si musíte zachovat jasnost smyslů, bystrost a poznání, aby rozum a soudnost vás
vedly k touze a odhodlání v každém okamžiku se stávat lepšími pro vaše vlastní dobro a pro dobro
celého lidstva, a proto, že svou rozhodností se stáváte věřící.
Děti, chci, aby vaše srdce hořelo touhou uniknout falešnostem, o nichž můžete slyšet, a úchylkám,
které vám materialismus, negativní ideologie a ďábel sám nabízejí jako atraktivní, abyste se stali
jeho kořistí.
Děti, duch je nesmrtelný, jako je nesmrtelný Otec, který vás stvořil a k Němuž se všechny jeho
děti musí vrátit.
Láska mého Syna je věčnou pravdou. Můj Syn chce, abyste si byly vědomy jednoty, ve
které musíte zůstat: Tři osoby v jednom jediném Bohu – Otec, Syn a Duch Svatý. To je
odpovědnost, k níž je povoláno každé z mých dětí: Vést a ukazovat směr svým bratrům
k Pravdě, aby ďábel nebyl schopen ukořistit ty, kteří bloudí po špatných cestách.

Síla lásky vede k poslušnosti. Milujete-li mého Syna a patříte-li Mu, pak víte, že musíte zachránit
nejen sebe, ale musíte přinést světlo svým bratrům.
Děti, zasvěťte se Nejsvětějšímu Srdci mého Syna a mému Neposkvrněnému Srdci, ale v tom
nezasvěcujete pouze sebe; musíte si být vědomy, že s sebou nepřímo nesete závazek podání
svědectví dobrými skutky a prací, v nichž je podstatná eucharistická potrava a pro kterou musíte
být náležitě připraveny. Nezapomeňte se modlit v rozjímání a modlit se svatý růženec, ne jako
úkol, ale jako nutnost pro každé z vás.
Mé děti, neposlouchejte, když vás svět odsuzuje, že jste duchovními bytostmi, protože se modlíte,
protože milujete mého Syna a uznáváte Nejsvětější Trojici a protože milujete mě. Budou vás
nazývat blázny, fanatiky, budou vás provokovat, pomlouvat vás a zastrašovat. Nejsou nic jiného
než srdce, která nemilují, nemající lásku, neumějí naslouchat, ani být poslušní.
Děti, pojďte ke mně, přiběhněte ke mně. Jsem útočištěm pro vás, aby každá pohroma byla
skutečným vítězstvím, nabídnutým mou rukou s láskou mému Synu.
Jsem lidmi opovrhována, a těmi, kdo mě milují, je také pohrdáno, protože vás volám k mému Synu
a k naplnění Božích zákonů a ne, abyste padli do svatokrádeže, falešnosti, do odpadlictví, nebo
toho, co je pro lidské bytosti velkým znamením zatracení: Zapomenout a odmítnout Nejsvětější
Trojici.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, člověk musí pochopit, že existuje vůle, která
je mnohem vyšší než vůle lidská a lidé budou muset mít na paměti, že největší mezi vámi je ten
poslední. Ten, kdo se chlubí sám sebou, je synem zatracení. Děti, buďte ostražité!
Vy, moji milovaní, modlete se, vytrvejte, poznejte mého Syna, milujte Ho. Ten, kdo Ho nezná,
nemůže žít z víry svých bratrů, každý Ho musí znát osobně.
Poznejte Ho, obraťte se na Něj s důvěrou.
Můj Syn je láska ke všem, je milosrdenství pro všechny. Děti… nepřitahujte na sebe Boží
spravedlnost, nevzpírejte se, buďte poslušné a dbejte Božích zákonů. Můj Syn je věčná přítomnost.
Netolerujte ve vás nenávist; nenávist plodí další nenávist a právě ji používá Zlý, aby rozděloval
a přinášel smrt.
Děti mého srdce, Nejsvětější Trojice vás vybízí k vědění, k Pravdě, k realizaci Slova mého Syna,
aby žilo ve všem a v plnosti.
Milované děti, přítomná chvíle je (jen) okamžik. Zůstaňte pozorné, jděte přímou cestou,
neodchylujte se od ní, pochopte, že děti mého Syna nevyvolávají spory, ale jsou povolány
být bratry v poslušnosti a souznění s Božím zákonem.
Milované děti, blíží se zhroucení dvou nebeských těles. Všichni uvidí tuto událost na obloze.
Pak každý člověk ve své duši, svědomí a podstatě uvidí všechno zlo, kterého se dopustil, a dobro,
které neučinil.
Boží milosrdenství nekončí, protože je-li člověk před útesem, dá mu milost očisty. Někteří ji přijmou
jako požehnání; jiní, až projdou soudem, se postaví na odpor a připojí se k tomu, kdo bude
vládnout zemi, antikristu.
Věnujte pozornost mým varováním! Udeří s velkou silou v průběhu okamžiku.

Děti, zachraňte svou duši! Žehnám ty z vás, co čtou a cení si tohoto slova pramenícího z mého
Neposkvrněného Srdce.
Můj mateřský plášť vás pokrývá; jste můj největší poklad, mé milované děti.
Zůstávám s vámi.
Matka Maria

017. Poselství Ježíše ze dne 2. dubna 2016.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com
JÁ, VÁŠ BŮH, VÁM ŽEHNÁM A NABÍZÍM SVÉ MILOSRDENSTVÍ

Moji milovaní lidé,
mé Nejsvětější Srdce vás volá, abyste se do něj zahloubali a čerpali tak pro sebe dobro, dary
a ctnosti, které v tomto okamžiku potřebujete k boji s náklonností ke zlu.
Moji milovaní, podstatné je, abyste má slova nebrali na lehkou váhu, vzhledem k tomu, jak snadno
bylo lidstvo přiváděno k přijetí všeho, co se týká mého Domu.
Dobro najdete, jen směřujete-li ke Mně, cokoli jiného vás ode Mne oddělí.
Nemám rád hřích, odsuzuji jej, vytýkám jej, pokud se nekajete a trpím jím.
Hřích ke Mně nepatří; je vším, co vám můj Otec odevzdal v Přikázáních.
Kdo Mě nemiluje, není poslušen Zákona a nekaje se, přebývá se zlem.
Lidstvo převléklo zlo do tisíce podob, do falešných návyků a klamných ideologií, do falešných
spojenectví a temných tužeb k nalezení obecného blaha. Mé děti, zmatené zesvětštěním, které
postihlo mou církev, upadly do zhýralosti – Satanova díla, vedoucího mé děti do pohyblivých písků,
aby je polapil v touze být součástí moderního bytí.
Už se nepatří milovat Boha nade vše a milovat svého bližního jako sebe sama?
Nebo už neodpovídá toto přikázání této generaci a není vhodné pro mé děti této doby?
Mé milované děti, můj lide, cítíte se tak vyspělí ve všech vědách, těšíte se velkému pokroku
v každém ohledu, a přesto jste neodhalili, že zlo používá vše, o čem jsem se zmínil, abyste byli
každým okamžikem více světští a přijímali existenci jakékoli ideologie a bezbožnost. Satan našel
v této generaci úrodnou půdu – půdu, která byla zúrodněna Pravdou mého Slova a nezbytnou
přísností danou velkou očistou, kterou již zažíváte a odmítáte přijmout – k zamaskování za dobro
to, co můj Dům jako dobro nepřijímá. Hleďte jak hlava Satana a jeho chapadla se již nemilosrdně
a bez váhání vrhla na můj lid.
Nevíte, jaké to je čelit zlu, když se skrývá za údajně dobrými úmysly, prací, jednáním, nebo
poslušností. Pro můj lid není snadné odhalit zlo, protože neznají mé Slovo a vyhnali Mě ze svého
života, abych jim nepůsobil žádné potíže.

BUDU DÁL ODHALOVAT ZLO, ZAPOUZDŘENÉ V MÉ CÍRKVI, ABY MŮJ LID, MÉ
MYSTICKÉ TĚLO POZNALO PRAVOU SVATOST, K NÍŽ VÁS STÁLE VOLÁM.
Urážejí Mě, když zavádějí satanismus do mých kostelů, maskovaný za přitažlivou hudbu, na oltáře
postavené k posvěcení chleba a vína a pro Mne, kde se obětuji z lásky během mého proměňování.
Mé oltáře jsou znesvěcovány se svolením těch, kteří Mě reprezentují na zemi. Ach…Strašná bolest,
která mi rve srdce, a znovu Mě korunují! Kde je hierarchie, která Mě zastupuje? Kde je Kristova
autorita v jeho vlastním domě, kde pronikavá hudba s obscénními texty je vítána v mých kostelích,
aby se má církev nazývala moderní? Má církev, která nemá začátek, ani konec!
Moji lidé, co by se z vás stalo, kdybych vám zcela odňal mé Slovo, které vám v této chvíli
vysvětluji?
JÁ JSEM BŮH LÁSKY, POKOJE, RADOSTI A ŠTĚSTÍ; NEJSEM BŮH ZÁBAVNÝCH
PŘEDSTAVENÍ A PODÍVANÉ. TAKOVÝ JE SATAN, NE JÁ.
Vysvětluji vám své Slovo, aby moji lidé chápali závažnost času, ve kterém žijí, přesto jsem
ignorován a odmítán. Zapomínáte, že vidím vše, co se děje v životě každého z vás a před lidstvem
nazvu rouhačem toho, kdo ztrácí mé ovce a vede je na jinou pastvinu, otrávenou nenávistí,
lhostejností, nemravností, nedostatkem spravedlnosti, překážením mé Pravdě a pronásledováním
mých proroků, které jsem poslal zachraňovat duše, duše, které byly předem varovány mou Matkou
ve všech jejích zjeveních, abyste měli příležitost již předem rozlišovat mezi dobrem a zlem.
Moji milovaní lidé, ztratili jste schopnost rozlišovat, rozhodujete se lehkovážně, jste vlečeni vlnou,
která je silnější, než víra, o níž tvrdíte, že ji máte, a silou, která nutí můj lid přijímat zlo, protože
neznají Pravdu.
Z toho důvodu přijímáte nepřítele mého lidu, jako bych to byl Já, a vzdáváte mu čest, kterou
tvorstvo dluží Mně a tím vyvoláváte nejkrvavější pronásledování mých věrných a dětí mé Matky,
těch, kteří jsou pevní a přesvědčení, těch, kteří chtějí dosáhnout svatosti.
Děti, tolik zastírání zjevení, které má Matka odkázala lidstvu, aby bylo připraveno, způsobilo,
že dým pekla dosáhl mou církev, kde svobodné zednářství bylo již překonáno satanismem.
ČLOVĚK ZPŮSOBUJE NESMÍRNOU BOLEST SVÉMU BOHU A MÝM ANDĚLŮM, KTEŘÍ
PLÁČOU, PROTOŽE POHRDÁTE MNOU I MOJÍ MATKOU!
Zlo je horlivé a houževnaté, zvolna a s velkou záludností se vrhá proti těm, co jsou moji, zaujímá
místo dobra, ale bez toho, že by se podvolilo mým Zákonům. Proto Mě moji lidé musí znát, aby Mě
jasně poznávali, bez lakování na růžovo.
Já jsem láska a milosrdenství, odpouštím těm, kdo ke Mně přicházejí kajícní
a s pevným úmyslem se polepšit, ale současně jsem spravedlivý soudce, před kterým
ani jediný hříšník neprojde bez náležité lítosti nad způsobeným zlem.
Tento čas je rozhodující pro mé děti, rozhodující pro jejich spojení se Mnou, aby ze své svobodné
vůle, Mě přijali jako svého Boha a Spasitele. Jednám se svými dětmi velmi opatrně; Já dobře vím,
že nazvu-li je mými "oblíbenci" před jejich bratry, nedostatek pokory v nich zabere Mé místo. Proto
nechávám toho, kdo Mě více naplňuje uspokojením, jako posledního z mých sluhů a nechválím ho
před jeho bratry.
Všichni lidé procházejí životem; obdrží konečnou cenu před Nejsvětější Trojicí. NEZNAJÍ-LI NIC
O VĚRNOSTI ČLOVĚKA K ČLOVĚKU, PROTOŽE NEVĚŘÍ MNĚ, KTERÝ JSEM

JEJICH BOHEM, K ČEMU JSOU JIM POCTY PŘED LIDMI? "Dávejte, co je císařovo, císaři a co
je Boží, Bohu." [Lk 20, 25].
Nechci, abyste Mi nabízeli oběti, které nedojdou naplnění. Nechci dlouhými posty zmírající děti,
když jim mysl ode Mne vzdálila srdce. Nechci prázdné modlitby, ani velké proslovy s chudým
obsahem a bez poučení pro můj lid.
Moji milovaní lidé,
Země změnila svůj stálý pohyb a to působí posun velkých tektonických deformací
kolem zemského globu. Kvůli hříchům lidí se stvoření bude silně třást.
Modlete se, mé děti, proste za Indonésii, bude se třást.
Modlete se, mé děti, proste za Spojené státy, člověk je bude bičovat a příroda je očistí.
Modlete se, děti, za Rusko, modlete se, přinese bolest mým dětem.
Modlete se, děti, proste za Chile a Brazílii, člověk a příroda k nim tvrdě promluví.
Moji milovaní lidé, bůh lidstva přestane být bohem před udiveným pohledem mých dětí. Propadnou
panice a nejistotě, protože Mi nesvěřili své bezpečí.
Univerzální měna přijde rychle ve spojení s vládami, které do těl svých občanů zavedou čip. Mé
děti budou kvůli tomu trpět. Neměli byste zapomenout, že poskytuji potravu ptákům a že jídlo pro
můj lid pochází z téže ruky.
Děti, člověk se vydal cestou urážek a provokací. Brzy nezůstane jen u urážek nebo provokací
a lidstvo všeobecně pozná, co člověk vlastníma rukama dokáže způsobit svým bratrům.
Jste radostí mých očí a Já vás neopustím. V každé eucharistii vás oději vírou, v každé modlitbě
vám dá má Matka útěchu své lásky a vaši souputníci vám v případě potřeby pomůžou při ochraně
mého Domu.
Vy, moji milovaní lidé, vy, kdo se obracíte a světské necháváte stranou, vy, kdo činíte rozhodnutí
patřit spíše Mně než světu, vy, kteří neúnavně hledáte stát se více lidmi mého Domu a být lepšími
dětmi, vy, kteří Mnou pohrdáte a ignorujete mé volání, vy kdo nevěříte, vy, kdo jste naplněni
nenávistí, vy, kdo Mě nepřijímáte a pohrdáte mou Matkou, vy… vy, kteří čtete tato má slova,
JÁ, VÁŠ BŮH, VÁM ŽEHNÁM A NABÍZÍM SVÉ MILOSRDENSTVÍ.
Váš Ježíš

018. Poselství Ježíše ze dne 6. března 2016.
Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko), http://jezusuzenete.hu
TEĎ OČISTÍM SVĚT A V NĚM MOU CÍRKEV
Mé drahé děti,
přijdou k vám velmi smutné události. Nedělejte si žádné plány!
Žel, co přijde, se musí stát, už se to nedá více oddalovat: Teď očistím svět a v něm mou církev.

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

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

019. Poselství Ježíše ze dne 5. dubna 2016.
Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko), http://jezusuzenete.hu

JÁ DOKÁŽU ODPUSTIT JEN HŘÍCHY, JICHŽ LITUJETE

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

020. Poselství Ježíše ze dne 17. dubna 2016.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

NEČEKEJTE A HLEDEJTE MĚ; RYCHLE KE MNĚ PŘIJĎTE.

Můj milovaný lide,
DRŽÍM VÁS VE SVÝCH DLANÍCH… Tak jako obilné klasy rostou přijímáním barvy ze slunce, tak
i vy, mé děti, musíte vzhlížet k mému Domu a zvažovat v hlubinách srdce:
Jak blízko Mi budete?
Až
Až
Až
Až
Až
Až
Až
Až

se vítr náhle a neočekávatelně zvedne…
roční období nebudou probíhat normálně…
ovoce a potraviny budou škodit lidskému tělu…
zamořená voda infikuje člověka závažnými chorobami…
člověk už nepohlédne svému bratru do očí…
se muž a žena nezahledí vzájemně do očí, ale do jiných očí stejného pohlaví…
malé děti ztratí svoji nevinnost…
Země zestárne z chorobné vůle člověka…

Až se vědy zmocní ti, kteří nemají svědomí, ale z chtivosti sloužit zlu nechají stranou věčný život
a zakážou mým dětem hlásit se ke Mně jako ke svému Pánu a Bohu … Podvodník bude lidstvu
stát ve dveřích. Jako mladý začal svůj tichý útok proti Mně a proti všem, kteří
vyznávají svou víru ve Mne.
Mé mystické Tělo bude nevýslovně trpět. Čím blíže bude lidstvo vystoupení podvodníka, antikrista,
tím větší bude pronásledování mých věřících dětí.
Moji proroci budou zesměšňováni, zvláště ty, moje dcero. Nepřestávej! Pokračuj! Nenechám tě
odejít ze své ruky.
Země bude zamořena člověkem, vrhajícím jeden na druhého smrtící zbraně, bude pokryta
ohnivými mračny. K hrůze mých dětí, budou vidět hořící oblohu i vzdor nevěřících, kteří si budou
dělat žerty z této události do té doby, než ponořeni do bolesti vlastních těl, budou bědovat, vinit
Mě za smrtící účinek zbraní, na jejich těla.
V onu chvíli budou narůstající přírodní katastrofy oznamovat, že člověk musí jít zcela
jinou cestou, odlišnou od té současné.
Už není víc času… Já jsem Věčné Bytí! Člověk pojmenoval měsíce, dal datum rokům a dal jména
dnům týdne. Já dávám lidem svá zjevení, a dělají si ze Mne žerty…
Má Matka vám předává své slovo a nemáte ji rádi… Velký odpad od víry je blízko; můj
lid bude redukován, aby umlkl, a bude Mě uctívat vskrytu. Moje církev ztratí část mých
nejmilejších (kněží) kvůli odpadu od víry. Potom si nepřítel mých dětí vychutná vstup do lidstva
k ovládnutí moci této generace, aby se tím, že Mě odmítnou, otevřely dveře nepříteli duší.
Tyto chvíle mají své hodiny a měsíce; nevyčkávejte jako pošetilci, neposlušní mého
slova, dbejte na má volání a rozhodněte se pro obrácení.
Čekají vás těžké chvíle: voda se nezastaví a slunce zcela zničí některé země; ze zoufalství budou
lidé záměrně pít zamořenou vodu. K lidskému údivu bude sněžit mimo svůj čas.

Mé děti se octnou v moři – dosud neškodném – a před jejich očima, k jejich úžasu, ustoupením
moře se vytvoří z pláže poušť.
Příroda v mých dětech vyvolá strach a též odmítání těmi, kteří Mi budou lidské utrpení dávat
za vinu.
Společnost najde uspokojení v prchavých potěšeních. Ti, kteří žijí vírou v okamžiky a hnutí citů,
budou mylně vyhledávat mé volání, protože nechápou, že vysvětlení mého Slova předchází těmto
událostem.
Vládce bude jednat impulsivně a zažehne požár, a konflikty se zhorší natolik, že se stanou
neudržitelnými. Raz, dva, tři! Co lidé vybudovali, padne v okamžiku do rukou těch, které považují
za své nepřátele. Tím, že poskytnou zbraně i malým zemím, je mocní zapojí s cílem zmocnit se tak
území k umístění strategických zbraní.
Kovový bůh je symbol moci a stability člověka; podlehne, padne a už nepovstane. Lidstvo přijme,
co mu bude nabídnuto, své označkování, napohled prostou věc, bez zaváhání se vydají do spárů
oznámeného nepřítele této generace.
Vyzývám vás, nenechejte má slova zapadnout. "JÁ JSEM, KTERÝ JSEM" [Exodus 3:14].
Z lásky ke svým dětem sešlu svého andělského posla přinášejícího můj pokoj. Přijde a ukryje ty,
kteří Mě budou v osamění uctívat, bude Láskou těm, kteří se rozhodli nezříci se Mě navzdory
pronásledování antikristem. Můj anděl bude hlasem těch, co jsou předmětem pronásledování,
žijících pod troskami, v horách. On pozvedne slabé, aby vzpřímeni očekávali můj Druhý příchod.
Dám a pošlu legie andělů na pomoc mým dětem.
Moji lidé, příroda zvětšuje svoji váhu nad člověkem. Nečekejte a hledejte Mě; rychle
ke Mně přijďte. Žhnoucí oheň bude padat z výše na Zem a způsobí obrovskou spoušť a zkázu.
Obraťte se rychle; usilovně a neúnavně Mě hledejte; milujte mou Matku a modlete se, aby se za
vás přimlouvala.
Modlete se, moje děti, modlete se za Spojené státy; stanou se obětí teroru a příroda
je udolá, země se bude otřásat, dým vulkánů vystraší lidstvo.
Modlete se, moje děti, modlete se za Itálii; bolest přijde do této země, dopadne na ni
lidská ruka.
Příroda jí otřese.
Modlete se, moje děti, z jednoho konce na druhý se Země silně pohne.
Japonsko, Chile a Řecko budou trpět.
Můj lide, jaderná energie bude nadále metlou člověka.
Neztrácejte víru. Vysvětluji vám, co leží před vámi, aby vás přicházející události nezastihly spící.
Probuďte se z netečnosti! Nespěte! Vstávejte! Už není víc času a okamžik přestal
existovat.
Já jsem s těmi, kteří Mne hledají; má láska po nich touží. Moje Matka, úkryt mých dětí, vás plní
dobrem s každým růžencem, který se pomodlíte.

"JÁ JSEM, KTERÝ JSEM". Žehnám vám, zvláště těm, kteří přijímáte toto mé Slovo a činíte je
živým a životem oplývajícím.
Miluji vás.
Váš Ježíš

021. Poselství Matky Spásy ze dne 13. března 2016.
Nástroj: Edson Glauber (Brazílie).

DNY SPOKOJENOSTI SE ZMĚNÍ NA DNY KRVE, PLÁČE A SMRTI

Pokoj s tebou, můj milovaný syne,
hle, tvá Neposkvrněná Matka, která přichází z nebe, aby ti řekla, že přišla hodina pro okamžité
obrácení lidstva, jež bude otřeseno velkými a bolestnými událostmi. Mé mateřské srdce je
naplněno úzkostí a roztrpčeno meči bolesti. Mé děti, mnohé z vás dělají málo a vysmívají se mým
poselstvím, pohrdají jimi a neberou je v úvahu. Co se stane s vámi, až z nebe přijde velký trest
a postihne vás? Kdo bude schopen vás chránit, až se Boží spravedlnost dotkne lidstva s takovou
silou?
Trpím kvůli těm, kdo odmítají příležitost se obrátit a změnit svůj život. Mnohé z mých dětí jsou
slepé, nechaly se svést Satanem a jejich srdce hledá a touží po lžích a požitcích světa. Kolik jen
duší je ztraceno kvůli hříchu! Kolik jich jde k věčné propasti bez toho, že by i jen trochu přemýšleli
o věčnosti, aby mohli litovat svých provinění.
Toto je čas, kdy ďábel dostal hodně příležitostí uvádět mnoho mých dětí v omyl a do duchovní
smrti. Modli se, můj synu, modli se a pros o dobro lidstva. Věčný Otec je rozhořčen, kvůli
neustálým urážkám páchaným proti jeho božskému Synu – tak mnoho znesvěcení, rouhání
a urážek je pácháno ve světě.

Velmi brzy Itálie a Spojené státy budou potrestány nikdy nevídaným způsobem. Velké světlo, jako
oheň, bude viděno na obloze nad Itálií. Bolest a smutek budou velké, a až se to stane, jen růženec
a mé mateřské srdce poskytne naději, útočiště a ochranu pro mnohé. Itálie bude otřesena, protože
lidé si neváží toho, co dluží Bohu, neuctívají jeho svaté jméno, nejsou poslušní jeho svatých
Zákonů. Nesmírné hoře přijde také rychle ve Spojených státech a způsobí, že jedna oblast bude
prakticky zničena.
Mé děti, chci vám pomoci, chci vás ochránit. Ukryjte se v mém Neposkvrněném Srdci, proste
o mou mateřskou pomoc a já vám ihned přijdu na pomoc.
A co se dá říct o brazilském lidu, lidu, který se nemodlí a nebere ohledy na Boží přikázání ani
na sváteční dny, ale plní stadiony, přímořská letoviska a mnohá jiná místa, jen aby se mohl bavit
a urážet Pána?
Dny spokojenosti se změní na dny krve, pláče a smrti. Jen ti, kteří přijali s povděkem mé výzvy
a modlili se, jak jsem je žádala, jsou těmi, kteří z Božího příkazu budou zachráněni v těchto zlých
dnech.

Kde úcta k Božímu jménu a k posvátnému neexistuje, poteče krev. Kde Bůh byl vyhnán, přijde
smrt. Kde Bůh už není vzpomínán, nebo vzýván, utrpení bude strašné.
Modlete se hodně, mé brazilské děti, protože čas se krátí!… Probuďte se a vraťte se k Pánu! To
je má výzva, můj syne, to je poselství, které ti sděluji se srdcem plným bolesti a smutku, protože
jsem nebyla vítána, nebyla pochopena, nebyla milována, nebo vzývána jak vás prosil můj Syn,
a ještě hůř, byla jsem terčem posměchu a neúcty u mnohých, kteří strašně zraňují mé srdce
a přitahují spravedlnost mého božského Syna. Obraťte se, proste Pána o odpuštění. Odpustí
vám, budete-li se upřímně kát a změníte-li svůj život.
Žehnám vám, stejně tak jako celému světu ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen!
Matka Spásy

022. Poselství Ježíše ze dne 18. února 2012.
Nástroj: J.N.S.R. (Je ne suis rien – Nejsem nic), Belgie, www.jnsr.be, do roku 2008 i česky.

PENÍZE JSOU HYBNOU SILOU VÁLKY

Připravte se. Můžete odvrátit tuto ránu, která se již připravuje. Uvidíte všude umírat PENÍZE, syna
Satanova, který přišel do tohoto světa, aby zničil duši všech lidí.
Říká se, že peníze jsou hybnou silou války.
Peníze – "Síla moci", jsou strůjcem všech bojů, všech válek, kvůli moci, kterou mají. Aby je získali,
lidé se zabíjí. Jsou cestou k trůnu králů, vstupenkou do vlád, mezi mocné a do úřadů.
Peníze sklání hlavy všech lidí, aby je zvedli, dokonce i z bláta… Jsou výtahem dokonce i na Měsíc, s
nimi můžete překonat celý hvězdný prostor. Celý vesmír je na prodej!
A hleďte, panství Satana: Banky. On je bohem peněz, idol bohatých. Vládce všech bank celého
světa. Může být zde i tam. Všude najednou!
Ale nikdy nemůže koupit BOHA, ani nad Ním zvítězit. A tak dnes je to poslední boj.
A lid Boží byl zpraven nejdříve Biblí svatou, ozvěnou Božích polnic: "Utíkejte ženy a děti se schovat
ve vašich horách, neboť nepřítel Boha a všech lidí přišel vyhladit všechny národy", a lid Boží vydrží
až do posledního.
Tato smrtelná hra zmobilizuje vaše znesvářené bratry. Modlete se vzájemně za sebe.
Je to čas kdy se bude míchat krev.
Satan přichází. Ta rána, kterou připravil pro celý svět, se obrátí proti němu. Již vidí Boha, jak
znovu dobývá svou vládu – své zbožnění. Je konec idolům, peníze a moc odnesou dva živly, které
měl přichystány pro církev a pro Boha. (Oheň a zemi, aby je pohřbil).
Vidí, jak jeho krásné bankovky se stávají papírem, který se pálí.

Svět se uzdravuje. Sdílení se stane rozmnožováním chleba. Voda přichází ze zdroje našeho Otce. A
vidíte – se všemi těmi penězi, které se staly popelem, zmizela všechna pokušení světa. Ale kam se
poděl Pokušitel?
Cožpak jste nevěděli, že bez pokušení už nemůže být Pokušitel!
Ježíš Kristus
Král lásky
Převzato z: www.jnsr.be
023. Poselství Ježíše ze dne 8. května 2016.
Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko), http://jezusuzenete.hu

KDO MĚ NÁSLEDUJE, NEMŮŽE SE VYHNOUT UTRPENÍ

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

Následuje soukromé poselství nastávajícímu knězi.
Mé drahé dítě,
žiji v tvém srdci jako v nádherném, úžasném, zářivém paláci, ve kterém se cítím velmi dobře. Miluji
tvou čistotu, tvou skromnost, pokoru, ale nejvíce tvou horoucí lásku ke Mně. Oko nevidělo, ucho
neslyšelo, lidské srdce nedokáže pochopit, co jsem pro tebe od věčnosti připravil a nyní je mé
srdce velmi šťastné a velice se raduje, neboť se chystá naplnit vše, co jsem pro tebe zamýšlel.
Dítě moje, čas je krátký, využij každou minutu, zachraňuj duše modlitbou, láskou, dobrým
příkladem a hlásáním evangelia. Mluv o Mně, o svém vykupitelském Bohu, tak často jak jen budeš
mít příležitost a přitahuj ke Mně duše svou nezištnou, čistou láskou k bližnímu, neboť v tom
spočívá má veliká radost.
Drahé moje dítě, zůstaň vždy čistý jako batole. Odevzdej se Mi úplně ve všem. Důvěřuj Mi, neboť
v míře tvé důvěry dostaneš mé milosti. Zanedlouho dosvědčíš mou přítomnost a ztotožněný se
Mnou budeš opakovat moje slova: "Toto je mé tělo, které se za vás vydává, toto je má
krev, která se vylévá za mnohé."
Tato slova pro tebe znamenají, že i ty se musíš se Mnou ztotožnit, musíš přijmout účast na mém
utrpení a musíš se stát obětí pro Mne a pro záchranu duší. Kdo Mě následuje, nemůže se utrpení
vyhnout. Zřeknout se sebe znamená každý den nést svůj kříž. Jen ti, kteří Mě následují, mohou
v nebi získat největší radost a mohou se podílet na mé slávě v tom stupni, v jakém si vybrali svůj
díl v mém obětování a utrpení.

Duševní mučednictví je mnohonásobně větším utrpením než tělesné. Vyžaduje vytrvalost a věrnost
až do konce, který přinese milost dobré smrti. Už teď se modli za tyto dary pro sebe samého.
Musíš Mě vyznat až k smrti přede všemi, kteří se Mi posmívají, pochybují, a kteří padli do
zoufalství. Svou skálopevnou vírou přitáhneš ke Mně nejvíce duší.
Dítě moje, charakter kněze určuje jeho osobnost. Když stojí na skálopevné víře, nekolísá a nechce
vyhovět lidem, ale pouze Bohu, potom je svatým už zde na zemi. Ale běda těm, kteří kolísají na
obě strany. Nemůžete sloužit dvěma pánům, neboť buď jednoho uctíváte, dodržujete jeho zákony
a druhým opovrhujete.
Dítě moje, hned po vysvěcení knězem mluv o zúčtování, o soudu, zatracení a především o konání
pokání a hlásej, že Bůh odpouští jen hříchy, jichž litujete. Neboť kdo svých hříchů nelituje, ten je
zatvrzelý, takže v hříchu zůstane. Takovému Bůh nedokáže odpustit, neboť musí držet v úctě
svobodnou vůli člověka. Bůh si nenechá ze sebe tropit posměch, Bůh je skutečně milosrdný
a člověku dá čas i příležitost, aby vstoupil do sebe a vyzpovídal se. Když se ale člověk nechopí
těchto milostí, tak na něho čeká ještě větší soud.
Mé dítě, povolal jsem tě k velkému úkolu. Tvá zodpovědnost je obrovská. Co teď říkám, nedělám
proto, abych tě vyděsil, ale proto, že vždy říkám pravdu. Před mou soudnou stolicí čeká
nejpřísnější soud na moje kněze a řeholníky, protože jste dostali nejvíc. I v evangeliu jsem učil,
že každý vydá zúčtování o talentech, které dostal.
Kněz má především sloužit Bohu. Zamysli se nad tím, koho jsem vyvolil za své apoštoly.
Negramotné, manuálně pracující dělníky, prosté lidi. Kdo byl mým pěstounem na této zemi?
Jednoduchý, ale moudrý, rukama pracující dělník. A co říká Písmo svaté a jaká je skutečnost?
Bůh povolává ty, kteří se zdají být ničím, aby si milost, kterou dostanou, nepřipisovali sobě. I ty,
mé drahé dítě, a ostatní, všichni lidé přede Mnou, jste nic, jen popel a prach, neboť vše je mou
milostí.
Vy sami jste nic, ale spolu se Mnou budete moci vše. Já jsem s vámi každý den, až do konce světa.
Beze Mne nedokážete učinit nic. Tyto dva poslední výroky si dobře zapamatuj a na celý život vryj
do svého srdce. Volej Mě, a Já budu vždy vedle tebe. Pros Mě, abych pracoval a konal skrze tebe.
Potom každá tvá věc bude mít úspěch. Zformuji tě mým svatým knězem a budeš zachraňovat
zástupy duší pro věčný život.
Můj malý synáčku, i tebe posílám jako své apoštoly: Žatvy je mnoho, ale dělníků je málo. Posílám
tě jako ovci mezi vlky, neboť vpravdě se během své cesty životem setkáš s mnoha vlky. Ale nikdy
se neboj, Já jsem s tebou. Ochráním tě a spolu se Mnou budeš plnit můj věčný, pro tebe určený,
svatý plán. K tomu ti žehnám, mé drahé dítě, svým láskou překypujícím srdcem ve jménu Otce
i Syna i Ducha Svatého.
Ježíš

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

024. Poselství Ježíše ze dne 3. dubna 2016.
Nástroj: Pelianito (Janet Klasson, Kanada).

SVĚTSKÁ ZÁBAVA OSLABILA LÁSKU, VÍRU A HORLIVOST DOKONCE I U MÝCH
VĚRNÝCH NÁSLEDOVNÍKŮ

Matouš 4, 24: "Pověst o něm se roznesla po celé Sýrii. Přinášeli k němu všechny choré, postižené různými
nemocemi a neduhy, posedlé, náměsíčné i ochrnuté, a on je uzdravoval."

Mé dítě,
je Ježíš z Písma svatého jiný, než Ježíš, k Němuž se modlíte o 2000 let později? Ovšem že ne.
Co se tedy změnilo?
Láska, víra a nadšení se změnily. Světská zábava oslabila víru, lásku a horlivost dokonce i u mých
věrných následovníků.
Láska se může ohřívat jen v peci modlitby. Vstupujte do mé přítomnosti častěji, nebo lépe,
naplňujte každý okamžik svého života, každou myšlenku a čin mou přítomností, a vaše láska bude
tak vřelá, že vás zcela stráví.
Až vaše láska dosáhne kritické teploty, vaše víra se také stane plamenem, který nemůže být
uhašen. Vaše láska a víra budou hledat východisko a vaši horlivost nebude možné ovládnout.
Vidíš, mé drahé dítě, jak se to všechno projevilo v životě Matky Angeliky? (*)
Snažíte-li se být jako ona ve víře a nadšení, začněte láskou a modlitbou. Času je málo. Těm,
kdo po tom touží, budou dány hojné milosti, aby Boží plán byl naplněn. Řekni Mi, drahá duše,
o své touze, a Já se postarám o zbytek.
Ježíš
(*) O Matce Angelice: www.duseahvezdy.cz/2016/04/01/matka-angelica-mam-az-po-krk-vasi-

liberalni-cirkve/

025. Poselství Ježíše ze dne 5. května 2016.
Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko), http://jezusuzenete.hu

MÉ DĚTI, OBRAŤTE SE, DOKUD JEŠTĚ ŽIJETE TADY, NA TOMTO SVĚTĚ
Mé drahé děti,
už k vám nebudu dlouho mluvit. Proroctví se naplní. Žijte v neustálé připravenosti! Žijte připraveni
na smrt. Čas se krátí, čas milosti uplyne. Přijde hněv mé spravedlnosti a padne na toto do hříchu
pokleslé lidstvo. Neexistují náhody. To množství přírodních katastrof znamená, že svět je už
v soudu. Každému zaplatím podle jeho skutků.

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

026. Poselství Ježíše ze dne 5. června 2016.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

DÍVEJTE SE NAHORU, ZNAMENÍ SHŮRY NENECHAJÍ NA SEBE DLOUHO ČEKAT

Můj milovaný lide,
svolávám vás, abyste se spojili v modlitbě. Je to nutné kvůli tomuto hříšnému lidstvu.
Již jsem vám odhalil okamžik, ve kterém žijete… Jdete dál, aniž byste dbali na mé volání, aniž
byste pohlédli na realitu, a jelikož Mnou pohrdáte, je pro vás těžší Mě poznat.
Byl jsem nekonečně milosrdný, jsem nekonečně milosrdný a budu věčně milosrdný…
Člověk zneužívá mou lásku a odmítá se vrátit do mého lůna, když falešné a chybné myšlenky
o tom, co je mé odpuštění, bloudí jeho myslí… Byl bych nespravedlivý soudce, kdybych
nesoudil hříšníka, jenž se nekaje, byl bych nedokonalý Bůh. Je to nevědomost ze strany
člověka, tvrdí-li, že nesoudím hřích.

Modernismus věří, že pozměnil vše, co jsem odkázal člověku ujišťováním, že se vrátím a odpustím
mu. Ano, vrátím se, ale abych oddělil dobré od zlého a vlažného. Oddělím toho, kdo se
obrátil a projevil lítost od toho, jenž o odpuštění neprosil.
Lidské odmítání zvyšuje moc zla nad člověkem. Vůle bojovat s hříchem není stejná u toho, kdo
zápasí a usiluje nebýt ztracen, a u mého dítěte, které zlu neklade odpor. Je-li zlem svedeno,
dobrovolně propadá hříchům a chybné víře v neexistenci místa trestu pro ty, kteří se ve zlu
zatvrdili.
Člověk má pět smyslů a s nimi i dar vnímat vnější svět. Současně má člověk vnitřní duchovní
smysly, které mu pomáhají chápat Pravdu toho, co jeho rozum schvaluje, stejně jako hloupost
a lež, které jeho mysl odmítá.
Nejste sami, lidstvo má něco společného tím, ŽE JSTE MÉ DĚTI… Proto vás rozum volá, dělá vás
neklidnými, odmítáte-li říct ano k pochopení něčeho, co je Pravda a vzpíráte se, abyste mohli
zůstat v bláznovství světa.
Děti, můj lide, Zlý není větší, ani nemá více moci, ani síly, než Já. Vy máte svobodnou vůli,
a tak bez uvažování a znalosti se vrháte po hlavě do prázdnoty a v těchto okamžicích, tak
důležitými pro lidstvo, se vydáváte ďáblu.
Kdybyste zůstali nečinní a odmítli růst hlubším pochopením mého Slova, pak dovolíte to, co je
úchylné a proti mé vůli a schválíte, co vaši bratři pomocí smlouvy se Zlým, vám budou předkládat,
abyste uspíšili příchod panství antikrista.
Můj lide, není to proto, že nevidíte zlo. Jako lidé, cítíte, kde je zlo. Protože však zlo je dovoleno
někým, kdo Mne reprezentuje, vytěsníte tento pocit a divoce si hovíte ve smyslnosti, nepoctivosti,
nemorálnosti a ve všech jiných hříších, jimiž vás ďábel pokouší. Nevyhýbáte se ničemu a padáte
přijímáním všeho, co se vám na vaší cestě předkládá.
Prosím vás, abyste pochopili, že se musíte zabývat věděním. Je to povinnost všech, kdo jsou moji,
abyste prostřednictvím vědění kladli odpor tomu, co je nevhodné a mimo hranice Božího Zákona.
Milovaní, má Pravda je nezměnitelná a ten, kdo se jí řídí a uvádí v čin, najde Světlo Pravdy, které
je univerzální, protože naše Trojice je podstatou, v níž spočívají všechny pravdy.
Děti, tolikrát jsme vás volali, abyste se zabývali hlouběji naší Trojicí, naší Pravdou, vysvětlením
našeho Slova, abyste přijali Slovo mé Matky, jíž bylo dáno speciální místo na straně každého z vás
v tomto čase, aby vás provázela.
Tolikrát jsme vás volali! A stejně jste nás odmítli v přijetí spásy, kterou jsem vám, jako
druhá osoba Trojice, nabídl.
Jdete dál a hledáte zlo, jemuž se lehkovážně odevzdáváte, zatímco se odvažuje vás
svádět a brát vám rozum.
Technologie, která byla použita, aby udržela člověka dobrovolně ve vězení, vám ukradla moc
rozhodování, a vy, mé děti, nemyslíte, neuvažujete, a tudíž nerozeznáváte mezi dobrem a zlem,
neboť rozum byl vyhnán z vašich myšlenek.
Takové je lidstvo, které nejedná rozumně, a Já přicházím, abych rozbil tuto strukturu
a odstranil ji a volal vás skrze mé apoštoly konce časů, abyste šli znovu Boží cestou
pokání a touhy po spáse duší.

Vy víte, že Země změní své uspořádání a svou geografii – a jaká je odpověď člověka? Vy víte skrze
volání, v nichž vysvětlujeme mimořádnou tvrdost, s jakou se bude k vám chovat podnebí, a jaká je
vaše odpověď?
Věčná letargie, prožívání okamžiku bez myšlenky na budoucnost, ignorování duše
a trápení a smutku, jemuž bude duše vystavena pro svou neposlušnost.
Milovaný lide, země bude zachvácena křečí a člověk bude silně otřesen, natolik, že někteří zmizí
uvnitř země.
Toto vám dávám na vědomí, ale v některých případech vědění není osvíceno mým Duchem
Svatým, protože si člověk myslí, že má-li lidské poznání, má pak vládu nade vším. Myslí si, že skrze
rozum dosáhl vědění, přesto je to velký omyl. Poznání musí být osvíceno mým Duchem, aby bylo
správné – a i pak nebude vždy absolutní pravdou, protože během let člověk formuloval svá vlastní
pojetí – ale ten, kdo vložil všechnu svou práci a jednání do mého Ducha Svatého, bude Pravdě blíž.
Milované děti, Země podléhá nadměrnému ohřívání klimatu, vycházejícímu ze Slunce, které vede
k vzestupu vnitřní teploty Země. A protože stvoření vás nepoznává, vulkány, které v minulosti
způsobily velkou destrukci, vybuchují.
Vulkány, které spaly, se probouzejí. Horké vody se rychle vypařují a velmi rychle padají na zemský
povrch a způsobují nenapravitelné škody napříč Zemí.
Člověk se nalézá před Velkou očistou, největší očistou lidstva. Ale to vám nepůsobí
strach a vy se nebouříte proti tomu, co vás k této očistě přivádí… ale bouříte se proti
vysvětlení mého milujícího Slova, které vás upozorňuje a varuje…
Odmítáte myslet na zásadní změny, kterými lidstvo projde v důsledku třetí světové války…
Popíráte mé Slovo a vítáte myšlenky modernismu, které jdou proti Desateru přikázání, svátostem,
dílům milosrdenství a dalšímu…
Urážíte Mě až k zhnusení a zapíráte Mne, protože vás volám, abyste se napravili…
Jste sami vůči sobě pokrytci, když bez lítosti, svědomí, bez toho, že byste jednali podle mých
Přikázání, zabíjíte bratra, urážíte ho nelítostně, soudíte ho s velkou lehkovážností, a pak
přistupujete, abyste Mne přijali v eucharistii… Běda těm, kteří si ukovají své vlastní odsouzení!
Moji posvěcení služebníci se musejí věnovat spáse duší ještě dřív, než hlasy těch, kteří Mi slouží,
budou zcela umlčeny pronásledováním lidmi, kteří Mnou pohrdají, a na příkaz antikrista.
Modlete se, mé děti, modlete se, nová epidemie spěchá otřást lidstvem a člověk bude
umírat během několika okamžiků.
Modlete se, mé děti, modlete se, Jižní Amerika se zachvěje.
Chile bude zasaženo mořem kvůli otřesům země a Peru, Bolívie a Argentina budou
sdílet zemětřesení.
Modlete se, mé děti, modlete se za Španělsko, terorismus je překvapí.
Modlete se, mé děti, modlete se, komunismus ukáže svou pravou tvář.
Modlete se, mé děti, modlete se, terorismus související s falešným náboženstvím
proniká do Francie a obnoví a zvýší bolest lidí.

DÍVEJTE SE NAHORU, ZNAMENÍ SHŮRY NENECHAJÍ NA SEBE DLOUHO ČEKAT.
Moji lidé,
služte Mi mou Pravdou…
Buďte jedno…
Připravte se čelit tvrdosti očisty, která se přibližuje s velkou silou…
Připravte se tím, že budete v souladu s naší Boží vůlí…
Dodržujte, modlete se a praktikujete to, o co se modlíte, buďte neustálým cvičením Desatera
přikázání…
Zbožňujte Mě, navštěvujte Mě, buďte dobročinnou láskou a nadějí pro své bratry…
Nebuďte obílené hroby, nebuďte farizeové nebo dravci…
Milovaní, hřích je nejen činem, je to také zvyk a negativní energie, která vás přiměje milovat zlo,
a tato energie naplňuje ty, kteří jsou slabí ve víře.
Věřte tomu, co vám oznamuji. Musíte se obrátit.
Pošlu vám Varování, abych probudil vaše svědomí a moji lidé se mohli sjednotit a pomáhat jeden
druhému.
Jsem ve vás, nehledejte Mě venku, venku je zmatek. Stojím nad smysly, vzpomínkami, nad tím,
co je konečné, nad lidmi…
Jsem, který jsem [Exodus 3,14]. Sešlu svému lidu mého anděla, který osvítí cestu
v nejobtížnějších okamžicích. Můj anděl vás obejme a tak temnota vás nebude mučit.
Již se na vás s láskou dívá.
Mé požehnání je s těmi, kteří se snaží zůstat na mé cestě, s těmi, kteří se kají a s těmi,
kteří Mě hledají.
"Já jsem Cesta, Pravda a Život" [Jan 14, 6].
Váš Ježíš

027. Poselství Ježíše ze dne 22. března 2016.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
POKRAČUJTE!!

Můj lid shledává jít dál ve světě ztemnělém hříchem.
Mé děti, těší Mě, že nenávidíte zlo, stejně jako Já. Povolal jsem vás, abyste byli svědkem
v temném světě. Pojďte těsně ke Mně, aby mé Světlo mohlo ve vás zářit jasněji.

Nevšímejte si těch, kteří se vás snaží svést k hříchu. Nepřijímejte způsoby zkažených ve vašem
světě. Jděte úzkou cestou, která vede ke Mně, držte si Mě na předním místě ve své mysli, a vše
bude dobré.
Hlídejte si výhru a dokončete závod připravený pro vás. Brzy budete tady se Mnou doma.
Ježíš

Př. 8, 13. Bázeň před Hospodinem znamená nenávidět zlo; nenávidím povýšenost, pýchu, cestu zlou,
proradná ústa.
Jak 8, 14: Když je člověk pokoušen, vábí ho to a svádí jeho vlastní žádostivost.
Dt 6, 8: Uvážeš si je jako znamení na ruku a budeš je mít jako pásek na čele mezi očima.
Iz 26, 3: Stvoření, opírající se o tebe chráníš pokojem, pokojem, neboť v tebe doufá.
1Kor 9, 24: Nevíte, že při běhu na závodišti všichni závodníci sice běží, ale cenu že získá jen jeden?
Mt 5, 13-16
13: Vy jste sůl země. Pozbude-li však sůl slanou chuť, čím zas nabude solivosti? K ničemu už se nehodí,
než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali.
14: Vy jste světlo světa. Nemůže se skrýt město položené na hoře.
15: A když se rozsvítí světlo, nestaví se pod kbelík, ale na svícen, takže svítí všem v domě.
16: Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a velebili vašeho Otce v nebesích.

028. Poselství Ježíše ze dne 19. června 2016.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
TAK UNAVENÍ…
Já vím, že vaše srdce jsou znavená, děti. Vím, že jste se unavily bezbožným světem, v němž žijete.
Vím, že toužíte po domově tady se Mnou, a který přichází – velmi brzy pro některé z vás, později
pro jiné, ale kvůli Mně musíte vydržet trochu déle.
Je jich tolik ve světě, kteří Mě neznají a věří, že Mě nepotřebují, a brzy bude pro ně příliš pozdě.
Musím pracovat skrze vás, abych se dotkl tak mnoha z nich, kolik jen mohu, abych jim ještě
jednou nabídl spásu. Příležitost uniknout tomu, co je jinak čeká.
Budete-li pokračovat v mém díle na zemi, zůstanete-li Mi věrni, budete-li stále kráčet se Mnou v
tomto čase únavy, budu vám žehnat znovu a znovu. Vyplním vaše modlitby, na jejichž splnění jste
čekaly celé roky. Udělím vám schopnosti, uzdravení a zázraky, když to pro Mne vydržíte.
Držte se Mě, děti. Slavné dny přicházejí, kdy budete osvobozeni od zkaženosti světa a už nikdy
nepocítíte únavu, jakou cítíte nyní.
Ježíš

Žalm 119, 28: Moje duše se rozplývá žalem, pozvedni mě podle svého slova.
Iz 40, 29-30
29: On dává zemdlenému sílu a dostatek odvahy bezmocnému.
30: Mladící jsou zemdlení a unavení, jinoši se potácejí, klopýtají.

31: Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly; vznášejí se jako orlové, běží bez únavy,
jsou bez umdlení.
Gal 6, 9: Když prokazujeme dobro, nesmíme přitom propadnout únavě. Vydržíme-li, dočkáme se doby,
kdy budeme sklízet.
Mt 11, 28: Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím.
Jr: 31, 25: Občerstvím duši znavenou a každou duši tesknící ukojím.

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

NA ZEMI ŽIJTE JEN JAKO POUTNÍCI, NEBOŤ ZDE NEMÁTE TRVALÝ DOMOV

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

Mne vzbuzují pohoršení. Takoví se z mé církve brzy vytratí, neboť jsou to zrádci jako Jidáš a jejich
vlastní doma je budou obviňovat jinak než světské lidi. To je zvláštní, mimořádná milost, aby činili
pokání a neztratili se.
Modlete se za tyto lidi, aby se na nich vyplnil můj věčný plán. Mou vůlí je, aby se vrátili zpět
k svatosti života, protože mám v úctě jejich svobodnou vůli. Když se nebudou chtít obrátit, tak
od nich očistím svou církev, která je svatá, jejíž hlavou jsem Já a kterou brány pekla nemohou
přemoci.
Mé drahé děti, Já jsem nekonečně milosrdný a svatý, ale stejně tak hluboká a dokonalá je i má
spravedlnost. Pro hříšníky je strašné dostat se do rukou živého Boha! Má trpělivost je konečná,
není nekonečná. Všem hříšníkům dám milost a čas, aby se obrátili. Ale když mé dary ponechají
bez odpovědi, zanechám je sobě samým a předám je mému protivníku, jemuž slouží.
Děti moje, peklo je hrozné! Vyprávěl jsem vám v evangeliu o lakomém hospodáři, který se tam
dostal. Dal jsem mu příležitost, aby projevil milosrdenství žebráku Lazarovi, který seděl u jeho
dveří. Protože to ale neučinil, čas obou uplynul. Lazara, který bez reptání nesl svůj těžký osud,
jsem obdaroval věčnou odměnou. Lakomého boháče, jenž vytrval v tvrdosti svého srdce, jsem
potrestal věčným trestem [Lk 16, 19-23].
Mé děti, poučte se z tohoto příkladu. Je to evangelium, je to hodnověrné Písmo svaté. Všichni,
dokud žijete tady na zemi, si zvolte dodržování mých Zákonů, neboť pravím vám, že budete
souzeni dvousečným mečem vycházejícím z mých úst – mým Slovem. Slovo, když je proměníte
v skutky, vám dá věčný život, neboť mé Slovo je duší a životem. Ale věčnou smrt si zvolí a přivolají
na sebe všichni, kdo se vzpírají mému učení, mému Slovu, neboť nad sebou vynášejí rozsudek.
Moji maličcí, má slova jsou jasná a srozumitelná. Nenechejte se svést světem a Satanem. Přijměte
mé učení a žijte podle něho. Váš čas rychle uplyne. Život na zemi je krátký. Dostali jste jej k tomu,
abyste si svatostí svého života zasloužili věčný život.
K tomu vám žehnám, mé drahé děti, svým srdcem překypujícím láskou, ve jménu Otce i Syna
i Ducha svatého. Amen.
Ježíš
K posilnění z Písma svatého Mk 9:
33: Potom přišli do Kafarnaa, a když byl v domě, zeptal se jich: "O čem jste cestou rozmlouvali?"
34: Oni mlčeli, protože na cestě mezi sebou rozmlouvali, kdo je největší.

030. Poselství Ježíše ze dne 9. června 2016.
Nástroj: Pelianito (Janet Klasson, Kanada).
ČISTÉ SRDCE JE NEOCHVĚJNÝM MAJÁKEM, KAM SE NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE TOUŽÍ
STÁLE VRACET A NACHÁZET POKOJ

Mt 5, 8: "Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha."
Moji milovaní,
je pravda, že čistí srdcem uvidí Boha, spatří blaženou vizi, až budou očištěni v přípravě na věčnost.
Ale je zde ještě jiný význam. Neboť ti, kdo jsou čistého srdce, ačkoli ještě na zemi, také uvidí
Boha. Těm, kdo se očišťují častou zpovědí, pokáním, modlitbou a přijímáním nejsvětější

eucharistie, těmto zbožným duším se určitým způsobem odhalím. Dám Světlo jejich srdcím
a pomohu jim, aby se jim dařilo na cestě k čistotě.
Není nic, co bych neudělal pro duši, která usiluje o čistotu. Vskutku, budu pátrat na zemi
po takových duších, jako holubice proroka Noe, hledající místo, kde spočinout. Čisté srdce
je neochvějným majákem, kam se Nejsvětější Trojice touží stále vracet a nacházet pokoj.
Usilujte o čistotu, moji maličcí. Co získáte na této zemi, pomůže vám k vašemu vstupu do věčnosti.
Ježíš

031. Poselství Matky Spásy ze dne 3. června 2016.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com
ČLOVĚK NENÍ SÁM SCHOPEN POCHOPIT NALÉHAVOST BOŽÍHO VOLÁNÍ
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce!
Žehnám vám.
Hodiny tikají a lidé se podrobují času, lidé neustále myslí na čas a na to, jak jej rozdělí, aby jejich
denní povinnosti zapadly do programu, který si člověk naplánoval pro svůj každodenní život. Nyní
čas už není časem, ale lidská stvoření si toho nevšimla.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, žijete ve svém vlastním čase, v čase, kdy každý
připravuje plány a projekty pro svůj život. Čas přestal být časem. Znovu a znovu jsme opakovali,
že v Božím čase prostor, zvaný čas, přestal být časem. Čas dospěl do okamžiku, který je tím,
v němž žijete, jenž je okamžik okamžiků, kdy lidský čas ubíhá mezi dnem a nocí; ale v okamžiku
vesmíru je jen krátkým a prchavým zábleskem světla – a odtud důležitost bdělosti ke každému
Slovu, které vám dává Duch Svatý.
Člověk není sám schopen pochopit naléhavost Božího volání. Proto vám říkám, že
musíte zaměřit vaše smysly na Pravdu a řídit své myšlenky tak, aby se soustředily
na Boha, a vy tak konečně mohli směřovat ke spáse duše.
Duše zůstává v neustálém kontaktu s Nejsvětější Trojicí a Duch Svatý jí sděluje Boží vůli skrze
lidského ducha. Proto volám lid mého Syna, aby na ni odpověděl a nezapletl se do průměrnosti
nízkých pudů.
Děti, většina vládců nechce opustit místa výsadních postavení, protože jsou si vědomi všeho,
co postihne lidstvo, a tak si chtějí udržet svou moc.
Země je nádherné místo. V tomto okamžiku ji ale člověk proměnil v hanbu vesmíru.
Člověk vyšel sám ze sebe, ze svého zdravého rozumu, aniž by si byl vědom svého chování. Člověk
zapomněl na hodnotu své duše a nedbá našeho volání, aby jednal a pracoval v Božích cestách.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, zkáza přichází na malé země, stejně jako na velké
národy.
Lidé tomu vůbec nechtějí věnovat pozornost. Vše, co mohu říci je, že modlitba, pokání a oběť
jsou nepostradatelné pro jednání a práci v tomto okamžiku, tak rozhodujícího pro spásu duší.

Hřích udržuje člověka ve velké temnotě, která ho oslepuje, zatemňuje jeho myšlení, nedává
mu úlevu, a proto se dopouští nepředstavitelných činů.
S velkým zármutkem ve svém srdci znovu opakuji, že neposlušnost Božích nařízení chce uvěznit
Spravedlnost, aby bezpráví se stalo každodenním obyčejem.
Modlete se, mé děti, modlete se, asteroid bude rozdělen člověkem, ale jeho velká část
spadne do moře a způsobí lidstvu hrůzu a strach, zatímco některé jeho úlomky
proniknou zemí.
Lidstvo je pohrouženo do chaosu, aniž by jej vidělo ve světle Pravdy.
Podlost Zlého zmate mé děti, které nemohou uniknout chapadlům plných lží a omylů. Můj Syn
to již oznámil: "Půjdou dál a zlo uvidí jako dobro." (*)
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, ďábel tíhne ke každému z vás, abyste selhali a tuto
realitu odmítli. Takto jste snadnou kořistí zla a jednáte ve prospěch Zlého zavrženíhodnými činy,
zabíjením těch, kteří jsou nevinní a bezbranní, hledíte s podezřením na každého bratra a jako
barbaři bojujete jeden s druhým.
Varování je velkou pravdou, která je vám odhalena, abyste se připravili… Všichni se cítí připraveni,
ale není to pravda, dokud nepřestanete znečišťovat duši a duchovní smysly každodenním hříchem.
Tento okamžik má pro vás být povznesením se v Duchu, abyste se začali hlouběji
zabývat Písmem svatým a plnit Boží vůli v Přikázáních, svátostech a v dalším…
Ale především v zákonu lásky.
Modlete se, mé děti, hříšnost této generace je pohromou pro vaše bratry,
zbavuje lidstvo krve tolikým rouháním, smilstvím, bezbožností a jinými hříchy.
Je poskvrněno lidskou krví. Tato krev přitahuje k Zemi očistu, proto bude lidstvo trpět
nemocemi, s nimiž jste se nikdy dříve nesetkali a jen ty léky, které jsem uvedla ve
svých voláních, vám opět mohou přinést zdraví.
Děti mého Neposkvrněného Srdce, uvidíte velká znamení na nebi, která dříve nikdy
nebyla viděna a jež budou následovat jedno za druhým.
Zjistíte, že Země nejen převrací své póly, ale vrhá se proti samotnému člověku, a že zvířata
a rostliny se mění v důsledku klimatických změn.
Vy, jako lidstvo, nebudete v souladu, a jako děti Boží, mnozí z vás budou bojovat, abyste zůstali
věrni, zatímco ostatní budou kráčet v neposlušnosti a naprosté zhýralosti. Nejen ode dneška, ale
od doby, kdy se zapomenutí na samotného Boha rozšířilo v církvi mého Syna. To, co je duchovní,
bylo odsunuto stranou penězi, politikou a sociálními vztahy… Následkem toho bude církev trpět
největší bolestí.
Modlete se, mé děti, Itálie bude trpět, bude obsazena v okamžiku a Řím bude bičován
uprostřed porodních bolestí. Rusko tam vpadne a vezme si, co patří mému Synu –
Baziliku.
Lid mého Syna se bude muset spojit s mými věrnými, oblíbenými syny na skrytých místech, ale
z těchto utajených míst se světlo víry povznese k Otcovu trůnu. Milované děti, církev bude zoufalá
a bude vědět, že spojení s jinými církvemi se nestalo opravdovým, že sloužilo jen tomu, aby uvedlo
mé děti do zmatku. Kvůli tomu se mé děti staly vlažnější, než byly dříve a ďábel je uchopil a pil
jejich krev, aby je oslabil… Mé děti, ďábel obchází kolem, je blízko.
Varování není daleko, v okamžiku vám objasní vaši neposlušnost a škodu, kterou jste způsobili,
dobro, které jste neučinili a neposlušnost, kterou jste zranili mé Nejsvětější Srdce.

Děti, každý duchovně vyrůstal ve své svobodné vůli – mnozí zavřeli dveře, jiní svůj
život nenaplnili, jiní nechtějí vidět mého Syna a další se zcela obětovali. Musím vám
potvrdit, že ti, kdo žijí nenaplněni, se musí obrátit, jinak budou trpět velkou bolestí.
Modlete se, děti, modlete se, válka, která již začala, se zintenzivní, až se přiblíží
politická rozhodnutí ve Spojených státech. Tento stát bude ohrožen meteoritem,
jenž se blíží. Politika se zastaví. Tento stát bude nekonečně trpět, sopka St. Helens
vybuchne; vulkán v Yellowstonu je větší, než si vědci myslí.
Lide mého Syna, země se bude dále silně třást, velké sopky vybuchnou a spící se probudí. Svými
zlými činy člověk vrhá do vesmíru zlo a vesmír je zemi vrací s ještě větší silou a probouzí stvoření,
na které se člověk dívá jako na velkou neznámou.
Děti mého Neposkvrněného Srdce, s žalem ve svém mateřském srdci vám říkám v tomto
okamžiku, že ten nepomine, dokud se lidstvo neočistí od všech hříchů.
Můj Syn vás varoval – když lidstvo ignoruje Boží zákon a muž s mužem a žena s ženou spolu žijí,
když vlády přijímají toto chování, které je částí církve mého Syna zastíráno – vzpomeňte si – je
to velké znamení blízkosti toho, co bylo předpověděno. Nenechejte se uvést v omyl o tom, co bude
očista. Příroda vyburcuje člověka náhlými změnami a velkými událostmi nikdy neviděnými. Pak
přijde velký podvodník, aniž to lidstvo pochopí, a pozná ho, vzhledem k vašemu oddělení od nebe.
Svobodní zednáři, ilumináti, komunismus a ti, kdo jsou ekonomicky mocní, vyhlásí to monstrum zla
za krále.
Pomoc přijde z Otcova domu a bude pro vás odleskem lásky mého Syna. Udrží vás ve víře, naději
a lásce k bližnímu, dokud můj Syn nepřijde ve svém Druhém příchodu na zem.
Můj Syn a já vás nenecháme samotné. Až soužení skončí, bude člověk volat s novým
pohledem, novým sluchem a obnovenou vůlí: "ABBA, Otče!"
Milovaní, vyčkejte. Můj Syn ve svém Druhém příchodu otřese celým stvořením a přijde pro své
věrné. Proto vytrvejte a nevzdávejte se.
Milovaný lide mého Syna, vzhledem k nečekané válce se má mateřská láska vylévá
na každé lidské stvoření, které chce zcela patřit mému Synu.
Sešlu vám mé nebeské legie, shromáždím vás, abyste netrpěli.
Žehnám vám, miluji vás.
Matka Maria

032. Poselství Ježíše ze dne 9. června 2016.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com
NIKDO NEDOSÁHNE SPÁSY BEZE MNE…
Můj milovaný lide,
mé požehnání nechť je s každým z vás. Vy jste můj milovaný lid, pro který nepřestávám dávat sám
sebe všem.

Celé lidstvo bez rozdílu pochází z naší Boží vůle. Přede Mnou nejsou rozdíly, všichni jsou stejní.
Jsou to lidská stvoření, která se vzdalují mé lásce, když dovolují svým fyzickým a duchovním

smyslům se infikovat výronem síly zla, což vás vede nejen k pohrdání dobrem, ale také zabraňuje
být mými dětmi.
Můj milovaný lide, nehledejte viníky zla, kterého se dopouštíte, protože ten, kdo padne do hříchu,
jedná hříšně a neměl by hledat původce hříchu mimo sebe.
Kdo hřeší, je sám sobě příčinou svého hříchu a provinění. Hřeší-li člověk, pak tento hřích má původ
ve svobodné vůli, kterou vlastní, spolu s vůlí, která je připravena vykonat tento čin nebo dílo.
Moji milovaní lidé, udržuji vás bdělé, abyste nepadli do hříchu, ale někteří jsou rozhodnuti dát mé
pokyny stranou a jsou napadeni zlými sklony. Jedním z nich je zneužití svobodné vůle.
Vyzval jsem vás, abyste zůstali ostražití vůči zlu…
Zmiňoval jsem se, že zlo se šíří a zamořuje vůli člověka…
Kdo není posilněn skrze Mne, je snadnou kořistí Zlého.
Nikdo nedosáhne spásy beze Mne…
Jak mnoho z vás váhá žít v pokoji!
Jak se některá lidská stvoření snaží žít v neustálé křeči, v níž pokoj závisí na vaší
přehnané lidské touze!
Děti, podívejte se do sebe, zkoušejte sami sebe. Lidská pýcha je velkým osobním zlem, je morem,
který znečišťuje smysly lidí natolik, že dojdou k myšlence ovládnout všechny bratry kolem.
Vyzývám vás k jednotě. Pýcha vás vede k rozpolcenosti.
Má láska je tvůrčí. Nežije-li někdo v mém životě, není stvořením, jež tvoří činy dobra, nevydechuje
mou Lásku, a proto se neustále setkává s překážkami na své cestě.
Moji lidé, rychle se vzdalujete ode Mne, nevidíte krásu Otcova díla.
Ti, kdo si neudržují pokoj v sobě samých, nepostupují vpřed. Naopak, boří se do bahna, v každém
okamžiku sestupují hlouběji, až se stanou méně než zvířata.
Děti, některé z vás věří, že se nalézají ve velké duchovní evoluci, ale není tomu tak,
protože není-li ve vás láska, zůstáváte daleko od dosažení změny ve svých dílech
a činech.
Moji milovaní, každá akce má reakci a každá reakce přináší ovoce, ať už dobré, nebo zlé. Máte dar
řeči. Používáte-li jej pro dobro, budete ve Mně růst. Používáte-li tento dar řeči proti svým bratrům,
pak slova pronesená proti vašim bratrům, nejenže nedosáhnou vašeho bratra, ale vrací se zpět
proti vám.
Každý, kdo utváří svou vlastní cestu a formuje ji svými díly a činy, především láskou
k bližnímu tím, že svému bližnímu nabízí podporu, je [Šimonem] Cyrénským v každém
ohledu života. Miluje ctnosti svého bližního a pomáhá s nedostatky ostatním.
Každý z vás má osobní váhy, kam v každém okamžiku umisťuje své činy a dílo. Když jedna miska
vah váží víc než druhá, člověk je zaplaven hněvem, závistí, rozpory, arogancí a odmítnutím
odpuštění, dokud tentýž člověk si neuvědomí, co dělá špatně a že proto nejde směrem ke Mně,
ale k sobě.

Milované děti, chcete najít dobro?
Milujte a odpouštějte.
Můj lide, věda se natolik dostala mimo kontrolu, že v určitých případech už nedokáže ovládnout
své vlastní objevy ani výzkumy, ty pak mají zlé následky pro zdraví lidí a počasí. Vzhledem k tomu
je lidstvo nejvíc ovlivněno, když pozměňuje vzduch a vodu.
Vyzval jsem vás, abyste zůstali bdělí vůči těm, kteří převzali moc nad lidstvem. Ti podnikají silný
útok proti člověku zničením všeho, co souvisí s mou láskou a mou přítomností ve vás. Rozhodli
o pronásledování mého lidu a schválili větší intenzitu světové války. Dohodli se s některými vládci
velkých národů, aby po celé zemi vytvořili v malých národech, satelitech, politickou, sociální,
morální, vzdělanostní a náboženskou destabilizaci, a vyvolali urychlení chaosu na globální úrovni.
Vodní srážky na celé zemi budou obrovské. Jsou vyvolány na příkaz této elity ve službě zednářů
a iluminátů, kteří jsou zase sluhové Zlého v očekávání antikrista.
Můj lide, přijde invaze hmyzu, bude hledat potravu a obdělaná pole a můj lid bude trpět hladem.
Sešlu svého anděla pokoje. Měli byste se za něho modlit, modlit tím, že budete milovat svého
bližního, abyste přinesli pokoj do domovů, pokoj lidem dobré vůle.
Můj anděl pokoje vás shromáždí do jednoho stáda, ochrání vás mým Slovem. Můj lid nebude
sám…
Můj anděl musí být náležitě očekáván. Připravte se duchovně, buďte těmi, kdo konají mou vůli,
dodržujte Přikázání, ale především žijte v mém pokoji, v mé lásce, milosrdenství, mé naději,
bojujte proti zlu, které vás chce rozptýlit. Můj anděl vás sjednotí, a již trpí kvůli nevědomosti
lidstva, zejména kvůli činům těch, kteří budou stát na jeho straně na zemi.
Můj lide, má vůle nepřestává, pokračuje velkým plánem spásy…
Proto jsem vás zavolal – vy, kdo jste poslušní a naplňujete ji, přivedete mé dílo
k završení. Ti, kdo ji odmítají, Mě zapřou.
Modlete se, mé děti, modlete se za Ekvádor, bude znovu trpět a jeho sopky se probudí.
Mé děti, modlete se za Argentinu, země pokoje se stane zemí bolesti, související
s přírodou.
Modlete se, mé děti, modlete se, Austrálie bude bičována.
Modlete se, slunce způsobí lidstvu soužení.
Modlete se, mé děti, Evropa bude ronit krvavé slzy, pohroma terorismu se nezastaví.
Můj lide, bydlím v srdci každého jednoho z vás. Nevzpírejte se, když vás napravuji, nevzdalujte se
ode Mne, když vás vedu ke své Pravdě.
Nezapomeňte, že co vytvořil člověk, je pomíjející…
Pojďte ke Mně: "JÁ JSEM, KTERÝ JSEM" [Ex 3, 14].
Učený je blázen. Na jednoduchého a pokorného srdcem spočine můj zrak a má láska.
Miluji Pravdu ve způsobu života. Slovo může být chvilkové a povrchní.

Vy, moji lidé, jste jen mé děti, není důvod, abyste Mě vlastnily.
Nezapomeňte, že se dívám s obzvláštním zalíbením, s velkou milostí, na neúnavné
hledače mé lásky, kterou přivádí k životu. Mé děti nejsou klidné samy v sobě, ale jsou
dychtivé získat své bližní, aby s nimi sdílely spásu.
Moji lidé, miluji vás. Žehnám vám.
Váš Ježíš

033. Poselství Ježíše ze dne 1. května 2016.
Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko), http://jezusuzenete.hu

MODLETE SE ZA MÉ SVATÉ KNĚZE

Když jsme se u mě doma modlili růženec Božího milosrdenství, Pán Ježíš mi řekl:
S touto modlitbou zachráníte svět. Za tuto modlitbu, která je určena pro vaši spásu, dám vše.
Uhasím žízeň, dám vám sebe samého jako pokrm a budu vaším společníkem na vaší pozemské
pouti. Vaše cesty a mysl osvítím v tomto tmavém údolí slz, které je bez Boha plné příšer,
nebezpečenství a vede do zatracení. Jen se Mnou, svým Vykupitelem, jste v bezpečí. Vždy se držte
daleko od každého hříchu, každého pokušení. Čiňte dobré skutky, chopte se každé příležitosti,
abyste bohatli v jejich konání, dokud trvá krátký čas získávání zásluh. Život je krátký. Tady a teď
musíte přinést hojnou úrodu, neboť jen tyto poklady si dokážete vzít do věčného života.
Ve věčném domově se ztotožníte se Mnou v té míře, v jaké jste projevili hrdinskou lásku, nebo
duševní a tělesné mučednictví a kolik lásky jste nesobecky a čistě darovali vašim bližním ve víře,
neboť vaše rodiny jsou v první řadě ti, jimiž jsem vás obdaroval, abyste tvořili jedno společenství
ve Mně a se Mnou. Milujte Mě spolu jedním srdcem, neboť jste mým prostřednictvím jedno
v přijímání svaté eucharistie, a proto tvoříte jednu rodinu.
Moji maličcí, jste jeden druhému bratry, protože na vás září má Krev. Moje vykupitelská Krev vás
vysvobodila z pout, z řetězů vašich hříchů. Moje Krev září na vašem čele. Můj Otec Mě na vás vidí,
proto vás přijme za své děti. Vše, co se děje s vámi, se děje skrze Mne a pro Mne. Kvůli Mně vám
můj Otec daruje všechno dobro. Moje přímluva u Něho za vás je vaším největším pokladem. Proto
mé děti, držte ve velké úctě mši svatou, kdy vstupuji do vašich srdcí. Připravte si své duše
s horoucí láskou v pokání, a když je to zapotřebí, ve svaté zpovědi. Neboť přijímáte největší
poklad, samotného Boha, do příbytku své duše.
Mé děti, modlete se za moje svaté kněze, neboť jediný svatý kněz dokáže učinit celé město
svatým. Má církev a svět má největší nouzi o svaté kněze. Pro kněze je nejdůležitější modlitba,
kterou se za něj modlíte. Tu nic nenahradí, i když je nutné obětování utrpení, oběť a sebezapření,
sjednocené s věčnými zásluhami mých mučivých utrpení.
Mé děti, znovu vám říkám, modlete se za mé svaté kněze, neboť můj protivník je stokrát víc
pokouší než jediného laika. Ještě před tím, než byste je kritizovali kvůli špatným činům, myslete na
to, že pro mého protivníka jsou velkými rybami, které chce chytit, protože ví, že když velitel padne
v boji, tak strhne celé vojsko s sebou.

Proto vám říkám, vidíte-li na nich chyby a hříchy, modlete se za ně. Každá modlitba, kterou se za
moje kněze modlíte, je obvazování mých bolestných, krvácejících ran, setřením mých krvavých slz.
Mým kněžím věřím nejvíc, když jim získám sebe samého v učení, ve mši svaté, v proměňování
a přijímání. Proto oni stojí u Mě nejblíže, neboť jsem jim tolik věřil, že jsem je povolal k tomuto
svatému poslání.
Ačkoli jsem věděl předem, který z nich bude svatý a který Mě zradí, potřebuji dělníky, kteří budou
žnout a posbírají úrodu, kteří ji shromáždí do stodol a zničí plevy ve svátosti pokání, aby zachránili
duše od věčného zatracení. Moji kněží budou muset vydat počet o všem, neboť dostali nejvíc
talentů. Vy, kteří stojíte blízko nich a jste jejich spolupracovníci, pozvedněte je k svatosti života
tím, že jim vzdáte úctu, která jim patří, a budete s nimi hovořit jen o svatých věcech. Tím jim
pomůžete, aby se stali svatými. Každý můj věřící, který tak činí, má v mém království podíl ve velké
zásluze, neboť nejúčinnějším nástrojem v záchraně duší je to, když někdo vymodlí svatého kněze
pro církev a pro věřící.
Přijměte mé ze srdce vycházející a posilňující požehnání, ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Váš Ježíš

034. Poselství Ježíše ze dne 18. června 2016.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

Moji milovaní lidé,
V TOMTO ČASE MUSÍTE MÍT ODVAHU, VŮLI A ROZHODNOST.
Moji lidé si udržují záměr poslouchat naši vůli. V tomto čase ale nestačí úmysl mého lidu
pokračovat v postupu uprostřed spirituální nechápavosti, jíž je lidstvo obtíženo.
Vyzývám vás být více duchovní, aby vám tato síla pomáhala ke změně pro dobro duše. V tomto
čase pošetilých skutků a jednání lidstva, loupících mu rozum a vedoucích je do okovů zla, musí
můj lid duchovně zesílit.
Mé děti musí být odolné vůči přitažlivému působení světa, bezuzdné a veřejně neodsuzované
nemorálnosti, netečnosti a špatnému chování. To se vám nepodaří, pokud Mi odepřete stát se pro
Mne lepšími dětmi, nemodlíte-li se a neuvádíte modlitbu v činy, i když jste si vědomi, co se děje po
celém světě, a pokud se nebudete vzájemně posilovat a přijímat Mě v eucharistii.
Musíte zachránit svou duši tím, že zůstanete silní uprostřed tolika falešných učení, tolika názorů,
které vás vedou k pochybnostem a váhání, pokud jde o mé Slovo. Člověk je v těchto časech
brutální, arogantní a odmítá pokoj. Nevěřte, že Stvoření bude snášet všechny kruté činy, které
pácháte.
Děti, v tomto okamžiku se musíte soustředit na mou lásku, musíte si udržet víru
a v neustálém zrání Mě poznávat, uctívat Mě a i nadále se pevně držet mé lásky.
Musíte pochopit, že se Mnou vás spojuje Láska. Jako rozumná stvoření, jimiž jste, svazuje vás
láska se Mnou a s vaším bližním. Proto je nutné, abyste na tento zákon nezapomněli, aby se zlo
neradovalo, že vás přivedlo k nesvornosti. Zůstaňte bdělí vůči sebemenší ztrátě pokoje, zastavte
se, zkoušejte se a nedovolte, aby vás zlo přivedlo do sporu. Buďte chytří a rozpoznejte, že to je

práce Zlého. Bude vás udržovat v hádkách, nejednotě, nedorozumění, aby rozbíjel mezilidské
vztahy, a mé děti budou rozptýleny a bratrstvím budou pohrdat.
Lidstvo, žijící konáním svobodné vůle, se mýlí, když ji uplatňuje, aniž by ji umístilo do naší Boží
vůle, a to je důvod, proč se ve většině případů stává hříchem.
Moji lidé, vybízím vás ke cvičení v modlitbě a stát se přemýšlivými, abyste si udrželi klid a nacházeli
Pravdu, která spočívá v každém z vás. Jinak budete žít jako slepé nástroje svých bližních, ať už je
jejich dílo či jednání správné, nebo ne.
Člověk věří, že je pánem svého života, myslí si, že svou cestou životem jde velmi dobře, věří, že je
představitelem života. V tomto čase člověk udržuje ve svém okolí zvrácenost – slovo rakovina se
dá použít na lidské ego u velké části mých dětí.
Požadavky lidského ega ničí domovy, když bažení po moci uvnitř rodin jedním z jejich příslušníků
je vytrvale prováděno s přemírou utrpení pro jiné členy rodiny.
Moji lidé, dokud se sami pravdivě nepřezkoumáte, neodhodíte své masky, nebudete schopni vidět
své vlastní nedostatky, ani jak tyto nedostatky ovlivňují vaše vlastní zlo a prostor, který obýváte.
Dokud se neuvidíte takoví, jací jste, bude to démon, jenž bude s vámi manipulovat podle své vůle
jako s pěšáky a pracovat i jednat s vámi strašným způsobem. Nerozpoznáte-li své omyly, nebudete
nikdy moci překonat své vlastní tužby, nebudete schopni přemoci své pohodlí ani své zlé úmysly.
Můj lide, není-li lidské stvoření schopno samo sebe reflektovat, přivolá na své bratry neštěstí,
způsobující jim hluboké rány, zahrnující i pohrdání těmi, kdo se tímto způsobem chovají.
JÁ JSEM, KTERÝ JSEM [Ex 1, 14] a znám každé mé dítě a žádám vás, chcete-li se vidět
takoví, jací jste a vidět dobro, které učiníte, nebo škody, které můžete způsobit, abyste
byli pokorní a pohlíželi na sebe očima, které nejsou oslepeny vaším lidským egem.
Milovaní, pýcha vás přivádí k víře, že jste nepostradatelní, uděluje vám moc snažit se podmanit ty,
kdo vám stojí v cestě až do doby, kdy vás ovládne samota a bezmoc dá lidskému egu lekci, že vaši
bližní odcházejí. Lidské stvoření pochopí, že je jen jedním mezi těmi, které mám k dispozici, aby se
účastnili VELKÉHO DÍLA.
Děti, v tomto čase ďábel vrhá své šipky na lidské ego s cílem vnést intoleranci do rodin. Ďábel ví,
že společnost bez rodinné struktury skončí v chaosu.
Lidé ve své dychtivosti vyniknout nad svými bratry mají zkaženou a padlou spiritualitu. Ďábel
toho využil, aby mocně zaútočil a způsobil, že se vrhají do záhuby vědomě i nevědomě, nebo
z neznalosti. V duchovní sféře ti, kteří pokračují v konání zla, byli připraveni "konat zlo" zatímco
mé děti ustrnuly a zůstávají v takovém duchovním stavu, v němž je těžké okamžitě reagovat proti
pokušením, proti tomu, co je nevhodné, proti hříchu.
Lidská bytost se oddala vědění bez mé podpory a to způsobilo, že se ego naplnilo lidskými
znalostmi, aniž by ponechalo prostor pro dokonalejší vědění působením Ducha Svatého.
Ačkoli zlo je omezeno, protože může zajít jen tak daleko, kam až to dovolím, neudrželi jste si
správnou duchovní rovnováhu, aby zlo už ve vás nepracovalo.
Nechci fanatické děti, ani slepé děti, ani netrpělivé děti. Chci, aby vás duchovní rovnováha
vedla k udržení správného sjednocení s naší Boží vůlí. Dobro člověka jde tak daleko,
kam mu to člověk sám dovolí.
Nezapomeňte, že ďábel potřebuje k vykonávání zla stoupence, kteří si nejsou vědomi, že se špatně
chovají a izolují se v této negativní oblasti, pracují a jednají ve zlu, bez toho, že by si to ujasnili.

Musíte se přiblížit ke Mně, protože beze Mne nezískáte věčný život.
Moji lidé, kolikrát jsem vás varoval, abyste se připravili, a přesto vidím jen několik vás, kteří se
věnují vysvětlování mého Slova!
Stvoření reaguje v blízkosti událostí a člověk, nepřející si, abych ho vedl, ponechává má varování
stranou.
Modlete se, mé děti, modlete se, každým okamžikem. Zlý získává své stoupence,
uchvacuje duše skrze nenávist, nesvornost a domýšlivost.
Modlete se, mé děti, modlete se, Spojené státy už nebudou silnou mocností, která
přijímá rozhodnutí, budou jen další mocností z mnoha, která existuje beze Mne. Kvůli
tomu budou vystaveny neočekávaným útokům těch, kteří se sami označují jako jejich
nepřátelé. A tak tento národ bude trpět v okamžicích, kdy jeho osud bude muset být
vymezen. Příroda jej bude tvrdě bičovat, protože se odsoudil setrvat ve stálém
rouhání, hanobení a znesvěcování mého Slova.
Země se bude třást a města na pobřeží budou trpět jako nikdy dříve. Země už nebude
zemí, ale stane se mořem.
Modlete se, mé děti, modlete se za Anglii, trpí kvůli pošetilosti. Voda ji bude bičovat
skrze neobvyklý meteorologický jev. Pohrdali Mnou a byli oporou tomu, co není naší
vůlí, prohřešujíce se proti mému Zákonu. Utrpení přichází, spojeno s chorobou, která
postihla tento národ již před mnoha roky.
Modlete se, mé děti, modlete se, Rusko se zvedá, zdálo se spící, vrhá se proti lidstvu
a v dočasném spojenectví bude všemi obáváno.
To, co jste nechali stranou, ukáže svou moc a se stovkami lidí přijde do Itálie, kde uvolní svou
zlobu. Itálie, jak budeš plakat dříve, než se probudíš a před Varováním, abys nepila elixír smrti.
Obdiv světa bude pro tebe nářkem, ach, Itálie.
Modlete se, mé děti, modlete se za Francii, s její muzikou, bohémskými nocemi, která
je také mým lidem, a Já přijdu pro tento lid, jakkoli tam najdu jen málo přijetí.
Potom, co se vysoká věž zřítí, se bude tato země třást.
Vítám vás v modlitbě svatého růžence, stále se modlete a vstupte do skutečného závazku šíření
výkladu mého Slova. Kometa se vynoří, přijde čas, kdy oznámím mým dětem zlo, které jim hrozí.
Modlete se, mé děti, modlete za Venezuelu a Argentinu, mír v těchto zemích bude
otřesen, lidé, poblázněné a fanatické mysli, rozdají zbraně lidu, který, aniž by věděl
proč a k čemu, nakonec dostane to, čeho pak bude litovat a vyvolá násilí, které probudí
národy světa.
Moji lidé, buďte Mi věrni; Já jsem věrný a spravedlivý soudce. Můj lid bude zkoušen
v ohni, ale nebude nikdy poražen, i když Zlý přinese mým dětem utrpení.
Pak dám mému lidu svou lásku a bez zbraní vyrobených člověkem, budou moji lidé silní a Mi věrní.
Budou razit svou cestu, probouzet spící, uvidí nebeskou klenbu a budou vědět, že Já je vidím
v každém stvořeném živlu, ve všech věcech, které je obklopují, v tichu a ve Slovu.
Nepřítel duše nezvítězí, zachráním vás od věčné smrti.
Vy jste můj lid, zřítelnice mého oka.

Žehnám vám, miluji vás.
Váš Ježíš

035. Poselství Ježíše ze dne 3. května 2016.
Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko), http://jezusuzenete.hu

CENA ZA VAŠE VYKOUPENÍ BYLA VELKÁ.

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

036. Poselství Matky Spásy ze dne 21. června 2016.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

UŽ TOHO BYLO DOST! TEĎ SE ZASTAVTE! NECHCI, ABYSTE BYLI ZTRACENI…

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
není třeba, abyste přestaly přemýšlet o sobě. Každý se potřebuje na své cestě zastavit, podívat se
na sebe a vyhodnotit duchovní stav, ve kterém se nachází.
Jako Matka lidstva vám musím říct:
Už toho bylo dost! Teď se zastavte! Nechci, abyste byli ztraceni… Nacházíte se
v nejnebezpečnějším okamžiku, kdy můžete ztratit svou duši.
Otřesy lidstva zaplavují mysl člověka, jeho myšlenky a srdce.

Tyto otřesy byly naplánovány, aby se staly v tomto konkrétním okamžiku, byly programovány
předem jako část těch, které vyústí v nastolení antikrista, úchylného podvodníka, znesvětitele
všeho, co patří k Domu mého Syna.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, lidské ego je požehnáním pro každého, jenž
ví a rozpoznává, že je lidským stvořením, lišící se od svého bližního.
Člověk, jako svobodná bytost zneužil své jedinečné lidské ego, aby v tomto čase svobodně učinil
rozhodnutí vzdorující Boží vůli.
Přijde okamžik, kdy děti mého Syna se vydají špatnou cestou a padnou do propasti. Žijí v hříchu,
a tím posilují moc ďábla, toho, jenž uchvátí mysl nevinných, mladých i dospělých, aby bojoval
o svůj cíl: Aby se lidé v tomto čase vzájemně nemilovali jako spolubližní, mající jednoho
společného Boha, ale snažili se zkazit jeden druhého.
Lidské "já" nepřinese lidem dobro. Člověk ví, že má své lidské ego a nechal je zamořit svými zlými
činy…
Mé děti, lidské ego se živí negativními pocity, negativními touhami, arogancí, zneužíváním svých
bližních a pomstou…
Lidské ego se živí myšlenkami, city, touhami a činy každého z vás. Čím více je stvoření sobecké,
tím více prosazuje své ego, aniž by se staralo o bratra, který má cítění, citlivost, myšlenky, mysl
a srdce.
Lidské ego může vytvořit velkého člověka… nebo může učinit člověka svým velkým
otrokem.
Mé děti, to je chvíle, kdy musíte rozpoznat, jak dary, které jste dostali, se rozvíjejí ve vašem životě,
aby vás přivedly k mému Synu, a jak jsou rozmnoženy Duchem Svatým. Proto vás nebesa drží za
ruku, abyste nechybovali a každý z vás se poznal a viděl skutečně takovým, jakým je, aby vás
ďábel neoklamal.
Člověk nemůže růst, dokud poctivě nepozná způsob, jakým se chová…
Neboť dokud člověk si zapírá své špatné chování nebo sklony, nebude schopen
vystoupit z temnoty a vystavuje se nebezpečí, že patří více lidskému egu, než bratrství,
k němuž ho volá můj Syn.
Každé slovo této výzvy je pro tebe, mé dítě, abys ho četlo, abys nad ním rozjímalo
a nenechalo bez povšimnutí, jako by bylo pro jiné lidské stvoření. Každý člověk má své
lidské "já" a má i zodpovědnost poznat, jaké je jeho lidské ego, aby nešel proti Boží vůli.
V této chvíli je pro člověka nutné dát své "já" na patřičné místo, aby prostor, střed, byl dán
mému Synu, aby mohl být vše ve všem [1 Kor 15, 28]. Jen tímto způsobem bude můj Syn
schopen pomoci svým dětem jednat a pracovat na jeho Božích cestách.
Jako Matka nechci děti, které neuvažují…
Ale nechci ani lidi, jejichž rozum zatvrzuje jejich srdce.
Napravte vaše zavrženíhodná jednání a činy. To je dosaženo velkými lidmi, velkými dětmi Boha,
které vědí, že přichází čas sklízet úrodu a že budou buď na straně pšenice, nebo na straně plevele.
Tento okamžik si zasluhuje konání dobra a toto cvičení začíná uvnitř člověka.

Neočekávejte, že váš bližní se změní, naopak, změna se musí stát u vás samých,
a to usnadní vašemu bratru být lepším synem Boha a lepší lidskou bytostí.
Opravdový křesťan ví, že není povinností ostatních, aby přizpůsobili svá jednání a činy
jeho požadavkům, které mohou být navíc chybné. Žít v Boží vůli začíná láskou k Bohu a k bližnímu,
a ne na bitevním poli v pokusu vyniknout.
Děti, nezneužívejte inteligenci pro svůj osobní zisk. Za chvíli budete čelit Velkému Varování
a najdete se v okamžiku, kdy všechna vaše nečestná jednání a práce budou stát před
vámi v tichu této chvíle, kdy každý bude stát před sebou samým.
Ticho, v němž osobně přezkoušíte své svědomí, ticho osobního rozsudku, bude největším tichem,
které jste kdy poznali. Osamělost, v níž nejmenší čin bude pociťován na osobní váze, ať už
v dobrém nebo zlém, se bude zdát nekonečná. VAROVÁNÍ je Boží milost, bude-li se po něm
lidské stvoření kát a nebude naslouchat hlasům těch, kteří, plní zkaženosti, odmítnou přijmout to,
co uviděli v sobě a vzbouří se proti Bohu.
Děti mého Neposkvrněného Srdce, vy odmítáte tak mnoho otázek ducha! Někteří nerozpoznávají
existenci Zlého, jiní nevědí, že mají ducha, jenž žije v lidském těle.
Satan pracuje mazaně, zasahuje jednoho po druhém, posílá své legie útočit na určená
lidské stvoření. Je na vás rozlícený, mé děti, protože se snažíte být jinými, než jste byli dříve,
usilujete být lepšími každým okamžikem, v blížícím se naplnění Božího Slova.
V této chvíli nejste těmi, kdo věří, že to, co žijete v tomto okamžiku, bylo vždy takové, a že potom
vše zase půjde tak jako dřív. Ďábel vskutku poznává, že mu zbývá málo času, aby vzal
duše do pekla. V tom má výhodu před těmi, kdo nevěří, že tento okamžik nadešel.
Ďábel ví, že musí jednat energicky, aby lidi zkazil, oddělil je od mého Syna a vedl je k lásce ke zlu
a k touze po zlu.
Satan ví, že v tomto okamžiku má velký problém. Ano, děti, Satanův velký problém jste vy, protože
stále milujete mého Syna, stále přijímáte jeho Tělo a Krev, stále milujete bratrství a stále
překonáváte nedostatky, které vás oddělují od věčného života. Mé děti, vy jste Satanův velký
problém. Proto musíte být prozíravé, abyste ho rozpoznali a neupadli do pokušení.
Mé děti, množství světových katastrof bude narůstat. Lidé se obrátí spíše k zločinům, aby působili
škody. Lidská mysl bude posedlá zlými úmysly – zabíjet bližního, trhat malé dětičky a vyvolávat
teror a nejistotu.
Nebojte se, mé děti, modlete se, řiďte se přikázáními Božího zákona, buďte milosrdní, uctívejte
mého Syna v Duchu a Pravdě. Neodevzdáme vás do rukou nepřítele. Všichni přivolávejte Boží
ochranu v plném vědomí.
Modlete se, mé děti, modlete se. Pákistán… tento lid bude plakat sám nad sebou.
Modlete, mé děti, modlete za Čínu, konflikt tohoto národa se v okamžiku rozšíří po
celé zemi.
Modlete se, mé děti, modlete se za Francii, slzy budou téct jako řeky žalu.
Modlete se, mé děti, země se bude stále otvírat a člověk nenajde řešení.
Modlete se, mé děti a dívejte se na oblohu, váš úžas bude velký.
Příroda zasáhne zemi s větší silou a uvolní svou zlobu proti hříchu.

Slunce vezme lidi do zajetí, už není spojencem člověka.
Ekvádor trpí, jeho lid trpí, naříká a pláče.
Indonésie pozoruje sílu sopek se strachem, když se třese zem.
Argentina, země pokoje, zanechá nářek na své půdě.
Odmítáte mého Syna, zbožňujete Satana a jeho pokušení…
Mé oblíbené děti musí být silné ve svých kázáních. Bojujte o duše!
Ti, kdo se přibližují k Satanovi, mu předávají vládu nad svými smysly.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, tento čas je skutečně důležitý. Zednářské síly
neplýtvají časem, síly iluminátů vydaly rozkazy svým elitám. Jejich záměrem je
vyhlazení velké části světové populace.
Velké světové organizace jsou pod jejich kontrolou a jejich cílem je lidská degenerace, aby se lidé
sami odevzdali zlu.
Církev mého Syna bude zdrojem velké kritiky. Vy, mé děti, neztrácejte víru.
Prezident [jedné země] přijde o život rukama svých odpůrců.
Nikaragua je zemí podporující komunismus; kdo mlčí, bude vlastnit kořist…
Děti, nemeškejte a pokračujte v cestě, buďte dětmi pozornými k našemu volání, tomuto vysvětlení
Božího Slova. Zůstávejte bdělé vůči tomuto požehnání, které dostáváte z ruky Boha
Otce.
Děti, modlete se a uvádějte modlitbu v život. Neplodná modlitba je mrtvá.
Probuďte své spící bratry, nebojte se. Čekejte trpělivě. Otcův Dům neopouští svůj lid.
Žehnám vám, děti, zůstaňte v loďce mého srdce.
Miluji vás.
Matka Maria

037. Poselství Ježíše z 8. června 2011.
Nástroj: Pelianito (Janet Klasson, Kanada).

PO VELKÉM VAROVÁNÍ ROZŠIŘUJTE MÉ SLOVO

Má milovaná dcero,
musím se s vámi rozdělit o pocit, který právě zakouším:
•
První je štěstí – že mohu přinést tolik milosrdenství mým dětem během osvícení svědomí,
které je již blízko.
•
Ale následovně jsou to mé slzy velikého smutku pro ty, jež jsou nevědomé
a nepřipravené na tuto událost.
Moje děti musí říct k mnoha svým přátelům a jejich rodinám o této veliké události, aby zachránily
jejich duše. Nesejde na tom, budou-li se vám smát a posmívat se, protože potom vám budou
vděční.
Řekněte jim pravdu. Žádejte je, aby otevřely svého ducha. Musí vědět, čeho budou svědky,
protože až uvidí můj kříž na nebi, budou připraveny. To je všechno, co potřebují, aby pochopily.
Potom budou schopni přijmout bolest, kterou budou snášet, až jejich minulost se bude odvíjet před
jejich očima. Řekněte jim, aby přehlédly svůj život a vzpomněly si na škody, jež způsobily svým
bratrům a sestrám.
Po Velkém Varování rozšiřujte mé Slovo.
Mé děti, jakmile přijde Varování a budou následovat obrácení, jednejte rychle, abyste rozšiřovaly
mé přesvaté Slovo. To bude mít absolutní prioritu, neboť tato perioda bude klíčová. To bude ta
chvíle, kdy všude, díky práci Mých milovaných následovníků, mé děti zůstanou na dobré cestě.
Bude to chvíle, kdy modlitba a obrácení mohou zmírnit dopad zpustošení, jež přijdou během vlády
jak antikrista, tak falešného proroka.
Přijměte teď pravdu takovou, jaká je. Neobávejte se jí. Obejměte ji. Neboť když to uděláte, budete
osvobozené a vaše důvěra ve Mne vám pomůže pevně hájit má slova. Obava by vás zadržela, mé
vzácné děti. Je to odvaha, jež bude získávat duše. Vaše bitva v mém jménu ulehčí mému utrpení
a přinese věčný život tolika duším, jež beznadějně potřebují vaši pomoc.
Má láska k vám, děti, vás objímá všechny a nikdy není ohraničená ve své intenzitě. Můj kříž je
těžký, ale když jej přijmete s láskou do vašeho srdce, vaše břemeno bude lehké. Vy, moji milovaní
stoupenci, posvěcení i laičtí služebníci, jste má budoucí armáda, jež přispěje
k porážce Satana.
Modlete se teď, abyste měly sílu postavit se výzvám vaší víře. Na příklad, vykládejte mé slovo
a díky daru, který udělím každému z vás, kdo se mi zaváže věrností, získáte okamžitá obrácení,
když budete říkat má přesvatá Slova. Vzpomeňte si, že Jsem pořád s vámi.
Mnoho z vás, kteří jste Mi už nějaký čas blízko, budete od nynějška zakoušet hlubší intuici Ducha
Svatého a schopnost rozlišení, jež vás samotné udiví. Přijměte to jako jeden z nejkrásnějších darů,

které jsem člověku nyní dal. Od doby mých apoštolů, kteří dostali vzácné dary Ducha Svatého,
jsem neudělil takové množství milostí.
Vy, moji stoupenci, včetně mých posvěcených služebníků, jste má opravdová církev.
S pomocí Boha, Věčného Otce vás povedu tak, abyste mohli jít se všemi mými dětmi
k Novému ráji, který na vás všechny čeká.
Váš milovaný Spasitel
Ježíš Kristus

038. Poselství Ježíše ze dne 30. června 2016.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

MŮJ LID SE NAUČIL MILOVAT POHODLNOU NEVĚDOMOST

Můj milovaný lide,
chvíle v naší božské lásce jsou pokladem, který naše Trojice nabízí každé lidské
bytosti… Každý okamžik je pro vás plodem našeho milosrdenství.
Tolik nedůvěry lidí k našim voláním a Božím zákonům silně přitahuje zlo na zemi!
Každý z vás je vysílač i přijímač všeho, co žije ve vašem nitru, ať už je to skrze slova, gesta, pocity
nebo myšlenky, které v bližním vytvářejí vůči vám reakci. Musíte pracovat takovým způsobem, aby
v okamžiku, v němž jste přijímačem nebo vysílačem, jste nebyli zatíženi emocemi.
Můj lide, dramatické změny, ve kterých žijete, vás ničí jak fyzicky, tak duchovně. Musíte pochopit,
že každodenní život vás ode Mne neodděluje. Co vás ode Mne vzdaluje je, že se zříkáte mé
pomoci, poslušnosti a mé lásky.
Odmítat mou Pravdu je znamením neznalosti, do níž Zlý nechal padnout můj lid,
i duchovní nevzdělanosti, kterou jste převzali od mé církve v dřívějších časech, a nyní
podrobené nové, zesílené a reformované nevědomosti těmi, kdo vedou mé děti
nesprávným směrem.
Můj lid nebyl usměrňován k prožívání opravdového duchovního života, ani k touze
po spirituálním růstu.
Můj lid se naučil milovat pohodlnou nevědomost, s níž hodlá ospravedlnit hřích, domýšlivost
a nadvládu lidského ega v každém z vás.
Tolikrát jsem vás volal, abych vás ujistil, že žiji uvnitř těch, kdo jsou moji, ale omezenost vám
zabránila, abyste se hlouběji ponořili do mé Pravdy. Nehledáte Mě, ani nedychtíte po mých
záležitostech…
Nesu tolik křížů a je tak málo dětí, které Mi pomáhají nést mé břemeno!…
Mé děti, oznamuji skrze mé proroky…

Pranýřuji skrze mé proroky…
Lidstvo vidím v poli, které je vyprahlé, odmítané, rozjitřené každodenními okamžiky, divoké, bez
cíle nebo bez touhy po spáse.
Hierarchie mé církve musí zůstat pevná a zůstat věrná Božímu zákonu, aby neztratila ještě více
duší, a povzbuzovat je, aby se v duchu připravily a přišly ke Mně.
Děti, v tomto okamžiku nemůžete vidět léčky, které po vaší cestě nastražil Zlý, protože
jsou početné a ve většině případů je nezpozorujete, protože díla, nebo činy se nezdají být zlé,
nebo těžkými hříchy…
Moji lidé, v tomto okamžiku je zcela nepostradatelný vnitřní pokoj. Kdyby každý mohl
pochopit hodnotu pokoje, mohli byste učinit opatření proti lidskému egu, aby netrápilo
ducha.
Toto je okamžik, kdy nevidíte sami sebe, zapomněli jste se pozorovat, jací skutečně jste,
a reagujete nepřiměřeně v nečekaných situacích. Soudíte, aniž byste museli, díváte se na ego
bližního – takové, jak se jeví vám, o němž si myslíte, že je poznáváte.
Děti, pokoj je ochucením všeho, co děláte, pokoj vylepšuje vaše činy, a ti, kolem vás – a dále, než
si můžete představit – jsou jím prostoupeni. Ozvěna pokoje ve vaší vůli má nekonečné odezvy.
Můj lide, ekonomika, spolu s touhou lidí po moci, vyvolává u člověka starosti a způsobuje,
že vstupuje do neustálého soupeření. Člověk chce nakonec vždy vlastnit a touto touhou se stává
strašnějším než šelma. Kvůli ekonomickému ovládání byla země mými dětmi rychle zničena
a změnila se v místo téměř neslučitelné s lidským životem. Nakonec bude můj lid následovat
běh světa a jednat nesprávně pod vlivem tajného plánu nepřítele duší.
Zlo je zmatek, rozdělení, nepořádek, nedokonalost, neláska, pýcha a této reality užívá se silou proti
člověku – například, když lidé říkají, že zlo neexistuje. A tak se člověk nebojí urážet naše božství.
Přesvědčení, že ďábel neexistuje, člověka nezneklidňuje, protože si nevšímá, že ďáblovo vábení
přichází bez povšimnutí a to způsobí, že uzavře s ďáblem pakt, aby vlastnil, co mu ďábel nabízí.
Děti, kdo popírá existenci zla ve světě, je otrokem téhož zla. Přišel čas, kdy se člověk cítí
blízko Satana. To je politováníhodné jednání mých dětí, které se přibližují zlu, až samy, z vlastní
zkušenosti zjistí, že Satan má jen otroky, se kterými jedná a používá je, jak se mu zlíbí.
Člověk jedná pod vládou Zlého, jemuž dal svou lidskou vůli a moje přítomnost je zrušena
a nežádoucí. Nejsem přítomen v životě mých dětí, a tak se ocitnou ve velkém nebezpečí,
že se samy oklamou a půjdou dál do propasti.
Člověk miluje výšky; čím výše se shledává lidské ego, tím silnější je myšlenka chtít, aby na něj
jeho bližní vzpomínali. Zapomíná ale, že ten, kdo věří, že je první, bude poslední ze všech
[Mk 9, 35]. Můj lide, jen ti, kdo jsou pokorní, jsou si toho vědomi a chci, aby toto vědomí měli
moji lidé, které učím poslušnosti dřív, než je zkouším.
Nevěřícnost bije v tomto okamžiku do očí a ničí můj lid, jako předehra k blízkosti
všeho, co jsem vám oznámil, obzvláště Varování.
Můj lide, těm kdo Mě následují, je neustále ztrpčován život, dělají si z nich legraci a zesměšňují je.
Stále jsou před ně umisťovány léčky a je na ně pohlíženo s opovržením těmi, kteří říkají, že jsou
jejich bližní. Děti, nezapomeňte, že je mnoho těch, kdo navazují kontakt s mými věřícími, aby je
přivedli ke klopýtnutí, zkoušejíce jejich trpělivost a víru.
Děti, živíte svůj fyzický organismus a zapomínáte na duchovní organismus…

Přitahujte své bratry, aby Mě hledali a byli živeni mým Tělem a Krví a byli si vědomi mé skutečné
přítomnosti v eucharistii.
Člověk je na zemi duchovně zmatený, a to kvůli proudům, které jitří mysl a srdce lidí. Můj Zákon
je jeden, mé Slovo je jedno… Jsou věčně přítomné.
Můj milovaný lide, strategií Zlého je vyvolat zmatek, a pak rozdělit. Po rozdělení přijdou spory,
v nichž někteří zahynou. Nesmíte vstupovat do sporů. Mé Slovo je jedno. Můj lid musí
uchovat jednotu, a v ní žít v mé lásce.
Modlete se, mé děti, modlete se, abyste vnitřně zesílily a vzájemně si pomáhaly. Nechci
chladné modlitby, které nenesou ovoce a nehýbou svědomím. Od svých dětí chci
modlitby, které chytnou za srdce a chvějí se, hnány vnitřním pohybem mého Ducha
Svatého.
Modlete se, modlete se za Itálii, její nářek bude zaznívat všude. Dokonce i půda bude
vydechovat bolest. Zasáhnou ji mnohá pochybení. Bude silně otřesena, sopky nechají
o sobě vědět. Terorismus chce zničit obrazy a památky na můj milovaný kříž, a proto
vás vyzývám: Chraňte je.
Modlete se, mé děti, modlete se za Anglii, bolest se bude šířit za bílého dne a smutek
naplní srdce. Déšť bude neúprosný.
Modlete se, mé děti, modlete se, Argentina uklouzne se zlem v ruce. Přijdou zrady.
Mé děti trpí. Řeka se stane mořem.
Modlete se, děti, modlete se; Spojené státy budou stát tváří v tvář bolesti, kterou
nečekaly, ani na ni nemyslely. Tento stát bude trpět nepředstavitelnou silou přírody.
Hřích křičí o očistu.
Modlete se, mé děti, modlete se, Japonsko bude stále trpět, Rusko si pospíší.
Modlete se, ekonomika ukáže světu, že je v rukou několika lidí.
Můj lide, země naříká, někteří z mých to slyšeli. Naříká nejen kvůli hříchu, který lidstvo na ní
zanechalo, ale také kvůli nevědomosti, se kterou lidé jednají, v naprostém pohrdání Přikázáními,
svátostmi a skutky milosrdenství v nesmyslném popření všeho, co jim připomíná mou Lásku,
Lásku mé Matky a vše, co je svaté.
Skupiny, které nevěří na naši Trojici, nastoupí, aby zbořily většinu míst, která křesťanství
zachovalo na památku oběti mučedníků, a kde jsou uchovávány relikvie mé oběti na zemi.
Ďábel nechce, aby na zemi existovaly pozůstatky mého božství. Proto se vrhá proti
mým lidem, kteří jsou nevinní a jsou si vědomi mé přítomnosti v každém z nich.
Moji lidé, probuďte se, protože čelíte krutosti, ke které míří tato chvíle. Výhrůžky mezi mocnostmi
vyvolají čin.
Dívejte se nahoru, nečekaný asteroid bude překvapením pro lidstvo.
Sopky se budou i nadále probouzet a Střední Amerika se bude třást.
Země se otvírá a voda se vynoří v hledání očisty Země.
Můj lide, lidstvo nežije v mém pokoji, ale vy si uchováváte můj pokoj…

Lidstvo žije v šílenství, bez morálky, vy žijete ve Mně…
Lidstvo se Mne zříká, vy Mě milujete a uznáváte…
Milujte mou Matku, modlete se svatý růženec. Neopustím vás a má Matka prosí, abyste se
svěřili do její ochrany.
Nebojte se, moji milovaní, pozvednu vás z trosek a zavolám mé apoštoly, abyste nemlčeli, ale byli
lampami s nejlepším olejem a zářili mezi temnotou vyvolanou probuzením vulkánu.
Moji lidé nebudou bloudit pouští. Sešlu mého anděla, aby vás ochránil.
Ukládám vám, abyste se vzdělávali, milovali a uctívali Mě, živili se Mnou…
Vzděláváte-li se bez mého Slova, nejste v Pravdě…
Olejem mé Lásky žehnám mé děti, ty, které dávají život tomuto vysvětlování mého Slova.
Nehledejte Mě, abyste uspokojili svou zvědavost, hledejte Mě, protože Mě milujete.
Žehnám vám zvláštním způsobem na začátku tohoto času.
Váš Ježíš

039. Poselství Ježíše ze dne 22. dubna 2016.
Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko), http://jezusuzenete.hu

MOJI MALIČCÍ, NOSÍM VÁS VE SVÉM SRDCI, U MĚ JSTE V BEZPEČÍ

Moje drahé děti,
bděte! Jak už jsem vám řekl, i sem dorazí terorismus, útoky, vyvolávání strachu. Satan se dostal
do celé Evropy pomocí svých nástrojů, pomocí islámu. Moje děti, tomuto druhu útoku můžete čelit
jen modlitbou, sebezapřením a půstem.
Mé drahé děti, modlete se za svou vlast, za to malé území, abych je ochránil od každého vlivu
Satana. Ani si neumíte představit, jak hrozná a rafinovaná pokušení obklopují na každé cestě,
v noci i za dne, nic netušící a hlavně nevěřící lidí, jejichž pád lehce způsobí nepřítel, neboť
nerozpoznají přítomnost Satana, nemají víru, nemodlí se a nepřistupují k svátostem.
Takoví lidé jsou zcela vystaveni svému útočníkovi. Jsou jako bezbranná batolata, která nedokážou
rozpoznat dobro od zla. Nerozeznají svou pravou ruku od levé. Proto mé děti, vy, které jste dostaly
velmi mnoho milostí, zasévejte semena mých talentů, nejprve svými životními příklady v prostředí,
v němž se setkáváte, kde na vás čekají. Moji maličcí, toto je čas modlitby a s modlitbou plné víry
dokážete všechno změnit. Ale když se nemodlíte, zmocní se vás zloba a hřích.
Ale když vykonáte to, oč vás prosím, tak můj nepřítel utrpí porážku a vy zůstanete stát. Tento
současný stav se podobá tomu, kdy synové Izraele vítězili, dokud se Mojžíš modlil se zdviženýma
rukama. Ale když jeho ruce ztěžkly a spustil je dolů, nepřítel nad syny Izraele vítězil. Proto ostatní

pomohli Mojžíšovi, drželi jeho ruce a spolu s ním se modlili. Ale nyní je síla ve vaší jednotě.
Nesmíte přestat v modlitbě plné víry, která je silou vaší i vaší krajiny, protože dostanete milost
k modlitbě batolete, čisté, věřící duše. Vězte, že svět ještě stojí díky modlitbě takových smýšlením
jednoduchých a pokorných kojenců.
Mé děti, nebojte se! Když se budete držet mých zákonů a neustále se modlit, tak se nemáte čeho
bát. Tak naplníte můj věčný svatý plán pro vás.
Moji maličcí, nosím vás ve svém srdci, u Mě jste v bezpečí. Věřte ve Mne a v mou všemohoucí,
starostlivou lásku. Tak nebudete nikdy zahanbeni.
Mé děti, když přesto udeří hodina a někteří budou muset obětováním svého života vydat o Mně
svědectví, vydejte je odvážně, neboť se ocitnete v mé objímající paži, až duše vyjde z vašeho
unaveného, rozbitého a nemocného těla, a Já si vás vezmu s sebou do slávy krajiny mého Otce,
jenž vám setře všechny slzy z očí.
Mé děti, důvěřujte Mi! Váš věčný, šťastný a dokonalý život začne jen potom, v krajině mého Otce.
"Oko nevidělo, ucho neslyšelo, lidské srdce nedokáže pochopit, co Bůh připravil pro ty, co Ho
milují".
K posílení vaší věrnosti a vytrvalosti vám žehnám svou vše převyšující láskou ve jménu Otce i Syna
i Ducha Svatého. Amen.
Následující odkazuji X:
Můj drahý synáčku, brzy tě vysvětí na kněze. Připrav se. Potom ti svěřím ještě více úkolů. Přišel
čas, abys v prvé řadě vydal o Mně svědectví svým životním příkladem. Jen svou oddaností,
nesobeckostí a čistou láskou můžeš o Mně vydávat svědectví.
Můj malý synáčku, záchrana duší se děje tvým životním příkladem. Pak pokračuje tvou modlitbou,
trpělivým snášením obětí a utrpení. Každý kněz Mě musí následovat v učení a sklánět se v lásce
k nemocným a unaveným, v sebezapírání, obětech a utrpení.
Každého mého kněze, ba i mého následovníka povolám k odevzdání života, jinými slovy,
k mučednictví. I když je bílé mučednictví neviditelným odevzdáním života, je úplným odevzdáním
života Mně ve službě, v trpělivém utrpení a oběti. Mnoho mých kněží vykonává tuto trpělivou,
obětavou a odevzdanou službu i 80 a více let. Takový život v nebi hojně odměňuji.
Dítě moje, dávej pozor! Ve svém životě neudělej nic takového, co by v lidech vzbudilo pocit křivdy,
což by jim dalo důvod k tomu, aby tě osočovali, nebo odsuzovali. Co řekneš, nebo učiníš v tajnosti,
budou pak ohlašovat ze střech domů. Dávej pozor, žij čistý život. Vždy sebe uveď do mé svaté,
čisté a vše vidící přítomnosti, neboť Já tě vidím neustále, zkoumám tvoje myšlenky, poslouchám
tvá slova, dívám se na tvé skutky.
Druhou podobou kněžského povolání je rudé mučednictví. K němu je během historie církve mnoho
příkladů. Často se opakuje zabíjení mých kněží kvůli jejich víře. Ale pravím vám, že nikdo nedá svůj
život za Mne, když to nebudu chtít. Právě proto vás prosím, abyste zůstali v úkrytu a služte Mi
u svých věřících, dokud vám k tomu dávám příležitost, neboť všechno je mou milostí.
A když vás budu prosit, abyste o Mně vydali svědectví i za cenu obětování svého života, tak to
vykonejte odvážně a získáte korunu věčného života. Svátosti, a i svátost kněžského povolání,
zanechá na vás věčné znamení, které i ve věčnosti bude svítit na vašem čele. Proto vy, kněží,
synové moji, děti moje, musíte žít velmi svatě. V nejvyšším stupni svatosti života musíte zářit,
neboť jste dostali nejvíc talentů a o tom budete muset přede Mnou, před mou soudnou stolicí,
vydat zúčtování.

Proto jsem řekl, že se nemůžete ukrývat mezi ovcemi! Vy nejste jedněmi ze stáda. Vás jsem
ustanovil za pastýře do čela stáda. To znamená, že se nejen staráte o stádo tím, že mu sdělujete
mé Slovo a vysluhujete mu mé svátosti, ale také, že vy, jako můj skutečný obraz s vaší životní
svatostí osvítíte před ním cestu a trpělivým přijímáním obětí a utrpení zobrazíte na sebe mou
svatou tvář, jako můj věrný obraz. O to prosím vás, čeho ze své vlastní síly nedokážete nikdy
dosáhnout. Ale když se modlíte a se Mnou se sjednotíte, z mé milosti to dokážete vykonat. Mé
děti, kněžské povolání je nesmírná milost. Snažte se vyhovět mým požadavkům. Žijte svatě!
Ať každý z vás jde až na konec cesty, kterou jsem pro něj vyvolil. Proste o milost a sílu, a tak
zcela naplníte můj věčný svatý plán určený vám.
K tomu vám žehnám podivuhodnou, všemohoucí láskou mého srdce s jeho starostlivou dobrotou
ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Ježíš

Posilnění z Písma svatého:
Žid 13, 7: Mějte v paměti své představené, kteří vám hlásali Boží slovo. Uvažte, jak oni skončili život,
a napodobujte jejich víru.

040. Poselství archanděla Michaela ze dne 3. července 2016.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

NEJSTE SI VĚDOMI DOSAHU ZLÉHO ČINU

Děti Nejvyššího,
láska k bližnímu je Boží vědou, kterou musíte neustále uvádět do praxe, abyste
procvičovali dar Boží lásky ve vás.
Vyzývám vás k lásce k bližnímu, protože být laskavý je nejen důvodem k dávání, nebo
k dávání sama sebe ostatním materiální pomocí, ale současně je úplností lidského stvoření,
kterému se podařilo naplnit tělo i duši Láskou. Milovaní, láska k bližnímu je ve skutečnosti
velkou vědou, velmi důležitou pro tyto chvíle.
Láska k bližnímu vede člověka, aby se pohroužil do stálosti Pravdy, a současně vás proniká
šlechetností, jež vede k dávání, aniž byste očekávali protislužbu.
Děti Nejvyššího, dary Ducha Svatého pozvedají vaše vědomí a vštěpují člověku duchovní
porozumění nebeské moudrosti, sdělují mu skrze duši vše, co potřebuje, pokud si to žádá a usiluje
přiblížit se božskému.
Kdokoli není láskou, je člověk izolovaný, suchý, jako fíkovník, který nepřináší plody, sklíčený,
ve většině svých rozhodnutí jen počítá, jaký mu přinesou osobní užitek.
Láska k bližnímu vedená Duchem Svatým, uchvátí člověka a přivádí ho vědomě jednat a pracovat
ve způsobu, který pochází z Otcova Domu, kde duše touží po tom, co je shora a být řádnou,
milosrdnou, vděčnou lidskou bytostí, která v každém okamžiku hledá, jak konat dobro.

Milované děti Nejvyššího:
Bůh nemá začátek ani konec…
Bůh učil každé své dítě dobrotě a spravedlnosti…
V tomto čase člověk, ze své vlastní svobodné vůle, nezná Boha, a dokonce Ho viní
z osobních neštěstí.
Všemohoucí dal člověku všechno, ale člověk nemá chuť se Bohu přiblížit. A Bůh respektuje
svobodu, kterou člověka obdaroval.
Všemohoucí stvořil Slunce, aby z něj mělo lidstvo užitek. Nechce-li se lidská bytost dívat na Slunce,
i když vnímá teplo a raduje se z jeho světla, řekne: "To nepřichází ze Slunce, existuje jiný zdroj,
který vyzařuje teplo a světlo." Tak jedná člověk s Nejvyšším: Popírá Ho.
Každé lidské stvoření ví, že Všemocný je stvořil jako dílo své nekonečné Lásky a přenechal mu celé
své stvoření, aby mu nic nechybělo.
Zlo povstalo z povýšenosti, pýchy, závisti, z nenávisti, která se probudila v nádherném
andělovi, majícím všechny vlastnosti, které mu byly dány Bohem. Ale tento anděl hleděl
na Ženu s čistým a panenským lůnem, kde se měl zrodit Boží Syn. A v tomto andělu se zrodil pocit
závisti a závist zažehla pocit pýchy, který se stal skutečností.
Tento padlý posel přivedl lidstvo do sváru, k duchovní a morální nízkosti, na kusy rozbil všechno
dobro, aby tím člověka proměnil ve zlo.
Nejste si vědomi dosahu zlého činu…
Milovaní, nejste si vědomi dosahu zlého činu… Každý zlý čin, každý čin znečištěný hněvem,
pýchou, závistí, nemravností, zvráceností a agresivitou není statický, nezůstává
v lidském stvoření, ale zasahuje celé stvoření, protože člověk je násobitel své činnosti
a jednání, ať zlého či dobrého.
Podobně činy dobra jsou zesilovány po celém stvoření, aniž si to člověk uvědomuje. Je to zákon
Lásky, který není statický. Člověk je ve stvoření přijímač, ale současně i vysílač, a to je
velká zodpovědnost před Nejvyšším a před samotným lidstvem.
Člověk vyzařuje myšlenky, touhy, jedná mezi ostatními, a co člověk vysílá, vychází z něj a je
zesíleno směrem k celému Stvoření. Tak jako slunce ovlivňuje člověka a jako měsíc ovlivňuje
člověka, tak člověk neustále vysílá své myšlení a pocity navenek, mimo své fyzické tělo. Člověk
není uvězněn uvnitř svého těla, ale je zesilovačem svých děl a skutků, a odtud důležitost
prozíravosti, vycházející z Ducha Svatého, kterou věřící přitahuje.
Děti Nejvyššího jednají pro dobro svých bližních.
Milovaní, v tomto okamžiku, v němž každý krok tvoří část velké křižovatky směrem
k prorokovaným událostem, mějte na paměti:

"Dělejte všecko bez reptání a váhání. Tak z vás budou lidé bezúhonní a bezelstní, Boží děti bez
poskvrny v prostředí špatném a převráceném, v kterém vy však záříte jako hvězdy ve vesmíru.
Držte se pevně slova života, abyste mi byli k chloubě v onen Kristův den, kdy se tak ukáže, že
jsem neběžel nadarmo, ani že jsem se nadarmo nenamáhal" [Fil 2, 14-16].
Tím, že si zachová toto povědomí, člověk bude vědět, že na svých ramenou nese váhu všeho,
co se v lidstvu stává a že by měl zůstat v obranném postoji vůči nejtiššímu našeptávání Zlého,

který ho, jako lidské stvoření, podněcuje k nejohavnějšímu z činů. Nechci vidět monstra na místě
Božích lidí, nechci vidět zrůdy, které ničí vše na své cestě.
Milovaní, musíte pochopit, že nedostatek lásky je pro vás nebezpečným znamením. Nedostatek
lásky je znamením toho, že lidem chybí správný vztah k Nejsvětější Trojici a k bližnímu, a tím se
stává nejnebezpečnějšími dveřmi, jimiž vniká Satan.
Ti, kdo se proviňují proti lásce, neotálejí, pracují neustále, aby člověku radili provádět zlo. Nicméně
Nejvyšší stále vydechuje nad člověkem svou ochranu, brání ho přede vším, co může způsobit
nenapravitelné zlo, ale člověk Ho odmítá poslechnout.
Přišel čas, kdy pohanské národy, jisté si svou silou, povedou válku proti křesťanům: "Zabijme je,
jako stádo ovcí!"
Tento oznámený čas nadešel, malými krůčky postupuje kupředu, ale vy jej nevidíte.
Zdaleka přijdou stvoření nemravná, zlovolná a zvrácená do Evropy, a hlavně do Ameriky, jako
draví ptáci se vrhnou na ty, kdo vyznávají pravou víru v Krista, našeho Krále. Dychtiví zničit každý
pozůstatek, připomínající Krista Krále, přepadnou svatá místa a uchvátí velkou kořist, a odvezou ji
k velkému znesvěcení. Stejně tak lidská marnivost dovolí, aby duchovní pravidla byla zkažena
a porušila Boží zákony.
Lidstvo nevidí léčky Zlého a setrvává ve zlu, v tom, které k vám přijde z téhož Stvoření, které
neznáte, a tak budete trpět a trpíte zemětřesením a tsunami.
Síla sopek bude větší, meteorologické jevy budou mít velkou sílu, viry se rozšíří po zemi.
Poroste chaos, člověk zbavený rozumu jej bude popírat, zatímco mnoho lidí bude udušeno ohněm,
produktem výroby válečných zbraní, které člověk neměl nikdy vytvořit.
Milovaní, před vypuknutím války, buďte neochvějní v modlitbě a ve spojení s naším
Králem v eucharistii, modlete se k naší Královně všech andělů a všichni milujte jeden
druhého.
Nevzdalujte se, milovaní, od Nejvyššího, nevzdalujte se!
Modlete se ve vhodné době i později a každý z vás buďte napodobovatelem Lásky
našeho Krále a rozšiřujte dobro, které zvítězí a dá vám věčný život a život v hojnosti.
Modlete se za Evropu, bude kořistí terorismu.
Modlete se za Střední východ, bude hořet.
Nezapomeňte, že zlo se představí jako předchůdce toho, jehož je podstatou – antikrista.
Nesmějte se těm, kteří nevěří; radujte se vy, kdo věříte a připravujete se překonat svou vlastní
bolest a zkoušky.
Náš Král vítězí a zvítězí v těch, kteří činí pokání a prohlásí Ho Králem a Pánem svého
života.
KDO JE JAKO BŮH?
Svatý archanděl Michael

041. Poselství Ježíše ze dne 1. března 2016.
Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko), http://jezusuzenete.hu

ODLOŽTE BŘEMENO SVÝCH HŘÍCHŮ

Moje drahé děti,
prolévám krvavé slzy pro ty, kteří se navždy ztratí. Brzy přijde Velké Varování, které je mohutným
vylitím milosti, kdy prosvětlující oheň milosti Ducha Svatého se vylije na každou duši a každý uvidí
svůj život Božíma očima.
Uvidíte dvě cesty. Tu první, kterou vyznačil Bůh, a druhou, kterou jste si pro sebe zvolili sami svou
svobodnou vůlí. Čím víc jsou tyto cesty od sebe vzdálené, tím víc budete zklamanější
a nešťastnější. Čím blíž budou k sobě tyto dvě cesty, tím víc budou duše, kterých se to týká,
plnější naděje a radostnější.
Skutečně šťastní budou ti, kdo uvidí jen jednu cestu. Tu, kterou pro ně vyznačil Bůh a oni,
k věčnému povolání, na ni odpověděli – ano. Zařadili se do služby, uctívají jedině Boha, milují Ho
a slouží Mu. Ti už jsou na zemi svatí. Přijdou ze země rovnou do nebe. Úplně se Mi zasvětili v
chudobě, čistotě a s pokorou, plnou svaté poslušnosti. To jsou oni, kteří se zřekli svobodné vůle
a přenechali ji Mně. Ve svém životě, v každé situaci, při nesení těžkého kříže spolu se Mnou
opakují:

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

(*) Poznámka překladatele: Blahoslavenství [Mt 5, 1-10]

042. Poselství Ježíše ze dne 10. července 2016.
Nástroj: Littlest of Servants (Kanada).

ODPUSTÍM VÁM, BEZ OHLEDU NA TO, CO JSTE UČINILI

Když jsem byla toto ráno v kostele na mši, obdržela jsem od Ježíše následující naléhavé poselství
pro celý svět:

Jsem Druhá osoba Nejsvětější Trojice. Jsem Boží milosrdenství. Přeji si, aby mé děti pochopily
hloubku mého nejněžnějšího milosrdenství a lásky. Vesmír není dost velký, aby je obsáhl. Nechci,
aby se mé děti bály přiblížit k mému milosrdenství ve zpovědnici. Čekám na vás, abych vám mohl
odpustit vaše hříchy a držet vás pevně v mém objetí. Důvěřujte v mou lásku a milosrdenství
a nepochybujte, že Já odpustím každému kajícnému hříšníku.
Má láska a milosrdenství neznají žádných hranic! Vzpomeňte si na sv. Pavla! Vzpomeňte si na
sv. Františka! Vzpomeňte si na sv. Petra! Nezradil Mě třikrát? A když přišel ke Mně hledat
odpuštění, nejenže jsem mu odpustil, udělal jsem ho hlavou mé církve. Mým prvním papežem!
Přeji si, aby mé děti žily svůj život tímto způsobem:
Zaprvé: Odevzdejte vaši minulost mému milosrdenství!
ODPUSTÍM VÁM, BEZ OHLEDU NA TO, CO JSTE UČINILI.
Zadruhé: Dejte váš přítomný okamžik mé Lásce! Bez mé Lásky a milosrdenství by celý vesmír
a vše v něm zmizelo. Člověk je mé největší mistrovské dílo a stvořil jsem jej z mého milosrdenství
a lásky.
Zatřetí: Odevzdejte svou budoucnost mé vůli! Počítám každý vlas na vaší hlavě a stanovuji, kolik
dní budete žít na zemi. Každý z vás má určený čas, aby se setkal se Mnou, a tak se nestarejte
o budoucnost, ale ponechejte ji v mých rukou! Má vůle bude vykonána.
DŮVĚŘUJTE MI! DŮVĚŘUJTE MI! DŮVĚŘUJTE MI!
Spočiňte v mé náruči a Já budu něžně hladit vaši hlavu a šeptat do ucha, jak vás miluji. Vy jste mé
děti a Já jsem pro vás dal svůj život na kříži a udělal bych to ochotně znovu, kdyby to bylo nutné
pro vaši spásu. Dejte mi svou vůli a vaše starosti o budoucnost a Já se o vás postarám. Nedělejte
si starosti, váš Bůh, Syn a Duch Svatý vás milují, a kdybyste mohli plně pochopit mou lásku k vám,
vaše srdce by se štěstím protrhlo!

Ježíš prosí, abyste četli Mt 6, 24 – 34.

043. Poselství Ježíše ze dne 8. července 2016
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

TOUŽÍTE KE MNĚ PŘIJÍT?

Žehnám vám, kdo zůstáváte pozorní k mým naléhavým a důrazným výzvám, aby člověk si byl
vědom, že Mě nemůžete podvést, ani přede Mnou skrýt své činy.
Miluji všechny mé děti věčnou láskou. Ty, jež jsou vykonavatelé naší vůle a ty, které
teprve budou následovníky naší vůle.
Milosrdenství naší Trojice je pro každého z vás nevyčerpatelné, pokud se k nám člověk přibližuje
a je rozhodnut už nehřešit a odčinit svými činy chyby minulosti.
Lidstvo se hroutí pro nedostatek naší lásky v něm přítomné, nikoli z naší vůle,
ale svobodnou volbou a vůlí člověka, který si přeje kráčet bez nás.
Vydali jste se zkratkou, která je snazší, ale víc bolestivá, tou, kterou nabízí Satan – cestou
svatokrádeže, vražd, nemravností a zneužívání, cestou nepoctivosti, krádeže a krve. Není to
zadarmo, platíte za to odevzdáním své duše Satanovi.
Mé děti, na konci uvidíte své bratry zbožňovat Satana, krále lží, vztyčovat mu sochy a oddávat se
všem druhům hříchů a pohoršením. V mé církvi bude existovat mnoho bludů. Bůh peněz bude mít
privilegované místo v mých chrámech a u mých kněží.
Zlo se nezastaví a mé děti se svým chabým vzděláním jsou tolerantní a snadno se nechají oklamat.
Děti vstoupily do nevhodného a překrouceného sexuálního vzdělávání, školy kazí nezletilé. Školy se
stanou místy sexuálních praktik, navádějících děti k nemorálnostem dříve nikdy nevídaným.
V zemích, kde byly vztyčeny velké sochy k uctívání Satana, získá Satan více moci, aby přivedl lidi
pod svou kontrolu a proměnil je v silné stoupence zla. Démoni se budou pohybovat velmi rychle
a snadno, naruší mysl člověka, aby páchal nejrůznější činy, které se stanou každodenními
událostmi.
Zlo nabídne každý den podívanou, kdy lidé budou stát proti lidem. Ve velkých národech se znovu
probudí k životu rasový boj. V tomto ohledu se Spojené státy stanou jedním z nich.
Moji milovaní lidé, vy nevěnujete pozornost mým voláním, navzdory tomu, že se díváte, jak se zlo
šíří a uchvacuje mé děti, aby vykonalo své ďábelské plány. Není třeba, aby se v těchto časech
člověk ukázal posedlým a dovolil odhalit jasné znaky ďábelské posedlosti v okamžiku, kdy ďábel
potřebuje provést hrůzné činy. Ďábel jedná v skrytu, uchvátí lidská stvoření, která ho následují,
dokonce i nepřímo, a použije je k provedení svých hrůzných plánů.
Děti temnot se dostaly do velké závislosti na zlu, jejich mysl neustává v činnosti, znovu a znovu
plodí své démonické činy, těší se z utrpení druhých a raduje se z krve nevinných.
To je chvíle, kdy ďábel udržuje své legie a následovníky připravené zaútočit na rodinu, a tím
podkopává společnost stejně jako každé lidské stvoření.

Mé děti mají v těchto časech velký úkol:
Mají poslouchat to, co jim se zdá nedůležité a vykonat to, co se jim zdá příliš velké…

Vy, kteří Mě milujete:
Musíte Mě milovat v duchu a Pravdě…
Musíte duchovně růst, aby si vás zlo nepodmanilo…
Musíte ovládnout své lidské ego, aby sloužilo k vašemu dobru a dobru vašich bližních…
Člověk Mi působí velkou bolest – ovlivněný a někdy uchvácený Satanem, vynesl na světlo zlá
nutkání, která získal ze všeho, co zcela odporuje Mně, s tím, čím ho zahrnula zneužitá technologie.
Pro dnešního člověka láska k bližnímu už není závazkem, ale bitevním polem. Každý člověk v sobě
nese, co nabyl během svého života. V prostředí v němž se vyvíjely, některé mé děti vyrostly
uprostřed zla, a když Mě hledaly a našly, změnily svůj život. Jiné mé děti vyrůstaly obklopené Mně
oddanými rodinami, a přesto se odevzdaly Satanovi, svedené tím, co patří světu, nebo hledajíce
temné zkušenosti na špatných cestách.
Moji milovaní lidé, vyzval jsem vás, abyste rozpoznávali zlo, a vy jste to odmítli učinit. Zlý
vás nemilosrdně prosévá, a vy, jako stvoření bez svědomí, mu dovolíte vás zneužít, abyste páchali
zlo, zejména ve svých domovech.
Mé srdce se trhá, když slyším urážky a neúctu, s jakou se chováte jeden k druhému v rodinách,
jako by to byli nepřátelé. Násilí není prožíváno jen na ulicích, v studijních střediscích nebo v práci.
Nejnebezpečnější násilí je to, které se odehrává v domácnostech, v těch, které se Satan rozhodl
zničit.
Moji lidé, musíte vědět, že tam, kde existuje násilí, nedostatek lásky, urážky, neustálý
hněv, nedostatek laskavosti a víry a kde trvají neustálé konflikty, vstoupilo zlo.
Nezapomeňte, že Satan zneužívá ty, kteří jsou daleko ode Mne.
Ti, kdo se každý den účastní mše, nebo Mě každý den přijímají, nebo znají mé Slovo, nejsou
osvobozeni od útoků ďábla, protože lidé, kteří Mě stále přijímají, ale nežijí v naší vůli a působí zlo
svým druhům, jsou jako světlo na ulici, ale temnota doma. Takové stvoření je obílená hrobka a Já
se od něj vzdálím a ponechám je otevřené zlu.
Musíte pochopit, že Zlý si nenechá ujít příležitost vyvolat rozdělení. To by mělo být jasné,
stejně jako by mělo být jasné, že jsem si vybral lidské bytosti, aby oznamovaly mé Slovo. A ty
nejsou právě svaté, i když se zdokonalují ve svém každodenním životě, aby se sjednotily se Mnou.
Běda těm, kdo mým dětem přivodí škodu!
Nevíte, co znamená Mi sloužit, ani to, kdo jsou ti, které jsem si vybral.
Obojí mají zásluhy. Jak ti, které jsem si vybral Já, tak ti, kteří si Mě sami vybrali. Ale ten, koho
jsem si vybral Já, trpí nejen tím, co jsem na něj naložil, ale také tím, co mu jeho bližní nechávají
vytrpět.
Tolik lidských bytostí s velkou inteligencí slouží Zlému. Jak to rmoutí mé srdce! Ano, sluhové Zlého,
kteří vás ovládají a žijí v neustálé válce se svými bližními, se ode Mne velkými kroky vzdalují.
Mé děti se vzpírají mým cílům a ptají se:

S jakým požadavkem se setkáme, když Já vím, co existuje uvnitř každého z nich?
Neodpovím požadujícímu, nebudu doprovázet neposlušného, nebudu podporovat domýšlivého
a nadutého. Nebudu bydlet s pyšným.
Jsem jedno s pokornými, připojím se k těm, kdo Mě touží poznat a jsou horliví, dám své Slovo
potřebným. Dar vědění propůjčím jednoduchým, aby udivili ty, kdo věří, že jsou inteligentní
a přitom se odchylují od mého Slova.
Jsem spravedlivý a vůči mému lidu budu jednat se spravedlností.
Každý z vás musí zůstat bdělý, a ve víře ve Mne musíte projevit nejvyšší úsilí.
Uvidíte, jak mé chrámy budou zničeny, abyste se v nich neshromažďovali. Můj lid je obáván,
protože "Jsem, který Jsem" [Exodus 3, 14]. Zavřou mé chrámy a vy byste přesto neměli kolísat,
neboť budu tam, kde se shromáždíte v mém jménu.
Dejte pozor, mé děti, ten, kdo pracuje a nemodlí se, je jako ten, kdo se modlí
a nepracuje.
Praktikujte mé Slovo a každou modlitbu k naší Trojici a k mé Matce. Svatí zastánci, vaši společníci
na cestě, čekají na vaše prosby, aby vám pomohli.
Moji milovaní lidé, síly vesmíru jsou v pohybu, Měsíc zrychluje vlny v oceánu, které se pro člověka
stávají nebezpečnější. Vody se pozvednou a vrhnou se na města, velké budovy se stanou částí
minulosti, stejně jako velká díla člověka.
Vratká roční období přinesou lidstvu hlad.
Modlete se, děti, rozpoutání války se blíží, utrpení lidstva už není daleko. Ti, kdo
podporují válku, spěchají, aby propukla.
Modlete se, děti, modlete se, věda ukrývá velké pokroky, o nichž lidstvo neví. Budou
použity ke zlým účelům. Významní vědci zmizí, to ale není pravda, budou pracovat
pro elitu s cílem nechat zmizet miliony lidských bytostí.
Modlete se, děti, modlete se, sopky připomínají dávno minulé epochy, jejich zuřivost
otřese srdcem lidí.
Modlete se, děti, modlete se, země se třese spolu s lidmi před terorismem. Francie
pláče nad svými dětmi, Anglie a Itálie se hrouží do moře slz.
Modlete se, Chile trpí, Ekvádor není bez strachu. Kalifornie bude plakat s velkým
sténáním.
Modlete se, ze Španělska budou slyšet nářky, které budou také přicházet z Asie.
Země se nezastaví, změny přicházejí a člověk je nevidí.
Moji lidé, nemám potěšení v utrpení mých vlastních. Kdo uzná své hříchy a bude jich litovat, může
se ke Mně vrátit. Vše, co je pozemské, nebude mít trvání.
Mé děti, tento čas je pro vás, abyste přestaly žít v pomíjivosti a staly se více duchovní.
Svoboda spočívá v novém vykročení na cestu a návratu ke Mně.
Buďte si vědomy toho, co jste, nejednejte mechanicky, zduchovněte každý čin, každou práci,
provádějte je spolu se Mnou. Tímto způsobem řeknete lidskému egu: "Ty nejsi tím, kdo to

vykonává, nebo provádí, je to živý Bůh, který ve mně jedná". Budete pokornější, dokud nepřijde
okamžik, kdy pro sebe nebudete potřebovat chválu, neboť budu každého z vás doprovázet.
Nenajdete Mě, protože většina Mě hledá venku, a vnějšek vám říká "Nejsem Bůh, Bůh je nade
Mnou". Člověk věří, že je Mi rovnocenný, a tak kvůli své pýše padl do hlubin, do toho, co je temné
a falešné.
Moji milovaní lidé, nečekejte na událost setkání, přijďte ke Mně, přijmu vás s věčnou láskou.
Není člověka, který je tím, čím jsem Já: Vaším Bohem a Pánem.
Toužíte ke Mně přijít?
Služte Mi se šlechetným duchem, služte Mi v mé vůli, spojte se se Mnou. Tak budu ve
vás růst a vaše já bude více duchovní a vaše ego se bude zmenšovat a vzdá Mi všechnu
čest a slávu, kterou jste Mě vždy měli ctít.
Nebojte se, přijďte ke Mně. Žehnám vám.
Váš Ježíš

044. Poselství Ježíše ze dna 2. února 2015.
Nástroj: Mária Magdolna (Maďarsko), http://egikegyelmekzapora.blogger.hu

HODNOTA MŠE SVATÉ

Pán mi ukázal, jakou hodnotu má mše svatá. Kdekoli ve světě slouží mši svatou, tam se v té
hodině otevírají nebeské brány. Spolu s Ježíšem jsem pozorovala, že když se brány otevřou, Boží
Světlo a z nebe vyzařující láska, pokoj a dokonalá adorace duší, šíří ze sebe takovou zář, že se
v kostele nebe a zem spolu sjednocují. Věřící nemohou vidět, co je obklopuje, neboť by z toho
umřeli.
Mše svatá je největší příležitost k milosti, k vysvobození duší trpících v očistci, které touží po Boží
přítomnosti. Když přijímáme s čistou duší, dostaneme od Boha milost, abychom duševně překročili
práh nebe, a tehdy jsme sjednoceni s naším Pánem, Ježíšem Kristem. Je možné, že vnějškově
nezpozorujeme nic, ale království nebeské se nastěhuje do našeho srdce a naplní nás radostí.
Později mě obyvatelé nebe vzali do baziliky svatého Petra, kde právě probíhalo obětování Páně.
Svým duševním zrakem jsem viděla nespočetné množství padlých andělů, kteří nebyli schopni
poklonit se před Kristem. Ďáblové stojí vždy v blízkosti kněží, protože mají v úmyslu oslabovat
jejich služby k Bohu a lidem. Panna Maria stojí ustavičně vedle svého Syna, stejně jako na Golgotě.
Naše drahá Matka tam stojí po pravé straně kněží a modlí se za církev. Viděla jsem, že roucho
a ruce kněze nebyly zcela čisté. Ale svátost oltářní byla tak bez poskvrny čistá a svatá, protože

ji obklopovalo Kristovo Světlo, že ani hříšná duše kněze nemohla na ni zanechat skvrnu. On,
Beránek, jenž je bez viny, nenosil na sobě ani jedinou skvrnu hříchu.
Potom jsem viděla velkou válku mezi lidmi před bazilikou. Padlí andělé podněcovali zlé lidi,
aby ubližovali nevinným. Pocítila jsem, že je to válka mezi dvěma náboženstvími, válka islámu
a křesťanství. Dobří andělé zachraňovali křesťany, protože si nepřejí smrt lidí, ale jejich štěstí
a to, aby jich na zemi zůstalo co nejvíc, protože mají na ní své poslání.
Ježíš: Nikdy před tím jste neviděli takovou válku, která přijde. Ale Já, Ježíš, žijící v eucharistii,
zůstanu s vámi až do konce světa. Syťte se mou svatostí, která je pramenem věčného života,
abych byl jediným ohniskem vašeho štěstí. Zápas se stane ze dne na den silnějším, ale když
vytrváte se Mnou, dostanete milost, abyste se nebáli ani smrti. Zlý vkládá do vašich duší strach,
abyste začali být nejistí. Povzbuzuji vás k tomu, abyste se nebáli a více důvěřovali mému
milosrdenství.
Nekonečnost mého milosrdenství poznají jedině a skutečně duše trpící v očistci, které se ještě
nedostaly do domu mého Otce. Vyprošujte si u nich milosti, abyste se odvážili více se odevzdat
Bohu. Ale dbejte, aby ve vás správně žila ctnost bohabojnosti, abyste náhodou nebyli troufalí
a sami sebe nevychvalovali.
Žehnám vám svou nekonečnou láskou ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Ježíš

045. Poselství Ježíše ze dne 1. května 2016 dopoledne.
Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko), http://jezusuzenete.hu

BRZY VÁS VEZMU DO KRÁLOVSTVÍ MÉHO OTCE

Moje drahé děti, mému srdci vyvolené!
Brzy vás vezmu do království mého Otce, kde budete zářit jako slunce. Nikdo nemá větší radost,
ani v nebi, ani na zemi, než ten, kdo vykoná Boží vůli a jejím prostřednictvím čeká na svého
drahého, milovaného Pána, který slíbil: "Vezmu vás s sebou do nebe, kde jsem vám připravil místo
a každou slzu setřu z vašich očí." Pravím vám, tyto duše, které čekají v připravenosti na Ženicha,
půjdou s Ním na svatbu.
Mé děti, pozorujte události! Proroctví se již naplňují. Připravte se. Čas se stále více krátí.
I vy budete muset zanedlouho stát před mou soudnou stolicí. To říkám těm, kdo žijí v hříchu.
Neboť vy, mé milé děti, které žijete ve svatosti života, se nemáte čeho bát. Vy jste se už očistily
ve svátosti pokání, když jste získaly rozhřešení. Musíte jen dávat pozor, abyste nepadly. Neboť
pozemské bytí je neustálý boj proti Satanovi, který zvláště pokouší svaté a modlící se lidi.
I když vás nedokáže strhnout do hříchu, tak se vměšuje, abyste neměli pokoj. Tehdy, mé děti,
se pomodlete modlitbu k svatému archandělu Michaelovi a "Pod ochranu tvou se utíkáme"… Proste
Ducha Svatého, aby vám dal milost čistého vidění a osvítil vaši mysl, abyste z každého boje, který
vedete proti Satanovi, vyšli vítězně.

Moje děti, vítězství nad ďáblem je vaším pokladem. Ten si odnesete s sebou a vaše zásluha v nebi
bude věčná. Neshromažďujte na zemi, na to nemarněte čas! Sbírejte poklady do nebe, které
navěky zůstanou vaše. Vaši vytrvalost, vaši svatost života, vám nikdo nemůže vzít. I když vás kvůli
Mně osočují, netrapte se tím. Kdo něco takového dělá, ten na sebe přivolává spravedlivý Boží
hněv. Já zaplatím každému podle jeho skutků. Vy zůstaňte za každé okolnosti věrni Mně, dokonce
i ve smrti. Vyznejte Mě před svými pronásledovateli. Když takto činíte, nemáte se čeho bát, neboť
vás vezmu do království mého Otce.
Moje děti, čas je krátký. Váš život uplyne jako myšlenka. Vytrvejte u Mě do konce smrti! Buďte
vytrvalí! Tak získáte milost dobré smrti, jejíž odměnou je věčný, šťastný život. Běda těm, kteří
si nevšímají mých slov. Hromadí hřích na hřích, bojí se, děsí se smrti, neboť cítí, že bude pro ně
věčným trestem. Odvraťte se od nich. Ale modlete se za ně, aby se obrátili a aby i oni byli spaseni.
Za vaše modlitby zachráním ještě mnoho duší. Vytrvejte v prosbách za hříšníky a v přinášení obětí
i tehdy, kdy navenek by se zdály marné. Já konám v hloubce duší. Mnoho duší se ke Mně obrátí
v okamžiku své smrti, přijme Mě za svého Boha a Spasitele. Důvěřujte Mi! Takovou modlitbu vždy
vyslyším.
K tomu vám žehnám ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Ježíš

Modlitba skrze Ducha Svatého

Miluji Tě, zbožňuji Tě, vznešený Ježíši, jenž jsi sestoupil mezi nás ze štěstí svého Otce, do tohoto
údolí slz, kde na Tebe čekalo pronásledování, nepřátelství a strach o moc. "Na kříž s Ním!", a Ty jsi
právě přišel pro tuto hodinu. V Getsemanské zahradě ses krví potil, v smrtelném strachu ses
zachvěl, a takto se modlil: "Abba, Otče! Pro Tebe je všechno možné. Jestli je to možné, ať mě
mine tento kalich, bez toho, že bych jej vypil. Ale ať se stane ne, jak Já chci, ale jak Ty chceš! Zlí
lokajové se Ti vysmívali a mučili Tě. Tvoje drahé svaté Tělo bylo plné ran a krve. Ty jsi všechno
mlčky vytrpěl a svému Otci ses obětoval za záchranu hříšníků. Není utrpení, skrze které jsi
neprošel. Není hřích, který bys neodpustil. Jen ten, kdo je zatvrzelý, se nechce odtrhnout od svého
hříchu., nelituje, neprosí o odpuštění. Takový bude kořistí ďábla. Oheň ho bude sužovat, červi ho
budou žrát na věky věků. Za takového byla tvá oběť na kříži zbytečná, neboť v sobě zmarnil tvé
milosti.
Můj drahý, svatý Pane! Ty za každou ztracenou duši proléváš krvavé slzy. Dáš mu každou milost,
ale v úctě chováš jeho svobodnou vůli. Proti své vůli se nikdo nespasí. Jak je to tragické. Vy,
hříšníci, slyšíte Slovo Spasitele a Bohočlověka, které křičí k vám z kříže: "Žízním!". Žízní po vaší
duši. Litujte svých hříchů, očistěte se ve svátosti pokání… Nebuďte hluší k láskyplnému Kristovu
slovu!
On přišel proto, aby spasil a zachránil: "Otče můj, odpusť jim, neboť nevědí, co činí!"
Můj drahý, svatý Ježíši, dej i na naše rty tato slova, když se právem hněváme na naše nepřátele.
Kvůli Tobě, za tvoji drahou svatou Krev, kterou jsi za nás prolil, abychom uměli a chtěli odpustit
jeden druhému, neboť Ty jsi řekl: "… a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim
viníkům…" [Mt 6, 12]. Neboť odpustíte-li lidem jejich poklesky, odpustí také vám váš Nebeský
Otec; ale když lidem neodpustíte, ani váš Otec vám neodpustí vaše poklesky [Mt 6, 14-15].
Drahý Ježíši, náš Spasiteli, zapal plamenem naše srdce! Naplň je tvou láskou, dej nám odpouštějící
srdce, v jakém Ty máš zálibu. Ježíši můj, nauč nás odpouštět křivdy, naši pravdu. Vyměň naše

kamenná srdce za tvoje, které tak milovalo, že přijalo za nás mučivé utrpení, hanebnou smrt na
kříži jen aby se nikdo neztratil, ale aby žil navždy. Místo něho, ať přijmeme Tebe, jenž jsi sám
Cesta, Pravda a Život. Ty buď pro nás jedinou pravdou, Ty, který jsi nás tak miloval, že ses pro
nás stal obětí. Když ještě i pak je někdo, kdo se od Tebe odvrátí a nebude Tě následovat, ten
potom může vinit jen sebe sama. Ty jsi všechno učinil. Miluji Tě, můj Pane, z celého srdce, z celé
své mysli a ze vší mé síly. Jen pro Tebe chci žít a vždy Tě poslouchat. Chci být jen tvým. Děkuji,
že jsi mě zachránil, že mě přitahuješ a že mě přijmeš. Nechť Ti je navěky sláva a dík! Amen.

046. Poselství Matky Spásy ze dne 9. dubna 2016.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

ZLO PŘICHÁZÍ V ROUCHU BERÁNKA

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
můj Syn se vzdal sám sebe pro spásu lidského pokolení, protože každé z jeho dětí je jeho skrytý
poklad.
Já, jako Matka všeho lidstva, vás miluji bez výhrad, dokonce i tehdy, když mě nemilujete tak, jak
vás miluji já… A přijdu tam, kde mě volají mé děti, které se nacházejí se ve stavu milosti, nebo kde
mě hledají s pevným přáním změnit svůj život.
Milované děti, musíte zůstat bdělé vůči útokům zla, a proto musíte vědět, co je dobro
a rozpoznat, co je zlo, abyste je mohly s jistotou rozlišit a nepadnout do omylů, nebo
zabřednout do sporů.
Proste Ducha Svatého o rozlišení, abyste nepadly do bahna, z něhož se nemůžete pozvednout.
Musíte vědět, že hřích je hřích a že mezi lehkým a smrtelným hříchem je jen krok. Z toho důvodu
byste neměly být spokojené, pácháte-li jen lehké hříchy. Ty se stávají zvykem, který končí tím, že
vám zatemní cestu a vy, aniž byste to měli v úmyslu, se ocitnete v těžkém hříchu.
Děti, je povinností každého křesťana patřičně reagovat, nejen používáním srdce – protože srdce
nemyslí – ale také používáním mysli, myšlenky a rozumu v neustálém každodenním napětí, jemuž
jsou v každém okamžiku vystaveny činy a dílo člověka, jako by byl stále probodáván šipkami zla,
aby ho oddělily od víry.
Milované děti, víra nesmí zůstat mrtvá! Pravda není nehybná, výpověď o životě křesťanů nesmí
být svědectvím bez života, jinak kdyby takové bylo, jaké svědectví byste vydali o mém Synu?
Stále žijte pravdou Božího Slova a v každém okamžiku ji uvádějte do praxe.
Protože můj Syn žije, musíte být zodpovědní a jistí ve víře, protože křesťanství není teorie, je to
život, a život v hojnosti.
Necitlivá stvoření s chladnou myslí se zabývají myšlenkami jak kritizovat, ničit, zabíjet, pomlouvat
a lhát, urážet a zapírat… Vy, děti mého Neposkvrněného Srdce, jste láska. A jako láska mého srdce
znáte cestu, která vedla mého Syna na kříž. Víte o tom, a přesto se dáváte do boje, abyste byly
více z nebe a méně ze světa.

Milovaní, svou svobodnou vůlí musíte usilovat stát se více ctnostnými, a k tomu
potřebujete Boží milost. Ne proto, že lidská vůle nemůže ze sebe nic vykonat, ale proto, že bez
Boha jsou činy a práce více tvora a tíhnou spíše k tomu, co je lidské a nebudou směřovat ve stejné
míře k Bohu.
Děti, je vaší povinností se začít hlouběji zabývat poznáním, aby vaše vůle mohla činit
správná rozhodnutí, a vy jste se nenechaly unášet vším, co k vám přichází ze všech
stran a je naprosto nedůležité.
Vy víte, že můj Syn zná celou vaši cestu, kterou jdete, kam půjdete, jak jí jdete, a dokonce i tehdy
vás bude ještě milovat. Můj Syn ví vše, co potřebujete. Ví, že vše, po čem toužíte, je lidská vůle.
Ale vše, co potřebujete, je vůle Boží.
Musíte pokračovat nejen ve slovních modlitbách, ale také v modlitbách pomoci svým
bližním, modlitbách oběti, modlitbách rozhodnutí, modlitbách vás samotných s Bohem,
abyste mohli naslouchat Božímu hlasu.
Děti, Bůh je veliký a nekonečně dobrý a milosrdný, ale nebe nerozdává zadarmo. Musíte si je
zasloužit činy a prací podle Kristova učení a zákona Otce.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, s ohledem na dobrou zprávu o Druhém příchodu
mého Syna, chce můj Syn najít důstojný a připravený lid, ne lid váhající, ale lid s moudrostí
a jistotou. Proto pokračuje v sesílání svého Slova, aby vás připravil.
Milované děti, vy cítíte tak mnoho událostí, které dobře znáte, i ty, které mají brzy přijít a které
byly předem oznámeny… Čekáte na události, abyste měřili blízkost naplnění mých zjevení. Jak
se mýlíte! Lidské výpočty nikdy nepřesáhnou Boží okamžik. Zapomínáte, že vše, na co čekáte,
se může stát v jediném okamžiku, pokud je to Boží vůle. Taková je Pravda, kterou vlastní jen Bůh.
Milovaní, musíte být upřímní k sobě samým a každým okamžikem se rozhodovat být lepšími,
aby můj Syn dostal od svého lidu lásku, upřímnost, pokoj a kajícnost, které by Mu mělo dát
každé stvoření.
Události se stávají tvrdými, člověk bude surovější a bude pronikat do nemyslitelných
a neproniknutelných situací s pomocí zla. Jak se tento okamžik přibližuje, působení zla se stává
více brutální.
Člověk uvažuje podle toho, co vidí. Zapomíná, že pravda globálního obrazu je v tomto okamžiku
většinou skryta.
Mé děti, neočekávejte velkou změnu ze strany lidstva, to žije ponořeno do lhostejnosti
ke všem věcem, týkajících se domu mého Syna, hledá náhradní možnosti, které mu
dají více svobody bez toho, že by se k čemukoli zavázalo, i když to ohrozí duše a vede
k zatracení. To proto, že učení, které poskytuje církev mého Syna o hodnotě spásy
duše, je velmi skrovné, chudé a téměř žádné.
Nabízí zavádění novinek věřícím, kteří v tomto čase chtějí to, co je snadné, co vyhovuje světu,
co zahrnuje snadnost a minimum úsilí, pokud jde o hledání milosrdného Boha. Boha, jenž odpouští
všechno a dává svobodu – kterou člověk chce – i když jde proti psanému Slovu v Písmu svatém.
Srdce některých vašich bratrů bylo nakaženo a jejich rozum se domnívá, že spravedlnost musí být
vzata do jejich rukou. To je vedlo k páchání nejtěžších hříchů: Hněvu, který člověka oslepuje, takže
udělá velké chyby a padne, bez toho, že by byl schopen znovu vstát. To je jeden z mnoha
frontálních útoků ďábla, kterému čelíte, aniž byste si toho byli vědomi.

Děti, zlo ví, jak si vás koupit, jak vás porazit a ohrozit, abyste se už nemohly dostat z jeho kruhu,
který je ovládán bezuzdnou touhou těch, kdo vedou lidstvo do velké katastrofy.
Zlo je neustále živeno dokonce i těmi, kteří se nazývají mými dětmi, a hněv je drží v zajetí…
Zlo je živeno a snadno vniká do každého lidského stvoření…
Děti, lidský organismus bude pozměněn velkými výrony vycházejícími ze slunce. Ty budou mít vliv
na psychiku člověka, jeho nervový systém tím, že zvýší napětí, v němž lidstvo žije a současně
pozmění i chování přírody. Počasí na zemi už nebude stejné.
Zlo přichází v rouchu beránka.
Řekla jsem vám o tom, avšak nevíte-li, co je zlo, jak je odhalíte?
Milované děti, zlo se rozšiřuje a mor nenávisti postupuje s ním.
Bylo nelítostně prosazeno vymýcením čistoty, laskavosti, bratrství a porozumění, proto musíte
vědět, jak odmítat chvíle, kdy ďábel přichází, aby vyvolal svár.
Mé děti, ochraňujte děti láskou mého Syna, modlete se k jejich společníkům na cestě,
aby je jejich andělé uchránili před zlem. Vztekem Satana jsou kojenci, protože chce
zemi bez dětí.
Modlete se, mé děti, modlete se za Kanadu. Bude trpět lidským sobectvím uprostřed
terorismu a příroda ji bude bičovat.
Modlete se, mé děti, za Argentinu, zanedbala učení mého Syna a oddělila mě od života
svých obyvatel. Ďábel bičuje mysl lidí; klepala jsem na dveře, ale nebyla jsem přijata.
Argentina bude trpět.
Modlete se, mé děti, za Francii, bude bičována těmi, kdo žijí s nenávistí a žízní po
pomstě. Neočekávané přijde do Francie za bílého dne.
Modlete se, mé děti, za církev mého Syna, bude nečekaně trpět.
Soustředí na sebe pozornost.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, Španělsko bude trpět na svém území, bez toho, že by
mu bylo vzato. Odevzdalo je, aniž by je skutečně dalo, a jeho lidé budou cizinci ve své vlastní
zemi.
Děti, nezapomeňte, že se musíte modlit ve vědomí, že modlitba je rozmluvou člověka
s mým Synem. Nemodlete se opakovaně, proste, meditujte a čekejte, až můj Syn vám ve
vhodném okamžiku pošle někoho, kdo vám pomůže ve vaší bolesti a zmatku, který přijde, nikdy
před tím neviděný, ze všech světových stran.
Buďte prozíravé, nepadněte do léčky zla, buďte požehnáním svých bližních, šiřte světlo kamkoli
půjdete a nedovolte, aby vaše domovy byly zničeny vlivem ďáblů, kteří hnízdí na zemi a radují se
z toho, že ničí rodiny.
Jste dětmi Nejvyššího. Budou vám pomáhat myriády andělů, důvěřujete-li moci Boží vůle,
a jednáte-li a pracujete v lásce, Bůh bude s vámi. Dá ochranu souženým, úlevu trpícím, pokoj
ustaraným. Nikdo není sám, můj Syn je v každém ze svých dětí.
Dívejte se nahoru, děti, dívejte se nahoru.

Pijte ze zdroje živé vody [Jan 4, 11-14].
Žehnám vám, miluji vás.
Maria

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

MÁ CÍRKEV JDE TEĎ NA GOLGOTU

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

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

048. Poselství Ježíše ze dne 10. července 2016.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

ROZHOVOR:
Luz de Maria:
Viděla jsem Krista pozorujícího ulici.
Zavolal mě a já jsem přišla.
Stále se díval a neřekl mi nic.
Kristus mi říká:
Nic z toho, co si myslíš, není to, co cítím: Jsou to mé děti, které miluji, ty, které Mnou pohrdají
a vzpírají se Mi. Jsou mým lidem, stejně jako jsou jím ty, které Mě milují.
Já, nevědouc jak reagovat na bolest Božích slov, jsem mlčela.
Kristus:
Moje Láska přesahuje všechna má stvoření. Ach, ale to, že je miluji, nezabrání mé spravedlnosti,
aby byla naplněna u každého z těch, které miluji.
Luz de Maria:
Naslouchám v tichosti.
A Kristus mi říká:
Nedostatek lásky rodičů ke svým dětem je to, co vede děti k nerespektování svých rodičů. Tento
nedostatek lásky a nedostatek spravedlnosti je tím, co udržuje mládež bez hodnot.
Podívej se, má milovaná, podívej se na ta nahá těla se symboly, reprezentující mou církev. Je to
pro Mne bolestné a dělá to můj kříž těžším na cestě na Kalvárii. To vše jsem prožil pro každé lidské
stvoření, které Mě v této chvíli uráží.
Podívej se, jak strhávají kříže mých chrámů, a nejsou to přesně ti, co Mě nemilují, nebo kteří se
bouří, aby následovali ostatní. Podívej se, jak nechávají bořit mé chrámy, ti, kdo falešně říkají,
že Mě milují a skrývají se v temnotě, aby Mě korunovali trním.
Má milovaná, jakým by měl být můj lid?
Luz de Maria:
Odpovídám: Pane, svatý, svatý lid.
Kristus:
Milovaná, nechci moderní lid, chci lid, který respektuje zdravé učení, zachovává má Přikázání,
vykonává mou vůli. Modernismy u Mě vyvolávají hnus, každý modernismus, prosazující
se v mé církvi, Mě nechává trpět novou ranou bičem.
Zlo přivádí člověka k jeho vlastnímu zničení. Žijete v časech války a popíráte válku, která je
rozdrobená. Uvidíte Zemi, jak bude otřesena provokacemi některých národů vůči druhým. Některé
z mých dětí žijí svou myslí soustředěné na svůj život, na svou lidskou vůli, nedívají se dál, než
co mohou vidět svým krátkozrakým pohledem. Proto popírají válku a válka brzy přijde se svými

konflikty, bolestí a invazemi. Organizace, složená z mnoha zemí, udělá chybný krok a to bude
velkou provokací, která spustí mohutný konflikt.
Milovaní, lidé jsou neustále napadáni, nejen tělesně, ale i psychicky a duchovně. Agresivita
u lidských bytostí překypí během několika okamžiků, a ty pak vrhají otrávené šipky na ty po svém
boku.
Jen málo domácností žije jako rodinná společenství. Většina členů domácnosti žije pod vlivem
strachu z hněvu silnějšího v rodině.
Milovaní, kolik jen varování jsem již dal svým lidem, aby už přestali?
Luz de Maria:
Pane, je jich bezpočet, ale ztrácí se při čtení. Je opravdu tak málo bratrů, kteří skutečně žijí tvé
Slovo?
Kristus:
Milovaná, je to tak, je jich málo, těch, kteří se zastaví a analyzují mé Slovo. Někteří je neanalyzují,
protože se jim nehodí, aby čelili svému svědomí… Vy blázni, jaká chudoba srdce! Obelháváte
sami sebe, než abyste čelili své osobní realitě a odčinili své omyly.
Luz de Maria:

Kristus mi ukazuje mnoho těžce podvyživených a nemocných dětí, vidím, jak matky těchto dětí se
pokouší plakat, ale slzy nevycházejí z jejich očí. Pláčou svým srdcem! Je hrozné, co vidím, je to
opravdu děsivé.
Jak mnoho nevinných, cítím se na omdlení. Přála bych si zachránit všechny tyto děti, některé mají
poraněná těla.
Kristus mi okamžitě nabízí další vizi.

Velké obchodní řetězce prodávající rychlé občerstvení, vyhazují zboží, které nebylo prodáno během
dne.
Pak mi Kristus ukazuje honosná sídla, kde děti rodin, které tam žijí, nepřijímají jim nabízenou
potravu a vyhazují ji.
Hned potom mi Kristus ukazuje poradu, poznávám některé z přítomných, kteří, aniž by pociťovali
v srdci nejmenší bolest nad tím, o čem rozhodují, hlasují souhlasně, aby naši bratři v Africe
i nadále umírali kvůli hladu.
Nechá mě pohlédnout na Indii, kde tolik bídy kontrastuje s přepychem několika lidí.
Kristus:
Má milovaná, takový je člověk v tomto okamžiku, krutější vůči svým bratrům než v jiných
generacích. Genocida prochází jako stín z jednoho konce na druhý, aniž by se svědomí dotklo
srdcí.
Kristus naříká nad neposlušností člověka a říká mi: Moji služebníci by neměli žít v nadbytku, ale
s důstojností.

Milovaná, duch člověka se stal tak nasycený zlem, že zneužitím vědy došel k překročení mých
plánů. Vládci dovolují, aby některé atmosférické jevy byly manipulovány vědou. V tomto okamžiku
klima už není stejné vlivem manipulace člověka, a protože Stvoření už člověka neuznává.
Řekni svým bratrům, aby se modlili za Asii, bude příliš trpět.
Mé děti se Mě snaží překonat a ve své dychtivosti pozměnili celé Stvoření a se Stvořením pozměnili
lidské tělo a vyvolali řadu nemocí způsobených nezodpovědností celého lidstva.
Řekni svým bratrům, aby se modlili nad zhoubnými infekcemi, které vás bičují a budou
často bičovat, jedna větší než druhá.
Řekni jim, aby se modlili růženec mé vzácné Krve a aby použili to, co jim dala má
Matka pro boj se zhoubnými epidemiemi a morovými ranami.
Luz de Maria:
Kristus mi ukazuje svou Matku a naše Matka pokrývá svým pláštěm mnoho lidských bytostí, které
sténají a současně prosí, aby nepadli jako kořist nemoci.
Pak, v následujícím okamžiku, mi Kristus říká:
Milovaná, pohleď, jak nájezdníci obsazují Evropu, podívej se, jak pochodují a vše zanechávají
v plamenech. A já vidím tolik pohrom a útisku, že mé srdce je sklíčené takovou zkázou a bolestí.
Kristus mi říká:
Řekni svým bratrům, aby se modlili za Francii, Paříž se už nebude smát, bude
terorismem přivedena k mlčení.
Řekni svým bratrům, aby se modlili za Spojené státy, činy jejich vládců vytvořily tolik
nepřátel, kolik měly vládních činitelů. Řekni jim, že země se otřese s velkou silou.
Má milovaná, není všechno bolestí, jsou-li Mi mé děti věrné, usilují-li zůstat v naší vůli a nabízejí
utrpení pro spásu svých bratrů.
Žehnám cestu toho, kdo vytrvá, kdo se zkoumá a uznává své zavrženíhodné činy.
Žehnám cestu mých dětí, aby se probudily a aby jejich dobré úmysly vůči svým bratrům byly stále
silnější. Mé ruce čistí cestu těch, kteří padnou a povstanou, aby tíha jejich pádu je nepřemohla, ale
aby povstali ve víře a stali se obnovenými bytostmi, chtějící dosáhnout cíle, kde na ně čekám.
Moji lidé se musí vzdělávat, prohloubit znalost mého Slova, poznat Mě, aby se Mě nebáli, právě
naopak, aby vešli do mého milosrdenství…
Moji lidé musí být víc duchovní, aby rozuměli mým slovům a usilovali je naplnit. Ten, kdo v této
chvíli není oduševnělý, má před sebou velkou překážku.
Milovaní, lidstvo se naučilo klamat sebe a nesnáší toho, kdo říká Pravdu, dává přednost bez ustání
diskutovat, než aby se na sebe skutečně podívalo. Ti, kdo popírají vysvětlení mého Slova, zahynou
ve svém šílenství.
JÁ JSEM LÁSKA, JÁ JSEM ODPUŠTĚNÍ, JÁ JSEM SMÍŘENÍ, JÁ JSEM LASKAVOST,
JÁ JSEM NEÚNAVNÝ ŽEBRÁK LÁSKY, JÁ JSEM VĚČNÝ HLEDAČ DUŠÍ, JÁ JSEM
MILOSRDENSTVÍ, JÁ JSEM NEKONEČNÁ PRAVDA.

Pojďte ke Mně, děti, pojďte ke Mně.
Tam budou jiné časy, kdy pokoj bude ve vzduchu, na zemi, ve vodě i v ohni. Další čas věčného
pokoje…
V těchto časech budete očištěni, a pak láska se znovu zrodí v každém z mého lidu a zduchovnělý
člověk Mě zavolá s láskou: "Otče", a budete mými syny.
Žehnám vám.
Váš Ježíš

049. Poselství Ježíše ze dne 14. července 2016.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

ČLOVĚK MĚ ODSTRANIL ZE SVÉHO ŽIVOTA

Můj milovaný lide,
člověk neměl vůli, aby ovládl své ego, když jej vyzývá, aby přestoupil hranice dovolené
naší Trojicí.
Velké soužení této generace je žít bez lásky, kterou od vás naše Trojice požaduje a neuznání
autority, vycházející z našeho Domu.
Člověk touží po nesmrtelnosti a tak chybně hledá způsob k nalezení tělesné nesmrtelnosti.
Nesmrtelná je duše, a to je tím, čím by se lidé měli zabývat. Duše je nesmrtelná v nebi nebo pekle.
Buďte si toho vědomi, abyste pracovali a jednali v souladu s naší vůlí, abyste se těšili z věčného
života.
Každý z vás jde za svou touhou, dokud je cesta taková, jak si přejete, jak se vám líbí, jinak
ji opustíte. Takže je závazkem, který máte u nás.
Naše děti, náš lid pláče nad takovými soudy, které nakonec povedou k větší víře a větší trpělivosti,
jakou jsem měl Já. Trpělivost je skvělým společníkem, aby pokora překonala soud, který si lidé
zvykli brát na lehkou váhu.
Pak mi Kristus řekl:
Mé dítě, celý vesmír byl svěřen člověku, aby ve službě mému Otci vládl celému Stvoření. Vesmír
není vně člověka, ani člověk není mimo vesmír, protože co se stane ve vesmíru, ovlivňuje člověka
a člověk bude žádán, aby vydal počet ze všeho, co učinil proti tomu, co mu bylo svěřeno.
Začíná velká planetární konjunkce a tento pohyb má vliv na celý vesmír, proniká zemí a tedy
i člověkem, pozměňuje jeho psychiku a je příčinou, že člověk přijímá vyzařování, které se vytváří
ve vesmíru. Pro lidi není normální, aby přijímali takovou odezvu, která přichází se silou vesmíru,
pozměňuje jejich myšlení, chování a inteligenci, neboť nejsou vybaveni k přijetí takové křeče.

Reakce člověka, není-li soustředěn na Mne, je násilí, výčitky, netolerance, egoismus,
žárlivost, kriticismus, arogance a silné výlevy odmítání. Proto se chování lidstva zvýrazňuje
silnými akcemi a reakcemi, rozdílnými od těch, kterými jednal a reagoval dříve. To spolu
s nástrahami Satana vedlo k tomu, že mé děti se proměnily v opravdové časované bomby, které
reagují impulsivně a jejich jednání je nečekané a neuvěřitelné, způsobené odcizením naší Trojici,
mé Matce a nevírou v přímluvu mých svatých.
Na člověka tohoto času pohlíží Zlý jako na slabé lidské stvoření, jemuž jsou podávány dávky
revolty, až se revolta změní v nenávist. Proto vás neustále vyzývám, abyste zůstali pozorní
vůči svému já, vašemu jednání, reakcím a skutkům. Proto vám stále říkám, abyste se
zastavili, meditovali o tom, jak jednáte a přezkoumávali míru své lásky ke Mně a vašim
bližním.
Moji milovaní, krize se dají očekávat v zemích, které vstoupí do ustavičných protestů, dokud se
nestanou nekontrolovatelnými. Nouze se stane široce rozšířenou v každém ohledu pro přežití
člověka. Hvězda Slunce, o níž se věří, že vstoupila do období pasivity, se připravuje na silné
erupce, které vyvrhnou koronární hmotu, jež ovlivní velké pokroky vědy v různých oblastech.
Lidstvo zůstane neschopné komunikovat a pro své přežití bude přinuceno vrátit se do minulosti.
Moji milovaní, lidstvo nemyslí na tyto nepředvídatelné události přicházející z oblastí mimo zemi,
ani na ty, které dostane od samotné přírody. V zemích, kde existují provokatéři mající za úkol
podněcovat konflikty, zveřejňují hesla, která zasévající svár.
Moji lidé, poslyšte! Ti, kdo touží po ovládnutí světa, dodávají národům zbraně. Trpím tím,
že mládež je přiváděna k tomu, že lehkomyslně nosí zbraň.
Vyzývám mladé lidi, aby se neúčastnili pouličních bouří nebo protestů, neboť ve svém
rozohnění se stanou účastníky masakrů. Mladí lidé, utečte! Neposkvrňte své ruce krví
svých bratrů!
Na jižní polokouli přijde nejdřív úzkost, a pak nastane mír.
Má Matka vylije svou svatou krev na argentinskou půdu, jako předehru k tomu,
co přijde. Nestane se nic, před čím bych nevaroval můj lid. Má Matka nebyla vyslyšena.
Severní Amerika se stane zemí zmatků. Na velkém mostu se rukou rebelů ocitnete tváří v tvář
léčce smrti.
Brazílie pláče, pláče a spolu s touto zemí bude plakat celý svět.
Bouři nevidí před sebou ten, kdo nevěří a omluví se několika slovy…
Tak tomu bylo vždy.
Jak tato má stvoření budou naříkat, že neposlechla, kdy měla poslouchat!
Nepřátelé duše vzdali hold lidské slabosti, aby zničili, co je moje. V tomto čase se moji vlastní stali
nepoznatelnými a zdravému rozumu se příčící, neschopní si vzpomenout na mou vůli. Vědí, že
srdce člověka jej vede k tomu, aby byl žebrákem, nebo naopak hrdinou, ne pro jeho statečnost,
ale pro jeho spiritualitu, pro život v Boží vůli.
Argentino, ty nevlastníš bohatství, nervozita vzrůstá, nespokojené mručení se zvedá a stává
se křikem v ulicích. Tento moudrý lid se bojí útisku provokatérů. Za úsvitu přijde spiknutí.
Ach, Argentino! Země spisovatelů a písní, hlasy budou udušeny v nářku kvůli nespravedlivým
utrpením. Prosil jsem tě o tvou oddanost, ale nízkost zvítězila. Budeš plakat kvůli neposlušnosti,
luza vstoupí do Paláce a bude hledat cennosti.

Můj lid čeká na anděla míru, bude nestranný a v srdci bude mít můj zákon a jeho slovo
bude mým zákonem.
Anglie bude vzdychat, bolest přijde neočekávaně.
Evropa bude muset čelit zpustošení, starobylé paláce se stanou ruinami.
Kolik jen lásky a úcty se nedostává naší Trojici, když urážíte mou Matku a mé chrámy
zůstávají prázdné, dveře zavřené!
Můj lid nebude mít kam jít, aby Mě uctíval.
Člověk Mě odstranil ze svého života, a Já, žebrák lásky, ho volám, aby každý přišel ke Mně.
Střední východ vybuchne! Krutost vystoupila z břehů a země trpí.
Volám vás, vysvětlím vám mé Slovo, abyste nevěřili, že jsem na vás zapomněl.
Volám vás, aby můj lid stál po mém boku, bez ztráty víry v Boží ochranu a ochranu Matky.
Přijďte ke Mně, jděte v mém Slovu, naplňujte Boží zákon a nechoďte jinými cestami.
Slovo je na věky věků jedno.
Miluji vás, mé děti, jste můj velký poklad.
Váš Ježíš

050. Poselství Ježíše ze dne 5. května 2016.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
BUĎTE OSTRAŽITÍ

Čas konce je nablízku a události konce se stanou, ať už jste se na ně připravili, nebo ne. Jestli jste
se přiblížili ke Mně, jdete-li každý den se Mnou, chodíte-li po mých cestách a podřizujete-li se
plánu, který jsem pro vás určil, pak jste připraveni.
Buďte ostražití, aby vám nepřítel neukradl korunu. Buďte opatrní a hlídejte si, co jsem vložil do vás
a vaše místo na vinném kmenu.
Buďte střízliví. Buďte ostražití. Váš nepřítel je skutečný.
Ježíš

1 Petr 5, 8: Buďte střízliví a bdělí, protože váš protivník ďábel jako řvoucí lev obchází a hledá, koho by
mohl zhltnout.
Mt 24, 7: Neboť povstane národ proti národu a stát proti státu, na jednom místě za druhým bude hlad
a zemětřesení.
Zj 3, 11: Vrátím se brzo! Drž pevně, co máš, aby ti nikdo nevzal tvou korunu.

Jan 15, 5: Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce,
neboť odděleni ode mne, nemůžete dělat nic.
1 Jan 2, 20-27
20: Ale vy máte Ducha svatého, kterého dává Svatý, a víte všechno.
21: Píšu vám to ne proto, že byste pravdu neznali, ale protože ji znáte a že žádná lež nepochází z pravdy.
22: Kdo je lhář, ne-li ten, kdo popírá, že Ježíš je Mesiáš? To je antikrist, kdo popírá Otce i Syna.
23: Kdo popírá Syna, nemá ani Otce. Kdo vyznává Syna, má i Otce.
24: Vy však jste to slyšeli už na začátku; ať to tedy ve vás zůstane! Když to, co jste slyšeli už na začátku,
zůstane ve vás, i vy zůstanete v Synu i v Otci.
25: A toto nám on slíbil: věčný život.
26: Tohle všechno, co jsem napsal, vztahuje se na ty, kdo by vás rádi svedli k bludu.
27: Co se však týká vás: Duch svatý, kterého jste od něho přijali, zůstává ve vás, a nepotřebujete, aby vás
někdo poučoval. Vás poučuje o všem jeho Duch, a co on říká, je čistá pravda. Zůstávejte v něm, jak jste
o tom byli poučeni.

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

MÉ DĚTI, VOLÁM VÁS NA KŘÍŽOVOU CESTU

Moje drahé děti,
jsou Letnice, svátek vylití Ducha Svatého. Od doby před 2000 lety, kdy jsem vám poslal Ducha
Svatého, můžete Ho prosit každý den, každou hodinu, každou minutu, neboť On je tu mezi vámi,
vznáší se nad vámi, a kdo Ho prosí, na toho sestoupí. Tento Boží dar je nadmíru velkou milostí.
Dá vám čisté vidění, moudrost, nauku, bezpečí a dobrou radu, abyste šli správným směrem a našli
úzkou cestičku, která vede k věčnému životu.
Moji maličcí, každý den proste Ducha Svatého. Když se probudíte, obraťte se k Duchu Svatému,
přivolejte Ho k sobě, aby vás celý den vedl. Povede vaši mysl, abyste rozpoznali a učinili jeho vůli.
Neboť na cestě spásy se dostanete kupředu, jen když vždy hledáte a konáte mou vůli, kterou je
pokoj, láska, dobré skutky, utrpení, trpělivé snášení křížů, jejich přijetí a skrze ně budou
zachráněny mnohé duší.
Mé děti, volám vás k mému následování, na křížovou cestu. Volám vás, abyste byly poslušné mé
vůli! Odolávejte zlému a nedávejte se do řeči s pokušitelem. Žijte čistě, svatě a vždy následujte
hlas Ducha Svatého. Odolávejte tužbám těla, které vás uvrhnou do zkázy.
Moje drahé děti, takto se připravte na věčný život. Pozemské bytí jste dostali k tomu, abyste si
získali dokonalý, šťastný a věčný život. Tento život je krátký. Na zemi a i v nebi najdete štěstí
jedině v Bohu. Bez Boha není radosti, je jen zklamání a podvod. Proto mé děti, milujte Mě a ve
Mně jeden druhého. Milujte Mě tak, že dodržíte mé zákony. Nebe je jen jedno, ale to nehledejte
na zemi. Nechtějte tu uskutečnit své sny, neboť se jen zklamete. Mějte jen jednu touhu – abyste
získali věčnou radost. Toho dokážete dosáhnout, odevzdáte-li život Mně. Následujte vnuknutí
Ducha Svatého, jenž vás naučí všemu, co jsem hlásal a přikázal, když jsem žil na zemi.
Moji maličcí, hledejte nejdřív království Boží a jeho spravedlnost, a vše ostatní vám bude přidáno.

Netrapte se! Soustřeďte svou pozornost na nebeské věci, a ty pozemské nechť vás nepřitahují.
Vězte, že jste jen poutníky v tomto světě a váš domov není tady, ale v nebi. Snažte si získat to,
co můj Otec od věčnosti připravil těm, kdo Ho milují.
K tomu vám žehnám svým srdcem přetékajícím láskou ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Ježíš

052. Poselství Matky Spásy ze dne 24. července 2016.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

CESTA K MÉMU SYNU JE CESTOU ZKOUŠEK

Děti mého Neposkvrněného Srdce,
žehnám vám jako Matka lidstva, jste v mém srdci. Ať srdce toho, kdo stále hledá obrácení, není
nepokojné.
Cesta k mému Synu je cestou zkoušek. Avšak každá zkouška je požehnáním, bez něhož
byste nerostli tak rychle, jak byste měli v této době, kdy lid mého Syna musí znát
a poznat Boží Slovo v Písmu svatém.
Děti mého Neposkvrněného Srdce, lidstvo se nalézá ve zmatku. Právě teď jsou lidé zvědaví, ptají
se jeden druhého, čemu věřit a v co věřit. Vaše činy a jednání nejsou v souladu s Boží vůlí, zjevené
v Božím zákonu – v Přikázáních, která jsou nepřevoditelná, neměnná a nezměnitelná. Jsou věčným
přáním Otce, aby jeho děti nebyly zmatené, vytrvaly v úctě a lásce a s jasností uváděly do praxe
Boží vůli.
Vás, které miluji, vy, mé děti, vyzývám vás, abyste zůstaly pevné a neochvějné. Vaši bratři
potřebují svědectví, která jim budou dodávat odvahu, aby i nadále hledali Boha bez váhání, bez
únavy, aniž by se vzdaly závazku vůči bližním a jednotlivě vůči každému z nich.
Zmínila jsem se, že nejistota bude noční můrou lidu mého Syna a to je to, v čem nyní žijete.
K teroristickým činům dochází častěji. Cílem je vyděsit, vyvolávat chaos a vést lidi k netrpělivosti
a ohromení. Prosím vás, abyste nepochybovali, ale posilovali svou víru v každém
vysvětlení tohoto Slova mého Syna.
Koho pronásleduje Zlý? Nevinné, ubohé děti této Matky, ale především mládež, aby se stala
součástí této hrůzy, která se šíří bez váhání a obav po celém světě. Jaký žal mi působí tyto skutky
a jednání. Ďábel hledá mé děti, aby je nechal padnout, proto ony opustí mého Syna, proviní se
proti Božímu zákonu a budou těmi, kdo přeruší bratrství, o které vás můj Syn prosí a jímž pověřil
každou osobu, abyste v dokonalém bratrství šli kupředu v Lásce, dobročinnosti, naději a víře.

Pro toho, kdo není Láska, je těžké jít. Přijímejte stále mého Syna v eucharistii. Objevte Boží
přítomnost v každém okamžiku života, v celém Stvoření tak, abyste ve vědomí toho, byli současně
neúnavnými hledači Pravdy.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, jste si vědomy, že dým Satana vnikl do církve mého
Syna a že Zlý se raduje, že šokuje ty, co jsou moji, a ohrožuje víru lidu mého Syna.
Boží Slovo je jedno: Včera, dnes a navždy, je a bude. Hrozby ideologií a sekt vůči církvi
mého Syna se staly skutečností. Z nitra samotné církve na ni útočí, utiskují ji a pokřivují pravé Boží
Slovo, aby šířily chaos, a aby věrní odešli od církve, kterou založil můj Syn.
Přichází rozdělení a církev mého Syna bude silně otřesena ve svých základech. Někteří
z mých kněží dali stranou pravé učení pro lid mého Syna a v tomto okamžiku slouží zájmům, které
jsou cizí Boží vůli. Zednářství silně ovlivnilo věrný lid, dalo mu podmíněné učení ve vztahu k pravé
víře a z tohoto důvodu slabá víra mých dětí je jako korouhvička ve větru, a dokonce pochybují
o tom, v co věří.
Člověku se nepodařilo ovládnout své ego a dovolil, aby jeho pýcha a sebeláska ho
donutila si zvolit to, co je nevhodné a hříšné a těžce urazil Nejsvětější Trojici.
Děti, měly byste věnovat zvláštní pozornost tomu, abyste božskou láskou rozdrtily lidské ego, aby
nekladlo žádný odpor. Nezapomeňte, že láska zvítězí nade vším a nalézá se v neustálém vývoji,
protože každé dílo nebo čin přijímá následky tohoto jednání a skutků a ty pak pracují pro dobro
nebo zlo lidské bytosti.
Naplňujte Boží vůli v každém okamžiku, buďte opravdovými svědky Boží lásky, která
přebývá ve vás, nezapomeňte, že nejste prázdná stvoření, ale že v každém z vás má
sídlo Duch Svatý.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Tento okamžik není totiž obyčejným okamžikem, je časem Boha, v němž každé odhalení dojde
naplnění. Žijte v pokoji a nezoufejte, nepropadejte úzkosti. Vaše víra v lásku a milosrdenství mého
Syna by měla být silnější a vy byste neměli ztrácet naději. Činy tohoto svědectví opravdového
křesťana se musí v každém okamžiku v skrytu projevovat před vašimi bratry. Takto se nemusíte
bát čekání, a ani Boží spravedlnost vás nepovede k beznaději, protože budete odrazem jednání
a činů pravého dítěte mého Syna.
Člověk musí být schopen překonat každý útok a musí být schopen říci pevně NE všemu, co by vás
mohlo oddělit od Boha a vzdálit od věčného štěstí.
Modlete se, děti, modlete se za Francii, trpí bez úlevy, modlete se za tento národ.
Modlete se, děti, modlete se za Spojené státy, trpí přivítáním, které dávají ďáblu. Sám
démon je pronásleduje, aby znejistěly a nevzývaly Boha. Utrpení bude vyvoláno lidmi,
jejichž mysl byla narušena zlem. Příroda je nechá trpět.
Modlete se za Německo, určitá událost jím otřese.
Modlete se za Brazílii. Teror náhle vtrhne do této země.
Modlete se, mé děti, modlete se v tomto okamžiku neklidu, beznaděje a nedostatku
lásky k Bohu, v němž žije lidstvo, ustupující před vládou zla nad lidmi. Lidé vůbec
nevidí zlo: co je nesprávné, je správné a co je správné, vyšlo z módy. To je léčka
Satana, kterou nechcete rozpoznat a která vás vede směrem k věčnému ohni, pokud
se neobrátíte a nebudete se kát.

Válka bude rozpoznána jako taková a ti, kdo bojují o světovou nadvládu, nebudou čekat. Lidstvo
bude zaskočeno uprostřed strachu.
Děti mého Neposkvrněného Srdce, démon nutí člověka, aby se mu vzdal, zneužitá
technologie pokračuje v podmaňování mysli dětí a mládeže. Novinky nejsou novinkami,
hry, které hrají, jsou nástrahy Satana. Nepřijímejte tyto léčky Zlého, nenechávejte se zasvěcovat
do nových her, jsou to pasti, které vás povedou k tomu, že se zapletete se zlem.
Zastavte manipulativní technologii, která číhá v skrytu, ničí děti a mladé lidi, aby jim
ukradla duše!
Děti, jsou to těžké časy. Ale Syn Boha ví, že nebude poražen, zůstanete-li na správné cestě.
Ochráním vás jako Matka, která miluje své děti. Nepadněte!
Příroda se extrémně mění.
Buďte těmi, kdo vroucně milují mého Syna a s láskou mého Syna šíří požehnání na celé Stvoření.
Miluji vás všechny, žehnám vám. Líbám vaše srdce, abyste šli bez váhání stále vpřed.
Lid mého Syna nejde osamocen, ale kráčí pod ochranou svého Boha.
V každém okamžiku vznášejte tuto prosbu:

Ve chvílích duchovního naplnění:
Nejsvětější Srdce Ježíšovo a Marie, buďte mou silou a silou mých bratří.
V každém okamžiku jednoty:
Nejsvětější Srdce Ježíšovo a Marie, buďte mou silou a silou mých bratří.
V každé chvíli osamělosti:
Nejsvětější Srdce Ježíšovo a Marie, buďte mou silou a silou mých bratří.
Při každé zkoušce:
Nejsvětější Srdce Ježíšovo a Marie, buďte mou silou a silou mých bratří.
Ve víře, naději a lásce k bližnímu:
Nejsvětější Srdce Ježíšovo a Marie, buďte mou silou a silou mých bratří.
V požehnání pro rodinu:
Nejsvětější Srdce Ježíšovo a Marie, buďte mou silou a silou mých bratří.
Ve zkoušce a utrpení:
Nejsvětější Srdce Ježíšovo a Marie, buďte mou silou a silou mých bratří.
Žehnám vám.
Svatá Matka Marie

053. Poselství Boha Otce ze dne 13. července 2016.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
OBRAT

Když jsem se toto ráno začala modlit a snažila se získat nám u Pána Slovo, uslyšela jsem Slovo ve
svém duchu: Obrat. Viděla jsem něco jako velkou temnou kouli valící se dolů ze svahu, a jak
přicházela, zvětšovala se. Okamžitě jsem uviděla politické kandidáty, kteří jsou v těchto dnech tolik
představováni ve zprávách. Pak začal mluvit On:
Protože národ Ameriky Mě opustil, Já opustím jej. Zanechám jej bezbožným vůdcům, zlým plánům,
zničení, před kterým bych jej jinak ochránil. Jen moji lidé poznají mou ochrannou ruku. Bezbožní
budou převráceni ve své zkaženosti a budou si počínat ještě zlomyslněji, než přijde konec.
Ale nebojte se, mé drahé děti – pracujte, dokud je ještě den, neboť noc k vám rychle přichází
a s sebou přináší mnoho zla. Pro tento národ, který nyní tak hříšně kráčí v mých očích, je hodně
ničení v zásobě. Dal přednost zlu přede Mnou a nyní bude předán zlu.
Obrat již začal. Pracujte – zasévejte semena dobra tam, kde můžete. Budujte mé království, neboť
přichází noc, kdy nikdo nemůže pracovat.
Bůh Otec

Př 1, 25-27:
25: každé mé radě jste se vyhýbali, nedali jste na mé domlouvání,
26: i já se budu smát, až budete v bídě, budu se vysmívat, až na vás přijde strach
27: až na vás přijde strach jako ničivá bouře a vaše bída se přižene jako vichřice, až na vás přijde soužení
a tíseň.
Ž 9, 16-18:
16: Pronárody klesly do pasti, již udělaly, v síti, kterou nastražily, uvízla jim noha.
17: Hospodin tu zřejmě zjednal právo: svévolník uvízl v léčce přichystané vlastní rukou.
18: Do podsvětí se vrátí všichni svévolníci, všechny pronárody, jež na Boha zapomněly.
Ž 91, 1-4:
1: Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného.
2: Říkám o Hospodinu: "Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám."
3: Vysvobodí tě z osidla lovce, ze zhoubného moru.
4: Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš své útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost.
Jan: 9, 4: Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci
nic konat.
Mt 6, 19-20:
19: Neshromažďujte si poklady na zemi, kde je kazí rez a mol a zloději se vloupávají a kradou.
20: Shromažďujte si však poklady v nebi, kde je ani rez, ani mol nekazí a kde se zloději nevloupávají
a nekradou.

054. Poselství Boha Otce ze dne 22. dubna 2016.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

VŠE, NA CO JSTE UŽ TAK DLOUHO ČEKALI, PŘIJDE BRZY

Ptala jsem se Pána na konec časů – na události předpověděné v Knize Zjevení a v Matoušově
evangeliu a On mi řekl:
Přijde to ve vaší generaci.

Musela jsem o tom přemýšlet několik dnů, abych to vstřebala. Jak dlouhá je generace? Slyšela
jsem, že je to 40 roků, 70 roků nebo i 100 roků. Je mi už 56 let. Takže minulou noc jsem se
zeptala znovu, a prosila jsem, jestli bychom mohli mít více podrobností – nebo vůbec nějaký detail.
Toto je, co mi odpověděl:
Vše, co jsem řekl ve Zjevení, se stane ve tvé generaci, má dcero. Můžeš vidět váhu světa pod
tolikerým hříchem – jistě víš, že to nemůže pokračovat.
Můj lid touží přijít ke Mně domů a Já toužím, abyste tu byli všichni. Vše, co jsem řekl, se brzy
odehraje na pozemském jevišti, a pak má sláva bude odhalena, aby ji všichni viděli.
Odpor k mým evangeliím a k mému jménu bude s postupujícím časem silně vzrůstat. Až se to
stane, moji lidé budou nenáviděni všemi národy a mnozí se je budou snažit zabíjet.
Tolik se toho děje dokonce nyní v zákulisí, kam nemůžete vidět, a čas je mnohem dál, než se zdá,
tak buďte připraveny, mé děti.
Dělejte dobrou práci, k níž vás vedu, a připravte se, abych vás mohl přijmout, neboť vše, na co
jste už tak dlouho čekali, přijde brzy.
Nedělejte chyby a Já také splním sliby, které dávám každému z vás.
Bůh Otec

Mt 24, 42: Buďte tedy bdělí, protože nevíte, který den váš Pán přijde.
Mt 6, 19-20:
19: Neshromažďujte si poklady na zemi, kde je kazí rez a mol a zloději se vloupávají a kradou.
20: Shromažďujte si však poklady v nebi, kde je ani rez, ani mol nekazí a kde se zloději nevloupávají
a nekradou.
Zj. 22, 12: Hle, přijdu brzy a moje odplata se mnou, abych odměnil každého podle jeho činů.
Žid. 10, 23: Pevně se držme naděje, kterou vyznáváme, protože ten, kdo nám ten slib dal, je věrný!

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

NEDOKÁŽETE POCHOPIT, JAKOU OBROVSKOU MILOSTÍ JE SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

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

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

056. Poselství Boha Otce z 26. července 2016.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
DÍVEJTE SE TEĎ

Můj stisk přichází k tvé vládě, Ameriko, neboť mé tresty jsou u dveří.

V duchu jsem viděla paniku, nepořádek a chaos v Bílém domě, ne však důvod k němu. Zdálo se,
že se stalo něco velmi znepokojujícího ve velkém rozsahu.
Temnota napadla Ameriku a nepřítel číhá v jejích hranicích. Probíhá plán jak vás překvapit útokem,
který otřese světem. V dřívějších dnech bych vás ochránil, ale vy už nejdete dál po mých cestách
a dáváte přednost ohavnosti před požehnáním. Tak budete mít ohavnost.
Dívejte se teď, jak dopustím ohavnosti, které jste chtěli.
Bůh Otec

Žalm 9, 6-19:

6: Okřikl jsi pronárody, do záhuby svrhl svévolníka, jejich jméno zahladil jsi navěky a navždy.
7: Po nepříteli zůstaly provždy jen trosky. Vyvrátil jsi jejich města, i památka na ně zašla.
8: Hospodin však bude trůnit věčně, soudnou stolici má připravenu.
9: Rozsoudí svět spravedlivě, povede při národů dle práva.
10: Hospodin je zdeptanému nedobytným hradem, v dobách soužení je hradem nedobytným.
11: V tebe nechť doufají, kdo znají tvé jméno. Vždyť ty, kdo se dotazují po tvé vůli, neopouštíš,
Hospodine.
12: Pějte žalmy Hospodinu, který na Sionu trůní, oznamujte mezi lidmi jeho skutky.
13: Za prolitou krev k odpovědnosti volá, pamatujte na ni, na úpění ponížených nezapomněl.
14: Hospodine, smiluj se nade mnou, pohleď, jak mě ponižují ti, kteří mě nenávidí, smiluj se ty,
jenž mě zvedáš z bran smrti!
15: O všech chvályhodných činech tvých chci vypravovat v branách siónské dcery, budu jásat nad tím,
žes mě spasil.
16: Pronárody klesly do pasti, již udělaly, v síti, kterou nastražily, uvízla jim noha.
17: Hospodin tu zřejmě zjednal právo: svévolník uvízl v léčce přichystané vlastní rukou.
18: Do podsvětí se navrátí svévolníci, všechny pronárody, jež na Boha zapomněly.
19: Ubožák však nikdy neupadne v zapomnění; naděje ponížených nikdy neztroskotá.

057. Poselství Matky Spásy ze dne 17. července 2016.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

VĚRNOST SE NEPROJEVUJE JEN SLOVY, ALE TAKÉ ČINEM

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
Mé mateřství přijímá všechny…
Má ochrana se rozprostírá nad každou lidskou bytostí.
Jste mé děti, které jsem přijala u paty kříže mého Syna a v každém okamžiku se o vás starám
jako o své děti a za všechny se přimlouvám stejnou měrou.
Milovaný lide mého Syna,
nešetřete na úsilí, abyste zůstali jednotní…
Jednota je v této chvíli podstatnou pro vás, pro vaši ochranu, přesahuje vše tělesné
a stává se také duchovní.

Oznámila jsem chvíle, které přicházejí… Jsou to tyto okamžiky! A vyzývala jsem vás k jednotě,
takové jednotě, která je v této chvíli velmi důležitá a nutná pro každého člověka, pro všechny,
aby si byli bratry a sestrami milujícími Nebeského Otce, mého Syna a Ducha Svatého.
Způsob, jakým se zvedlo násilí v celém lidstvu, není pro vás nový, mé děti. Otcův dům vás
neustále varoval před touto nešťastnou skutečností. V mých zjeveních jsem vám vysvětlila, v čem
spočívá toto násilí – že zlo je přijímá jako předzvěst příchodu antikrista jako jediného vůdce lidstva.
Nebe vás varovalo, že jste ve válce poté, co se tato válka představila odlišně od předchozích
modelů jiných válek během historie. Tato třetí světová válka spočívá ve stupňování násilí
v rozdílných podobách, v nichž pro lidské myšlení dosahují lidé nepředstavitelných extrémů.
Většina mocných národů využije protestů a stavu globálního neklidu k uchvácení moci s větší silou.
Milióny mých dětí budou zmrzačeny, pronásledovány a znásilněny v každém ohledu a potrestány
smrtí. Chrámy budou vypleněny. Některé chrámy jsou již znesvěceny světskými a satanskými
představeními.
Vy víte, že věrnost se neprojevuje jen slovy, ale také činem. V každém činu, který
vykonáte, je zřejmé, jestli jste děti mého Syna, jste-li vlažní nebo zda patříte temnotě.
Tento okamžik je tím, v němž byl před vás umístěn teploměr. Teploměr, jenž měří mé děti jejich
slovy, svědectvím a činy: Takto se poznají a rozpoznají vás… Jestli patříte mému Synu, musíte
udržet pokoj v srdci, protože máte vědění a jistotu, že tato chvíle je zkouškou pro každého, a Zlý
útočí, aby vynesl to nejhorší ve vás – ty nejchabější křesťanské reakce, abyste dali špatné
svědectví o víře, kterou se hlásíte k mému Synu Ježíši Kristu a lásce, kterou máte ke mně jako
k Matce.
V tomto okamžiku, více než v každém jiném, je důvěra v Slovo mého Syna zásadní:
Někteří budou zkoušeni v skrytu…
Jiní budou zkoušeni v trpělivosti…
Jiní budou zdí modlitby, zrozené nejen z víry a srdce, ale modlitby uvedené v čin, abyste svědčili
o opravdové lásce k Boží vůli a volali své bratry a sestry k obrácení…
Ostatní z mých dětí budou zkoušeny ve víře, v lásce k bližnímu, v naději…
A většina těchto zkoušek vede k jediné – k opravdové jednotě v bratrství.
Mé děti, kdokoli přemýšlí příliš mnoho o budoucnosti, je veden k beznaději kvůli zlu, jež obklopuje
celé lidstvo a je všímavé k duším a vyčkává, aby na ně zaútočilo…
Kdokoli se nechá strhnout okamžikem zkoušky, bude ovlivněn Zlým, aby jednal tak, jak nikdy dříve
nejednal…
Kdokoli se vypořádá se zkoušku s vírou a láskou, je plný Ducha Svatého a zkouška
bude velkým požehnáním pro jeho život.
Děti, kdo se odvažuje říct, že zkouška se neobjeví na cestě opravdových dětí mého Syna
v nejneočekávanějším okamžiku?
Kdokoli je zkoušen, je zkoušen proto, že je na správné cestě.
Kdokoli není nikdy zkoušen, měl by si dělat starosti a rozhlížet se – po jaké cestě jde?
Přivítejte zkoušku s láskou, trpělivostí, dobročinností a vírou. Láska udělá zkoušku lehčí, trpělivost
vám dá pokoj a jistotu, vedoucí vás nabídnout cokoli, co se hodí vašim bratrům a sestrám, kteří
trpí po celé zemi. Dobročinnost vás povede k důvěře v mého Syna. Největší hodnotou pro křesťana
je láska k Bohu a bližnímu s vědomím, že tak či onak, bratr či sestra, které má každý na své

straně, vám mohou nabídnout podporu. Víra vám dá jistotu, že jste byli vybráni být věrnými dětmi
mého Syna a proto jste zkoušeni.
Lide mého Syna, děti mého Neposkvrněného Srdce,
Nejsvětější Trojice vyzvala skupiny mladých lidí po celém světě, aby tito mladí lidé
mohli být oporou svým bratrům, kteří ji v tomto okamžiku potřebují, a aby láskou
přitáhli jiné mladé lidi, kteří se musí připojit k tomuto volání, kteří ale z nedostatku
jediného činu lásky zůstávají venku. Tito mladí lidé budou těmi, kdo doprovodí Matku
a budou podporou svým bratrům i těch staršího věku. Budou příkladem života ve vůli mého Syna
a jsou těmi, kdo budou doprovázet Anděla míru, aby tato mise, kterou Otcovský dům svěřil tomuto
stvoření, byla naplněna a on pomohl lidu mého Syna v okamžicích větší zkoušky.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Staňte se dobročinností, neboť dobročinnost je dospělost a dospělost je znamení víry,
porozumění, vzdělání, úctou k mému Synu, k sobě a k bližnímu. Dobročinnost je zkouškou
duše, která dozrála, a je tím, co každé z mých dětí musí mít v každém okamžiku po ruce.
Pomáhejte svým bližním, buďte neúnavnými služebníky ostatních.
Děti, zůstaňte bdělé vůči svým bližním, neurážejte je, nepomlouvejte, nebuďte
chamtiví, nevyčítejte jim minulost. Všichni mají stejnou příležitost změnit svou cestu.
Buďte vždy láskou bez váhání, protože kdokoli ztratí lásku, může předehnat ostatní a být
přemožen důležitou zbraní Satana, hněvem. Ten má různé podoby – mezi nimi je také jedem, jenž
bratry zraňuje a nechává je krvácet. Pro lid mého Syna je hněv velkým zlem této chvíle. Ten, kdo
žije pod vlivem hněvu, vzdává se každým okamžikem území ve prospěch Satana, což jej dělá stále
zranitelnějším vůči návyku, až nakonec si Satan vezme tuto osobu pro sebe.
Pokoj je velmi důležitý pro lidského ducha, dokonce i uprostřed bouře. Znáte bratry, kteří
ve chvíli šílenství si sami vezmou život. Tyto mé děti mi působí velkou bolest. Jako Matka je nechci
ztratit. Proto vás vybízím, abyste se stále modlili jeden za druhého, vzájemně si
pomáhali a ochraňovali se.
Setkáte se s různými cestami, ale vy, kteří jste zůstali věrni, musíte zdvojnásobit své dobré činy,
aby zásluhy byly větší a překonávání pokušení bylo lehčí.
Děti mého Neposkvrněného Srdce, neexistuje příručka pro křesťanský život, ani pro to, co bych
vám mohla dát jako Matka. Museli byste čekat na mně, až bych vám popsala každou událost
a nahodilost každého z vás zvlášť, a to, jako Matka, bych podrobně nepopisovala.
Existuje jen jeden návod pro život opravdového křesťana: Desatero přikázání Božího
zákona. Ať už se vám líbí, nebo ne, jsou příručkou života pravého křesťana; byly, jsou a budou
vždy platné, bez vynechání blažeností, činů milosrdenství, svátostí, a adorace nejsvětější svátosti.
Každý z vás je chrám Ducha Svatého a Satanova lstivost by neměla vstupovat do chrámů
v žádném ohledu, ani v jakékoli podobě.
Poznávejte díla a činy mého Syna, a pak je uvádějte do života, a pak mi řekněte: "Matko,
jsem dítě tvého Syna". Dříve si tím ale nebuďte lehkovážně jisti.
Poznávejte mého Syna, ano, je to pro vás nutné, aby to mohla být pravda, ale poznávat
Ho znamená, že musíte uvést toto poznání do praxe, neboť poznání bez náležité praxe neznamená
zcela nic. Bylo by to jako zahradník, který zasadil různé druhy nejkrásnějších růží, stále je hnojil,
ovládal veškerou znalost pěstování, škůdců, nejmenších znamení škodlivých organismů, které by
je mohly napadnout – ale když tento zahradník nedává růžím svou lásku, bude mu tato příměs,
která je nechává vyniknout a dělá je zvláštními, vždy chybět.

Když člověk vlastní vše, co chce a co považuje za nutné k životu a ví o všem, o co může být žádán,
je odborníkem a znalcem všech ideologií, vědy, umění hudby, matematiky, je expertem na historii
a předním znalcem vesmíru, ale nemá-li lásku, aby překonal sebe a své ego, podlehne nedostatku
vědění o tom, co je nejdůležitější: Láska a rozvíjení tohoto vzácného daru v sobě samém, a rovněž
ji nebude schopen rozpoznat ve svých bratřích.
Milovaný lide mého Syna,
musím se vám svěřit jako Matka, že musíte být stále ve střehu. Představou Zlého je
odtáhnout s sebou co největší počet duší, a to jsou duše každého z vás, a žádné jiné.
Zlý chce tuto kořist a také duše, které vytrvale bojují, aby byly neustále věrné mému
Synu.
V této bitvě nastanou spory, vzpoury, hrozby, pronásledování a jednání, které bude uváděno
v skutek. Tato válka je založena na hrozbách, činech násilí, krutosti a skutečnosti boje člověka
proti sobě samému.
Milovaní lidé mého Syna a mého Neposkvrněného Srdce:
Vzpoury zamořují lidstvo. Je to mor, který jde od národa k národu. Zlo se pohybuje v emocionální
nestabilitě člověka, v níž je Zlý expertem u těch, kterým chybí víra. Uslyšíte o katastrofách
v jednom, či jiném místě. V každé chvíli budou v nějaké zemi politické otřesy, které se vám budou
zdát nekonečné. Zlý potřebuje udržovat lidskou mysl pohrouženou do násilí a vést národy a lidské
bytosti do neustálé nejistoty. Vyvolává tím strach v okamžiku, kdy se objeví zrození zla, kterým je
terorismus a bude stále pokračovat v přivádění utrpení na celé lidstvo, a nikdy se tím neunaví.
Děti, jako Matka vám radím, věřte v ochranu mého Syna, v mou ochranu a buďte
opatrné a prozíravé.
Modlete se, mé děti, modlete se za lid Ekvádoru, bolest bude znamením na srdci
a mysli tohoto milovaného lidu.
Modlete se, mé děti, modlete se za Paříž, Anglii, Španělsko, Itálii, Portugalsko,
Německo, Spojené státy, Střední východ, Venezuelu, Nicaraguu, Pákistán, Japonsko,
Čínu, Nigerii a Rusko. Zlo se v těchto národech uchytilo zvláštním způsobem.
Modlete se, mé děti, za Itálii, bude ve středu světla, dolehne na ni ruka zla. Utrpení
přijde z hlubin země. Dvě velké sopky, které jsem již uvedla, budou brzy v činnosti
a představují pro mé děti velké nebezpečí.
Modlete se, mé děti, modlete se za Spojené státy. Když se silný orel motal v jiných
zemích, získal si nepřátele. V tuto chvíli ti, kdo jsou považováni za nepřátele, jsou
uvnitř a způsobí mnoho bolesti tomuto národu. Příroda je bude neúprosně bičovat.
Tomuto národu bude odkázána velká zkouška, kterou bude žít ve svém systému
vlády…
Modlete se, mé děti, vody moře proniknou bez příčiny na pevninu a neaktivní sopky
se stanou činné s velkou silou.
Děti, v každém domově musí existovat duchovnost, pokoj, harmonie, porozumění, a musíte mít
Písmo svaté, ale ne proto, abyste jím ozdobili svůj dům. Mějte posvěcené předměty, přijímejte
eucharistii mého Syna, modlete se svatý růženec. V každém domově musí existovat opravdové
spojení s mým Synem a stálá praxe skutečného dítěte mého Syna: Zákon Lásky.
Děti, buďte si vědomy tohoto okamžiku. Jsou děti, které nepoznaly chvíli, v níž se lidstvo
pohybuje, ale poznávají ji teď, právě když byla ohlášena Nejsvětější Trojicí.

Buďte lidmi, kteří nejen čtou, ale uvádějí ve skutek tato slova, která vám nebe
odhaluje předem v těchto voláních, ale především buďte lidmi, kteří naplňují Boží
vůli. Církev mého Syna potřebuje modlitby svých členů. Zlo do ní vstoupilo se silou, ale potají.
Vy jste mystické Tělo. Poznejte, že mystické Tělo má rakovinu a že musí být uzdraveno.
Děti, zkoušky jdou kolem…
Můj Syn vás přivede do života ve vnitřním pokoji, dá vám, co potřebujete, protože vás
miluje.
Lide mého Syna, milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
neváhejte mě zavolat, jsem Matkou všech lidí. Nebojte se, vstoupíte-li do temnot
vyvolaných člověkem, světlo vašich duší vás osvítí.
Vy jste mé děti, pokoj vedený Duchem Svatým udrží vaše bratry pevně stojící.
V každé vesnici vidím duše, které mě volají, a já rychle přicházím, abych je naplnila láskou, aby si
zachovaly víru. V obcích vidím další duše, které mě volají, a já k nim přijdu, abych jim podala svou
ruku a vedla je. Vidím duše, které rostou každým okamžikem a můj Syn je potěšen odpovědí na
své prosby, a také jim dávám ruku, abych je vedla. Vidím skupiny dětí, které jako ve večeřadle
dostávají Boží Slovo se zvláštní láskou.
Milované děti, každé z vás je útulkem pro mého Syna, pro mě a pro vás samotné. Měly
byste vědět, že existují útulky, vytvořené některými z mých dětí, kde se můžete ukrýt v okamžiku,
na který vás upozorním. Některé útulky jsou velké, aby poskytly ubytování pro mnoho z vás, jiné
nejsou tak velké a ostatní jsou rodinná útočiště.
Neměly byste pátrat, abyste je našly, ani se necítit dobře kvůli tomu, že nejste součástí skupiny,
vytvořené pro tento účel ochrany. Vy vlastníte ochranu uvnitř vás tím, že konáte a jednáte tak,
jak jedná a koná můj Syn.
Vaše domovy jsou stálá přístřeší našich Srdcí, jen pokud jsou obydlena Boží Láskou, jste-li posly
pokoje a ovoce jednoty a bratrství, svědky a svědectvím víry, naděje a dobročinnosti, lásky
k bližnímu a jste-li ve stavu milosti nejen pro vás samotné, ale také, abyste byly schopny dát se
ostatním v jednom srdci: v srdci mého Syna, který nedovolí, abyste dělaly rozdíly.
Lid mého Syna již zvítězil, a s anděly mého Syna, společníky na cestě, a se svatými,
hlásejte slávu Boží na věky věků.
Amen.
Miluji vás, mé děti. Noste své škapulíře u sebe. Žehnám vám svým srdcem.
Matka Maria

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

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

Moje drahé děti,
berte jako velkou výsadu, že jsem ještě mezi vámi v oltářní svátosti! Berte jako velkou milost, že
vstupuji do vašeho srdce, neboť pravím vám: Můj nepřítel vás chce o Mne připravit. Plán k tomu,
jak vás o Mne obrat, je už připraven. Na stole bude sice chléb a víno, ale nebude proměněno na
mé Tělo a Krev, ale jen – jako u protestantů – se sníží jen na symbol. To je obrovský pád:
Ze svátosti jen na všední věc, z milosti na náboženský zvyk.
Moje děti, modlete se, aby v podzemní církvi, jež se teď v skrytu vytváří, byli vždy moji, svatý život
žijící kněží, kteří i za cenu riskování svého života představí nejsvětější oběť, mši svatou, kdy vás
budou živit mým skutečným Tělem a mou skutečnou Krví.
Moji maličcí, můj nepřítel má v plánu velké, krvavé pronásledování křesťanů. Všechno už připravil.
Propukne náhle a mnoho lidí se stane jeho oběťmi. Vše se rozhodne v nebi, protože stát se může
jen to, co dovolím. Mám také děti, které jsem od věčnosti určil za mučedníky a jsou i takoví, které
ještě udržím na své vinici, neboť potřebuji jejich práci.
Moji maličcí, proste jen o to, abyste beze zbytku splnili můj svatý věčný plán pro vás. Vždy vám
dám do srdce svatou touhu, abyste poznali, že plníte mou svatou vůli. Když cítíte svatou touhu
po svatém přijímání, Já vytvořím příležitost k tomu, abych vstoupil do vašeho srdce. Cítíte-li svatou
touhu po tom, abyste šli do kostela, nebo abyste o Mně vyprávěli jinému člověku pro jeho
obrácení, tuto touhu vám dávám vnuknutím. Před tím, než moji mučedníci za Mne dají život, dám
jim do srdce silnou touhu, aby se tak stalo a oni Mě pak uvidí ze Světla do Světla.
Moji drazí maličcí, smrti se nebojte, ta chodí spolu s pozemským životem, od ní nemůže utéci ani
jeden žijící. Svůj čas si předem dobře promyslete. Nehoňte za požitky tohoto světa, ale soustřeďte
se jen na trvalé věci, neboť vše zůstane tady. Jen tady dokážete získat spásu své duše a jen tady
můžete jiné duše zachránit. Na soud nesete jen vaše skutky a Mě, jako jedinečný a drahocenný
poklad můžete nést s sebou na protilehlý břeh. Já totiž, kterého přijmete do svého srdce, jsem
Věčný a Všemohoucí.
Každé svaté přijímání je počátkem nebe, jeden schod do štěstí věčného života a s každým svatým
přijímáním budete více schopni k rozhovoru se Mnou ve věčnosti. Z každého svatého přijímání
pramení ve vaší duši věčné štěstí, jako potůček, vlévající se do mohutného oceánu Lásky, kterou
jsem Já sám. Když Mě uvidíte ze Světla do Světla, budete mít z toho největší radost, že jste Mě
přijali do srdce s čistou duší. Totiž to je také pro Mne největší radostí, kterou dám pocítit všem,
kteří Mi tuto radost poskytnou.
Moji drazí maličcí, čas je krátký. Žijte svatě, co nejčastěji přistupujte k svatému přijímání, pokud
možno denně, a žijte ve svatosti života.
Moji drazí maličcí, už žijete v čase, kdy se proroctví naplní. Už ani příroda nedokáže vytrpět hrozný,
velký hřích, který je všude ve světě. Proto je tolik katastrof, neštěstí a starostí. Kdyby se lidé
obrátili, tak země, jako krotké zvíře, by sloužila člověku. Ale když vidí hřích, bouří se proti člověku,
neboť nechce sloužit hříchu. Kdyby lidé chodili s otevřenýma očima a měli by víru, všichni by se
obrátili a jejich osud by se proměnil v dobro.
Moje děti, vedle každého člověka stojí démon, který mu škodí, podráží mu nohy a chce jej vlákat
do hříchu. Podaří se jim způsobit pád většiny lidí, kteří se nemodlí a nevěří, a uvrhnout je do
zatracení. Ale vy, které jsem si vyvolil, a z mé milosti věříte a modlíte se, vás nedokáže porazit,
neboť jsem vedle vás, zvláště vedle těch, kteří se sjednotí se Mnou ve svatém přijímání. Zářím

ve vaší duši a toto vyzařování vidí ve vás, proto se všechny hordy démonů odklidí, neboť nevydrží
oslepující světlo, které mým prostřednictvím z vás vyzařuje. Proto jsem tu zůstal mezi vámi
v nejsvětější svátosti oltářní, abych vás posilnil na vaší pozemské pouti a v sjednocení se Mnou,
abyste porazili Satana. Kdybyste viděli, jak oplzlý a ošklivý je Zlý, a každý hřích, do něhož vás chce
nalákat, utekli byste od něj. Ale protože hřích obléká do půvabného pláště, nic netušící nevěřící
padne do jeho sítě.
Moji maličcí, modlete se za ubohé hříšníky, neboť tam, na druhé straně v nebi, uvidíte, před čím
jste byli zachráněni svými modlitbami, a spolu s nimi se budete radovat v domově věčného štěstí.
Moje drahé děti, berte jako velkou milost, že vás učím, že k vám mluvím. Obracejte má slova
v činy a tehdy už tady na zemi vás naplní velký pokoj a radost, a v nebi budete zase šťastnými
účastníky věčného života.
Žehnám vám svým srdcem přeplněným nekonečnou láskou ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Ježíš

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

059. Poselství Matky Spásy ze dne 29. července 2016.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

POCHOPTE, ŽE CÍLEM KAŽDÉHO Z VÁS JE ŽÍT VĚČNÝ ŽIVOT

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
všichni jste děti Boha, VŠICHNI, dokonce i ti, kteří v Něho nevěří.
Ti, kdo prchají před Bohem, plavou proti proudu své vlastní existence. Bůh ví, co člověk chce, kdy
to chce, ví to už předem: "Božíma rukama byl člověk zformován".
Čas je práce ruky Boží a vše se naplní ve svém čase… Ale ne v tom, který chce člověk
Bohu vnutit.
Vy, mé děti, daleko od Otce, míříte k potupné smrti, míříte k úpadku, jdete proti stanovenému
řádu, jdete v hledání toho, co vám poskytne zneužití svobodné vůle. Kdo pomáhá člověku, který
používá svobodnou vůli proti tomu, co ustanovil Otec?
Satan.
V této chvíli člověk nevidí své spojenectví, jež udržuje s hříchem a předává sám sebe Zlému tím,
že sjednal smlouvu s hříchem, který mu bere svobodu, napadá ji, ovládá ji a udržuje nad ním
převahu.

Proto je zlo tím, co určuje a udržuje moc nad vůlí člověka, vyvolává u něj probouzení nízkých pudů
následkem katastrofy uvolněné zneužitím lidské svobody, která duši přivedla na velké křižovatky
hříchu, který ji utlačuje a nedovolí mu znovu najít jednotu s Nejsvětější Trojicí.
Můj Syn zemřel na kříži, aby člověk, ztracený a usmrcený hříchem, byl vzkříšen
k novému životu v jednotě s Nejsvětější Trojicí. Mnoho mých dětí na to zapomnělo, a kromě
toho ignorovalo skutečnost, že každý hřích je odcizuje od sebe samých. Nejste v jednotě s Boží
Láskou, ale v jednotě, která se bouří proti tomu, co zákon Boha stanovil pro přímou cestu jeho
dětí. Místo toho jde člověk proti jednotě.
Velká část lidstva se pohybuje v zájmu módy, se záměrem, který není Boží vůlí. Jdete
jako zombie ke konci, který neodpovídá konečnému cíli člověka, jenž pro všechny Boží
děti představuje podíl na věčném životě.
Ďáblu se podařilo podnítit zlovůli a roztržku v církvi mého Syna. Cílem Zlého je rozdělit církev mého
Syna, rozštěpit ji, aby si ulehčil převzetí moci a církev přivedl do rozkolu.
V tomto čase musí být mé děti bdělé. Toto je chvíle poznání, absolutní víry,
bezpodmínečné lásky vůči Nejsvětější Trojici. V této chvíli jsou vlažní ve velkém nebezpečí.
Mé děti, musíte znát a přijmout realitu: Jednota je zničena, nazýváte se křesťany,
ale bojujete jeden proti druhému.
Ďábel rozděloval, aniž by člověk kladl odpor, bez poznání, že je to velké dílo Zlého – rozdělit Boží
lid a vnést smrtelný jed dokonce mezi kardinály, biskupy a kněze, aby jed nebyl tak očividný.
Děti mého Neposkvrněného Srdce, pro některé z mých kněží se stala slavnost eucharistie rutinou
a transsubstanciace, která činí mého Syna přítomného v eucharistii z lásky k těm, kteří Ho s vírou
přijímají, byla zapomenuta.
Mé děti, neměly byste zapomínat, že pokud přijímáte Tělo a Krev mého Syna, aniž
byste pocítili lítost nad spáchanými činy, s pevným záměrem odčinit škody, pak každé
přijímání mimo stav milosti napomáhá vašemu vlastnímu zatracení.
Zlý je mazaný a zná slabost každé lidské bytosti, staví se do cesty člověka, aby nad ním zvítězil.
Pyšný
Pyšný
Pyšný
Pyšný

muž nenaslouchá hlasu nebes, který mu stále znovu oznamuje blížící se nebezpečí…
je nafoukaný a naslouchá jen tomu, co on chce…
obviňuje své bratry, aby skryl svou ješitnost…
se stále dohaduje…

Zmínila jsem se o tom, protože někteří z vás jsou pyšní, a nepřijímají tuto skutečnost,
jsou domýšliví, ale nepřijímají to, tráví svůj život živíce se vědou, ale bez Boha.
To je věda zla: Věda bez lásky, věda bez dobročinnosti, věda bez pokory a bez
spravedlnosti. Věda bez Boha je vědou zla.
Děti mého Neposkvrněného Srdce, vy, kteří v této době překonáváte překážky v každém okamžiku,
najdete sílu v eucharistii, ve spojení s mým Synem, v naplnění Božího zákona, ve skutcích
milosrdenství a v pokrocích v naplňování Boží vůle.
Musíte usilovat o to, abyste byli novými lidmi, kteří nacházejí svou oporu v mém Synu, ve vroucí
touze po jednotě. Musíte jít tak, abyste přinesli naplnění vůle mého Syna, jsouce takoví noví lidé,
kteří mého Syna milují, a jsou připraveni být vykonavateli a milovníky Boží vůle.

Nyní lidstvo zvolilo svou cestu. Někteří jdou směrem k Boží Pravdě a jiní zraňují Nejsvětější Srdce
mého Syna a dychtivě chvátají směrem k hříchu a jeho novinkám. V nepřítomnosti tohoto
probuzení člověka vůči hříchu, protože ten člověka stále provází, chapadla Zlého mu neustále
ukazují novinky, aby ho zatratila. Ďábel potřebuje člověku krást čas, aby nereagoval a udržoval
svou mysl zaměstnanou imaginárním životem, a tak neslyší volání mého Syna.
Mé děti, přijala jsem vás u paty kříže mého Syna a jako Matka vás musím varovat.
Hry, které nyní hrajete prostřednictvím technologie, kterou stále držíte ve svých
rukou, z vás dělají roboty, odvádějí vás od reality a vstřebávají váš zájem do té míry,
že způsobí, že se stanete těmi, kdo naplňují přání démona.
Není zde jednota. Dar řeči byl ztracen. Každé z mých dětí si vytvořilo svůj vlastní svět, bez lásky
k bližnímu, jen pro sebe. Každodenní život je spíše filmem, který sdílejí se všemi, kteří jej chtějí
vidět, bez ohledu na následky.
Lidé této generace padají do propasti pohrdání svobodou a pohroužili se do zhýralosti v každém
ohledu. Děti, to je plod zla, je to, co si přeje Zlý, aby jeho následovníci se nezastavili a vykonali
svou práci a činy na vás, kteří se jim bezdůvodně otvíráte.
Hluboce se rmoutím tím, co dospělí udělali dětství. Otevřeli cestu k bezuzdnému sexu, sexuálním
úchylkám, pohlížení na nemorální jako na přirozené, přijali jako část života vše, co je velkým
přiblížením ke zlu.
Modlete se, mé děti, modlete se za církev mého Syna, rozkol se blíží mílovými kroky,
zmatek se rozšiřuje a ďábel využívá této chvíle.
Modlete se, mé děti, modlete se za Rumunsko, bude udoláno bolestí, příroda jím otřese
a voda je zaplaví.
Modlete se, mé děti, zlo se snáší na národy a připravuje své činy pod ochranou
temnoty. Cílem zla je utrpení. Terorismus žije tím, že se v každém okamžiku živí plody
svých činů.
Modlete se, mé děti, modlete se za Brazílii, její půda přitahuje bolest.
Modlete se, mé děti, chaos zachvátí Spojené státy, které ztratily svůj pokoj.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Milujte Nejsvětější Trojici, pronikněte do Boží lásky a znovu najděte chuť dobra tím,
že budete naplňovat Boží vůli.
Lidstvo přijímá zlé činy terorismu s úzkostí. Toto chapadlo démona je posíleno těmi, kdo trpí
dobrovolnou nepřítomností mého Syna ve svých životech.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Vyzývám vás k obrácení. Volejte o moudrost Ducha Svatého ve vás, volejte o dar
rozlišování v reakci na novou informaci, která vás uvede do zmatku.
Děti, dobročinnost mizí. Přitahujete dobročinnost k lidství a zamoříte ji tím.
Nejsou to jen katastrofy, které by vás měly udržet v bdělosti, ale i setrvání na cestě mého Syna
a v oboustranném naplnění Boží lásky.

Varujte své bratry před dobou, v níž žijete. Někteří vám uvěří, jiní vás odmítnou. Nevzdávejte
se, ale pokračujte ve varování svých bratrů, aby se vrátili na cestu evangelia.
Mé děti, neočekávejte od organizací, určených pro ochranu Země, že vás budou varovat před
hrozbami blížící se z vesmíru. Země je ohrožena z meziplanetárního prostoru asteroidem. Nesnažte
se zachránit tělo, ale duši.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, pochopte, že cílem každého z vás je žít věčný
život.
Ochráním vás, miluji vás.
Matka Maria

061. Poselství Ježíše ze dne 1. srpna 2016.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

MŮJ LID SE MUSÍ DUCHOVNĚ PŘIPRAVIT

Mé děti, přijměte mé požehnání.
Moje láska a milosrdenství neslábnou, navzdory urážkám, které člověk pronáší proti
Mně.
Volám vás k pokání a obrácení. Moje láska a milosrdenství neslábnou, ale současně má
spravedlnost zůstává přítomná.
Moji milovaní lidé, máte poznání toho, co přijde v tomto čase, dověděli jste se
to z Písma svatého. Lidé se bouří proti mé lásce a budou se vysmívat Mně a všemu, co jim
připomíná lásku naší Trojice a především vykoupení lidského pokolení. Tato revolta se odehrává
právě teď, a to je ta chvíle, o které mluví Písmo svaté.
Zapomněli jste na utrpení těch neposlušných dětí, které se ze své naprosto svobodné vůle vydaly
trestu za své hříchy. Trestu, ovoci svých neustálých hříchů, i přes varování naší Trojice.
Chlípnost vládne. Vše, co je potvrzeno v Písmu svatém, a na co vás má Matka předem
upozornila ve svých naléhavých výzvách, je ignorováno a je terčem posměchu, a tak se
moji lidé nebojí. To není má vůle, ale je pravda, že ne všichni, kdo tvrdí, že šíří mé Slovo, jsou
praví. Tvrdě kritizují mé nástroje, když Já, nebo má Matka vás varujeme a vysvětlujeme vám,
co žijete a co budete žít pro napravení svých chyb. Člověk zahynul potopou a bezbožní zahynou
novou potopou ohně.
Tato generace by měla zůstat sjednocena se Mnou, aby omyly předchozí generace nebyly
opakovány. To se nestalo. Minulé omyly, urážky a hříchy se všude znásobily, urážky jsou větší,
stejně jako vynalézavost hříchů.
V této chvíli ďábel předvádí svou lstivost, více než v předchozích časech…

V tomto okamžiku si Satan stanovil svůj cíl a svůj konečný záměr rozšířit svou zlobu
a nechat ji u lidí růst.
Mnoho mých dětí tvrdí, že Mě milují a předstírají, že tomu tak je, i když tajně pronásledují mé
věrné děti, zasévají svár, aby jednota nemohla přivést můj lid blíže do mírotvorné shody.
Ničitel lidstva nalézá půdu připravenou k tomu, co má být dobře přijato. Hřích se rozmnožil a moc
zla nad člověkem jde až tam, kam jí člověk svou svobodnou vůlí dovolí zajít, když milost,
neustálým odmítáním spásy, zeslábla.
V hloubce svého bytí každé z mých dětí si udržuje poznání, že Já jsem Pravda, ale odmítají Mě
uznat. Nepřikazuji člověku, aby jednal mimo své možnosti, nevyzývám vás, abyste byli tím, čím
nemůžete být. Ti, kteří nejednají správně, to nečiní proto, že nemohou správně jednat, ale proto,
že svět a tělo se v nich tak pevně zakořenily, že jsou silnější než jejich vlastní vůle nebo dobré
úmysly.
Můj milovaný lide, je naléhavé, abyste vzali mé výzvy a výzvy mé Matky velmi vážně.
Čas už není časem… Všechno, co se má stát, vám bylo odhaleno a právě se naplňuje.
Probuďte se! Nebuďte těmi, kdo jdou kupředu, jako kdyby zlo nepřispívalo k utrpení této trpící
generace, která trpí a bude trpět nemyslitelné.
V této době jsou zájmy vůdců mocných národů soustředěny na jejich vlastní osobní zájmy. Takže
utrpení lidí bude pokračovat, dokud antikrist nebude poražen.
Můj lid se musí duchovně připravit, povznést se a zůstat sjednocen s mým Duchem
Svatým, aby nebloudil.
Lidské myšlení se nerozvíjelo, spíše bylo duchovně omezeno, a v této době bylo značně omezeno,
takže nereaguje na mé výzvy a odevzdává se zlu. Má volání, abyste se překonali, byli hlavně
duchovní a soustředili se na mé učení a příkazy ve vší vaší práci a skutcích, jsou popsána jako
"mimo hranice", v nichž mohu řídit svůj lid, a proto ti, kdo si myslí, že jsou učení, vás označují jako
následovníky takzvané nové éry.
Ano, mé děti, přeji si, abyste splnili mé požadavky, chci nového člověka, obnoveného,
který přemýšlí a zná Mě v úplnosti, otevřeného k naslouchání mému Duchu Svatému,
neboť svatost není vyhrazena jen některým, ale Já ji mám dostupnou pro všechen můj
lid.
Děti, nové ideologické proudy vás chtějí omezit s cílem vás udržet v pasti, kterou Satan před vás
položil, aby vám zabránil nesprávnými definicemi falešné zbožnosti stát se více duchovními a méně
světskými. Duchovní člověk není ten, kdo stojí daleko od světa, ale ten kdo není světský a jehož
život je svědectvím mé Lásky, přítomné v plnosti toho, co naše Boží vůle vám přikázala.
Dostanete více pokynů z našeho domu kvůli blízkosti velkých událostí, ale nevěřte těm,
které vám nepotvrzují Písmo svaté, protože na zemi není člověka, který by vlastnil
pravdu o naší Trojici. Člověk nemůže dosáhnout absolutní Pravdy, neboť ta přesahuje
lidského ducha.
Můj lide, povídají vám tolik nepravd! Moc světa spočívá na ramenou velkých soupeřů naší Pravdy.
Tato moc skrývá, co přichází na lidstvo, co je ve vesmíru a přijde, aby dopadlo na zem.
Velká část vědy je dobrovolně umlčena a oddala se této moci. Tato moc nad lidmi je pro ty, kteří
ovládají velké mocnosti, důležitější než samotné bezpečí lidského života na celé planetě.

Oni odmítají láskyplné dědictví mé Matky a má varování, aby lidstvo nezachvátila panika, a proto
před člověkem skrývají spásu duší a brání mu, aby se stal především duchovním. Nasycují člověka
pokřivenou a zneužitou vědou vytvářející technologii, která dělá z člověka hračku pod diktaturou
Satana, aby vytvořili u lidí falešnou duchovní obnovu a růst zla se záměrem, aby takoví lidé byli
těmi, kdo zničí jednotu s mým domem a se svými bratry a na každého, kdo je v jejich okolí, budou
pohlížet jako na nepřítele…
Moji milovaní lidé, probuďte se, dokud není příliš pozdě!…
Modlete se, mé děti, modlete se za Spojené státy: zneužitá technologie vpadla do
domovů a přivedla Spojené státy k pocitu nadřazenosti nad lidstvem. V této chvíli Mě
bolí srdce nad tímto národem, jenž bude trpět kvůli otřesům země. Urážky naší Trojice
jsou nespočetné, ďábel přebírá kontrolu nad tímto národem. Teror se zformoval na
jeho vlastní půdě a mé děti budou trpět za bílého dne. Příroda jej bude bičovat, politika
tohoto národa bude ve zprávách.
Modlete se, mé děti, modlete se, komunismus postupuje kupředu, podvodně ve své
falešnosti. Co se zdálo dobré, takové není – naopak, oblékl se jako beránek, aby
obsadil další území a získal moc.
Modlete se, děti, za Německo, bude plakat kvůli terorismu.
Modlete se za Rusko, příroda je bude bičovat.
Modlete se, děti, ve velkém světovém shromáždění panuje hřích ve všech svých
podobách. Bolest se ukáže s velkou silou.
Modlete se, mé děti, vítr udeří neočekávaně, vody člověka překvapí. Moře nejsou
stejná jako v minulosti, znetvořená mořská stvoření se vynoří.
Modlete se, zem se třese. Modlete se za Chile, Japonsko, modlete se za západní pobřeží
Spojených států, modlete se za Indii.
Můj milovaný lide, z nebe vystoupí něco, co vámi otřese. Oheň se blíží, aniž by si toho lidstvo bylo
vědomo. Sobectví to dovolí.
Buďte poslové pokoje, buďte jednotní.
Ochráním svůj lid – vás, mé děti.
Miluji vás a chráním vás, budu vás stále chránit. Jsem Král a Pán.
Miluji vás věčnou láskou. Žehnám vám svým Nejsvětějším Srdcem.
Miluji vás.
Váš Ježíš

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

ODVÁŽNĚ MĚ VYZNEJTE PŘED TÍMTO HŘÍŠNÝM POKOLENÍM

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

063. Poselství Ježíše ze dne 6. srpna 2016.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

NEMYSLETE SI, ŽE VAROVÁNÍ NEPŘIJDE

Milované děti, můj lide,
MÉ POŽEHNÁNÍ PLATÍ TRVALE PRO VŠECHNY LIDI.
Z mých rukou stále vychází milost, která si přeje být přijata těmi, kdo ji potřebují. S bolestí se má
milost znovu vrací ke Mně – je vás málo, kdo ji přijímá.
Lidé odmítají mou lásku a to vede k tomu, že jejich srdce se stávají stále tvrdší.
Mé děti pohlížejí na sebe s pohrdáním, zápas velkých národů je bojem, který nabyl tvar v srdci
většiny jejich obyvatel.
V této chvíli je na můj lid pohlíženo s pohrdáním. Každý z mého lidu, jenž Mě následuje a chce
zachránit svou duši, tvoří jeho část.
Přichází okamžik utrpení, okamžik, který jsem odkládal… Přichází nezadržitelně k této
generaci, které bylo tolik odhaleno ve všech zjeveních mé Matky, a lidé je dobrovolně neuznávají.
Základy země budou znovu a znovu otřeseny, voda moří vystoupí na zem, vyjde na povrch
a zaplaví města.

Kolikrát jsem se musel o tom zmiňovat, znovu a znovu! Můj lid si musí osvojit zjevení mé Matky,
které se udály v různých milovaných zemích, kde odhalila předem, co žijete a co budete prožívat
v této době.
Moji milovaní lidé, nenesete v sobě mou lásku k vám, ani vědění, které máte mít,
nenesete žádnou víru, ani nejste zbožní.
JÁ JSEM, KTERÝ JSEM [Ex 3,14] a udržuji svou lásku a ochranu nad těmi, kteří Mě
nezapírají.
Lidstvo oslavuje a uprostřed ledabylosti se objeví temnota člověka s kamenným srdcem.
Bezbožnost nenechá na sebe čekat, uprostřed zmatku se ukáže nemoc a násilí a národy budou
reagovat bez svědomí.
Moře byla zabrána mocnými jako jejich vlastnictví a vody jsou znečišťovány neustálým
bombardováním národy, které chtějí zastrašit jiné národy. Lidé zapomněli, že vody moří prosakují
do hlubin Země a znečištění je definitivní.
Země, daná člověku k obživě a obývání, je v tomto čase bez rozdílu znečišťována lidmi bez
svědomí, kteří chtějí dosáhnout jediného cíle: být mocní, aby ovládli svět.
Nepokračujte v znečišťování vod moří…
Tyto vody zaplaví zemi a mé děti onemocní.
Mé děti, v tomto okamžiku se nacházíte v neustálém ohrožení. Někteří jsou si toho vědomi, jiní,
hluší a slepí k těmto varováním, je ignorují a vytvořili svou vlastní babylonskou věž, aby Mě
neslyšeli, ale ti brzy padnou.
Milované děti, můj milovaný lide, srdce se chvějí vzrušením, způsobeným propagandou soutěžení,
a tak mají úspěch v odvrácení vaší pozornosti od děsivé pravdy, která se blíží.
Mé děti se pustily do zavádění novinek, které je ode Mne odvádějí. Mé děti ovládl
zmatek, a mé děti se vzdalují od naplnění mé vůle. Zlý omámil tuto prostopášnou generaci,
aby se nacpal hříchy, které nejvíc urážejí mé Nejsvětější Srdce a Neposkvrněné Srdce mé Matky.
Satan splnil svůj úkol, zmátl můj lid, který jde mezi pochybnostmi a temnotou.
Hledáte Pravdu? Obraťte se k mému Slovu v Písmu svatém, v Přikázáních, ve svátostech,
neodvracejte se od modlitby a rozjímáním nad tajemstvími svatého růžence.
V těžkých chvílích vzroste zmatek, kdy farizeové se budou chlubit falešným pojetím Božího Slova,
aby svedli více duší na scestí.
Nediskutujte o falešné zbožnosti, poznejte dobře příkazy Domu mého Otce.
Nebuďte těmi, kteří hledají záminky, aby napadali naši Trojici.
Abyste žili v Boží vůli, nemůžete zůstat vlažní, musíte žít v "Ano, ano – ne, ne".
Vlažní budou vyvrženi z úst mého Otce [Zj 3, 16].
Mé milosrdenství je jedno, a zahrnuje v sobě podmínky, bez jejichž splnění je mému
milosrdenství zabráněno svobodnou vůlí člověka přijít na pomoc mým dětem.
Nejsou-li tyto podmínky brány v úvahu, nedojde mé milosrdenství tam, kde je každodenně páchán
hřích, kde život je neustálou setbou urážek a na Boží zákon je pohlíženo, jak se komu hodí.

Odmítáte si uvědomit, že život každého z vás je to, co každý chce.
Milované děti, jak bude postupovat čas, budou tyto chvíle stále těžší. Pronásledování mého lidu
bude stále ve zprávách, zprávách, které vyhovují vládcům národů, skrývajících
skutečný důvod zavírání a obsazování mých chrámů.
Člověk se svou ztemnělou duší hledá Zlého. Volám vás, abyste se vrátili ke Mně.
Satan využil duchovní chaos v člověku, aby si vynutil začátek předpověděného spirituální zmatení,
aby zničil a umlčel svědomí, přivodil pád věřících a znečistil je, aby zamořil mé vyvolené a chytil je
do svých sítí.
Milujte Mě, živte se mým Tělem a Krví, přijímejte Mě v eucharistii. Přijímejte Mě ústy, tím
zabráníte, že Mě vezmou a budu urážen těmi, kdo Mě skryjí ve svých rukou, aby na Mě plivali
a hanobili Mě v ceremoniích, zasvěcených Satanovi.
Děti, můj lide, nemyslete si, že Varování nepřijde, je tak blízko, jak vy zůstáváte blízko
hříchu.
Každý z vás prožije okamžiky duchovní samoty. Dovolím, abyste se důkladně viděli. V této samotě
se každý uvidí, jaký ve skutečnosti je. Zachvátí vás hrůza, bezútěšnost bude žita, ne cítěna, ale
prožívána každým z vás. Mé děti potřebují se vidět uvnitř, aby viděly svou práci a činy, aby tak
hledaly naplnění Božích příkazů.
Uvidíte, jak se oheň blíží k Zemi a Země bude na chvíli otřesena. Ticho bude důtkami pro mnohé
duše.
Moji lidé, připravte se! Pohromy jsou pohromy. Pronásledování jsou pronásledování. Epidemie se
budou šířit a bude stále těžší je poznat. Má Matka vám dala ochranu proti epidemiím: olej dobrého
Samaritána a jiné prostředky proti tomu, s čím se vědě nepodaří bojovat.
Můj lide, s narůstáním teroru bude postupovat hlad, a s hladem se bude blížit hrozba pro lidi, kteří
soustředili svůj život na to, co je materiální.
Budu pomáhat svému lidu, má Matka vás vezme za ruku.
Co je nemožné, je nemožné pro člověka, ale ne pro Mne.
Válka je ve své první fázi, brzy bude rozpoutána bez slitování a člověk bude trpět v důsledku
zneužité vědy.
Můj milovaný lide, modlete se za Rusko, spící obr se probouzí a ukazuje svou moc.
Moji milovaní lidé, modlete se, ten, kdo se zdál nevinný, bude odhalen, jeho křídla byla
potřísněna krví, dávající moc teroru. Spojené státy budou žít svou domácí válku.
Moji milovaní lidé, modlete se, lidstvo uvidí, kam až zajde zlo. Nebude se znát k lásce,
bratrství, solidaritě, popře samotného člověka a přinese oběti, aby zabíjelo bez
slitování. Modlete se za Brazílii.
Můj milovaný lide, zem se třese, potápí se a je geograficky přetvářena. Příroda udeří
lidstvo vší svou silou. Tato generace bude žít události nikdy dříve nevídané.
Můj milovaný lide, člověk, nechtějící se stát mým dítětem, přitahuje na sebe
katastrofu.

Modlete se, děti, modlete se, lidstvo žije v neustálém teroru, mír bude neznámý a bude
to strach, jenž ovládne svět.
Mé děti, volám vás v této chvíli, abyste se s vírou a silou přiblížili těsně ke Mně.
Žehnám vám, má Láska překoná vše, co si můžete představit.
Miluji vás.
Váš Ježíš

064. Poselství Ježíše ze dne 7. června 2016.
Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko), http://jezusuzenete.hu

MOJI MALIČCÍ, RADUJTE SE, ŽE PATŘÍTE MNĚ!

Moje drahé děti,
hodina nadešla. Už žijete v čase, kdy se má slova vyplní. Přichystejte se! Velmi náhle na vás udeří
velké a krvavé pronásledování křesťanů. Jako úder blesku z jasného nebe. Tak náhle.
Moji maličcí, nebuďte překvapeni těmito palčivými bolestmi, jimiž budete muset projít. Počínaje
mými apoštoly všichni moji následovníci byli pronásledováni. To proto, že se mé učení liší od ducha
světa. Já jsem konal činy lásky a ohlašoval lásku, ale ve světě se uplatňuje nenávist.
Moji maličcí, radujte se, že patříte Mně! Vyvolil jsem si vás, že pokud budete dodržovat mé
Zákony, stanete se mými následovníky, abyste získali nebe, které vám bylo přichystáno od
věčnosti.
Moje děti, radujte se a plesejte, když se vám vysmívají, nenávidí vás a pronásledují vás kvůli
mému jménu. V nebi budete mít velkou odměnu. Kdybyste Mě nenásledovali, tak by vás
nepronásledovali. To dokazuje, že kráčíte po dobré cestě.
Mé děti, setrvejte vedle Mne až do smrti. Buďte Mi věrni i za cenu prolití své krve. Pravím vám,
v nebi nebude šťastnější spasená duše, než jste vy. Tady na zemi nelpěte k nikomu a k ničemu,
jedině k dodržování mých Zákonů! Tak potom i o vás bude říkat můj Otec to, co o Mně: Tito jsou
mými milovanými dětmi, v nichž mám zalíbení.
Moji maličcí, přichystejte se. Brzy předstoupíte před mé svaté Světlo. Tehdy i vám řeknu toto:
Dobře, můj věrný služebníku, vstup do radosti svého Pána!
Mé děti, přichystejte se, hodina je už tady. Už k vám nebudu dlouho mluvit. Všechno jsem vám
oznámil. Má poselství proměňte v skutky a nemáte se čeho bát. Čeká vás úžasný, radostiplný,
dokonalý, věčný život v nebi.
K tomu vám žehnám mým srdcem pronikající, všechno převyšující, posilňující a objímající láskou
ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Ježíš

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

ROZHODNUTÍ JE VE VAŠICH RUKOU

Moje drahé děti,
žijte jeden s druhým vždy v míru a lásce! Modlete se za to, abyste to dokázali, protože beze Mne
nemůžete nic učinit.
Moje drahé děti, pokoj a láska, které ze Mne pramení, léčí duši i tělo. Z těchto dvou pramenů
prýští třetí největší lék – radost. Radost dává smysl životu, veselí je lékem pro duši a tělo. Snažte
se žít vesele a nikdy nedovolte, aby vám Satan ukradl veselí z vašeho srdce. Podle toho poznáte,
jste-li napadeni pokušením, veselí se okamžitě ztratí. Místo něho nastoupí smutek, nepokoj,
podrážděnost.
Tím se ale nezabývejte. Zcela se svěřte Mně. Největším políčkem pro ďábla je, když Mě okamžitě,
jako malé dítě zavoláte, tiše se Mi svěříte a z celého srdce poprosíte: Otče můj, ať se stane tvá
vůle. Satan, jenž byl neposlušný, a proto byl svržen z nebe, nesnáší poslušnost a pokoru, neboť
byl neposlušný kvůli své pýše. Vy ale následujte můj příklad a příklad mého největšího
následovníka, mé svaté Matky. Žili jsme v úplné poslušnosti k Otci a v nejhlubší pokoře před lidmi,
kteří nás oba tak hluboce zhanobili a ponížili, že žádný člověk nebyl takto ponížen víc než Já na
kříži a má Matka pod křížem.
Moje děti, oblečte si na sebe svatou lhostejnost, jako to činili svatí před vámi, mimo jiných i svatý
Jan Vianney. Když jednoho dne vybral ze své poštovní schránky dopisy, tak polovina z nich byla
obsahem hanobící, káravá a druhá polovina zase velebila svatost jeho života a jeho povolání.
Potom, co je přečetl, odložil je a jen řekl: Pane Ježíši, jsem jenom to, co jsem před Tebou - prach,
popel, nic, neboť bez Tebe nejsem nic. Netrápil se kvůli výtkám a neradoval se z pochval, ale
v hluboké pokoře se sklonil k mým nohám a prosil Mě, aby vždy rozpoznal mou vůli a chtěl Mě
jen vroucně milovat a přijmout vše z mé ruky. Za zlo Mi děkoval stejně jako za dobro a říkával,
že jedině Bůh ví, co je dobré pro jeho spásu.
Učte se od toho mého svatého kněze, jenž svou vytrvalou modlitbou ke Mně přitáhl obrovské
množství duší. Ne k sobě, ale ke Mně, neboť ve vědomí své nicoty Mě dal věřícím a ve své hluboké
pokoře Mě vždy oslavoval a velebil. Když kázal, mnohokrát zmlkl jeho hlas. Jeho slzy dojetí tekly
potom, co ukázal na tabernákl a jen řekl: "On je zde". To je nekrásnější svaté kázání, abyste si vy,
a všichni, kteří jsou vám svěřeni, uvědomili, že Já jsem mezi vámi, Já jsem přítomný, já jsem Bůh,
kterého nemůžete pochopit. Ale stal jsem se člověkem, abych trpěl a zemřel, neboť jsem vzal na
sebe všechny vaše hříchy, abych vás spasil.
Vy, moji kněží, vždy hlásejte moji přítomnost ve svátosti oltářní a v Slovu, neboť Já jsem Boží
Slovo. Jsem ten, kdo přinesl na zem učení mého Otce, ale hlavně vyzařujte a žijte lásku! Neboť
u prvých dvou je třeba věřit, ale když Mě milujete, u toho to není třeba a lidé zakusí, že skrze vás
chodím mezi nimi. Pěkné slovo, úsměv, povzbuzení zapálí blikající lampičku, narovná zlomenou
třtinu, posilní víru a může bytost zformovat do svatosti.
Moji kněží, synové moji, mé děti, do vašich rukou jsem dal spásu vašich věřících. Je na vás, aby ke
Mně vzplanuli ještě větší láskou, anebo, způsobíte-li jim zklamání, se ode Mne odvrátili. Dávejte jim

dobrý příklad, žijte ve svatosti života, neboť příklady táhnou. Když uvidí vaši svatost, budete mít
podíl v mnohé úctě a následování. Budou i takoví, kteří se vám budou smát, ale těmi se
nezabývejte.
Moji kněžští synové, buďte vždy pokorní, poslušní a následujte Mě až na konec křížové cesty,
neboť životní cesta svatých je následováním Krista, sebezapřením a nesením kříže. Milujte Mě
vroucí láskou, toho, který zemřel za vaše hříchy, aby spasil duše. Osobně jsem to všechno učinil
pro vás. Takto pohlížejte na Mne, na kříž, na mé umírající tělo, krvácející za vás, na mé
probodnuté srdce! Takto rozjímejte nad mým utrpením. Čiňte to často, podle možností každý den,
a můžete-li, i vícekrát. Máte-li jen okamžik času, který vám budu vždy dávat, dovolte vzlétnout své
duši ke Mně a řekněte Mi: "Můj Ježíši, miluji Tě, děkuji Ti za všechno, co jsi pro mě učinil."
Skloňte svou hlavu na mé srdce, ponořte se do nekonečně milujícího oceánu mého srdce a okuste
moji s ničím porovnatelnou sladkou lásku. Dám ji všem, kteří Mě upřímně a čistě milují, lnou ke
Mně, dodržují mé Zákony a jsou Mě poslušní. Nikdy se neptají "Proč"? Zastihne-li je zklamání,
nebo když je těžké plnit mou vůli, spolu se Mnou se modlí moji modlitbu, která zazněla v
Getsemanské zahradě: "Otče můj, ať to není, jak chci já, ale jak Ty chceš".
Tuto poslušnost si vyprošuji u vás, moji kněžští synové, a u všech, kteří Mě chtějí následovat. Jejím
prostřednictvím se dostanete ke svatosti života. Prosím o tu neochvějnou víru, k níž dala příklad
moje svatá Matka. Když jsem zemřel, a mé ochablé tělo bylo položeno do jejího klína, věřila
neochvějně, že třetí den vstanu z mrtvých. Věřila, neboť věřila mým slovům, která jsem jí řekl,
a učinil slib, věřila archandělu Gabrielovi, jenž jí přinesl poselství, že její dítě bude počato Duchem
Svatým a jeho království nebude nikdy konec.
Děti moje, vy všichni, kteří žijete ve vylití Ducha Svatého, neboť Duch Svatý se už 2000 let
neustále vylévá a kde Ho prosí, kde Ho volají, tam je činný, snáší dolů božské milosti a modlí se za
vás nevyslovitelnými slovy. Jedině On zná vůli Boha vztahující se na vás a jeho věčný, svatý plán
a pomůže vám, abyste jej naplnili.
Mé děti, každý počatý lidský život je zapsán do věčného plánu Boha. Bůh s každým nově počatým
životem vytváří novou vysněnou bytost, s kterou má osobně věčný, svatý plán. Bůh už předem
této osobě přichystal milost, aby se stala svatou a aby rozpoznala a vykonávala jeho vůli. Proto je
smrtelným hříchem zasahovat a jakoby smazat tvořivou lásku Boha a zabít nevinný plod, v němž
se ukrývá Boží naděje. Neboť každý člověk je stvořen k Božímu obrazu, každý člověk musí být tváří
Krista, nosící v sobě pečeť Ducha Svatého, rozum a svobodnou vůli, která je rysem Boží tváře, jež
ho pozvedla nad přírodu, kterou Bůh položil k jeho nohám.
Moje děti, člověku byla dána hodnost a tato hodnost v sobě ukrývá, že člověk umí milovat a modlit
se. Je prvořadou povinností člověka, aby vzdával dík svému Stvořiteli, aby Ho zbožňoval a miloval
tak, že bude dodržovat jeho Zákony. Každý rodič a vychovatel musí k tomu vychovávat své děti.
Kdyby to bylo prvořadou úlohou lidí, tak by na zemi byl mír a štěstí, nebyla by nouze o chléb,
peníze by nebyly utráceny na vraždění, na zbraně a na jedy, ale na živobytí a blahobyt, který
náleží každému člověku.
Mé děti, modlete se za mír, za obrácení lidí a za to, abych přišel zpět na zem a učinil pořádek
v tomto chaosu, který dnes charakterizuje svět. Víte, čím je tento svět dnes? Je to obyčejné bitevní
pole, na němž démoni trýzní své oběti. Lidé štvou jednoho proti druhému, zveličují bezvýznamné
újmy, aby člověk byl proti člověku, vraždil pro každou maličkost a vládl z touhy po moci jen proto,
aby stál na vysněném vrcholu, aniž by pomyslel na to, že tu vše pomine. Jeho tělo padne do
prachu a jeho duše bude na věky věků trpět v jiném světě, v pekle, které on způsobil jiným.
Moje děti, to vše jsou nástrahy Satana. Když byste se nedávali do řeči s pokušitelem, tak byste
dodržovali Boží Zákon a modlili se, a žili byste v pokoji a lásce. Satan je velmi zákeřný, nejčastěji

podsouvá, že zlo je vůlí člověka, i když je jen obyčejné pokušení, jen proto, aby mezi lidmi vytvářel
zdi a vyvolával nepřátelství a strach.
Děti moje, dá se velmi lehce poznat, jste-li v pokušení. Už jste v léčce Satana, jste-li bez naděje,
ochablí, zoufalí, máte-li sebevražedné úmysly – to všechno jsou úklady mého nepřítele. Z toho se
dokážete dostat jen tak, když se pomodlíte a prosíte Mě o milost víry, a když se ke Mně obrátíte,
žijete podle mých Zákonů, začnete milovat. Neboť, jak už jsem řekl na začátku, láska, radost
a veselí léčí a naděje přivádí do bezpečí.
Moji maličcí, myslete na to, že všichni existujete z lásky Boha. Obdrželi jste od Něj život, který
trvá navěky a pozemské bytí je jen okamžik vzhledem k věčnému životu, který je vám nabídnut.
Rozhodnutí je ve vašich rukou. Rozhodněte se žít vedle Mne, skoncujte s hříchem, přestaňte
s nenávistí, žijte v lásce! Já vás pozdvihnu z tohoto nekonečného množství zla, na němž jste dosud
měli podíl. Pozdvihnu vás zcela k sobě, na vrchol svatosti života, a už tady na zemi začne štěstí
vašeho věčného života, které se naplní v nebi. Tento šťastný osud čeká na každé mé dítě, které
si Mě zvolí.
Běda těm, kdo setrvají ve svých hříších a nebudou se chtít změnit. Najde-li je v tomto stavu smrt,
tak budou ode Mne navždy odloučeni.
Moje děti, obraťte se ještě dnes, neboť nevíte, zda vám zítřek bude ještě k dispozici, nebo ne.
Přijměte moje posilující požehnání nekonečnou láskou mého srdce ve jménu Otce i Syna i Ducha
Svatého.
Váš Ježíš

Posilnění z Písma svatého:
Kol 3, 16: Kristova nauka ať je u vás v plné síle: moudře se navzájem poučujte a napomínejte. Zpívejte
Bohu z celého srdce s vděčností žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně.
Kol 4, 5: Vůči těm, kdo nejsou křesťané, chovejte se rozvážně a hleďte v té věci využít vhodné příležitosti.
Kol. 4, 12: Vzkazuje vám pozdrav váš krajan Epafras. Tento služebník Krista nepřestává o vás
v modlitbách zápasit, abyste byl pevní a zralí a s přesvědčením plnili Boží vůli.
Gal 2, 20: Žiji ovšem, ale to už nejsem já, nýbrž ve mně žije Kristus. Ale tento život v těle žiji ve
víře v Božího Syna, protože on ke mně pojal lásku a za mne se obětoval.
Gal 3, 2: Ach, vy pošetilí Galaťané! Kdo vás uhranul? Vždyť vám byl před očima zrovna vykreslen
ukřižovaný Ježíš Kristus!
Gal 3, 6: Je tomu jako s Abrahámem: Uvěřil Bohu, a bylo mu to uznáno za spravedlnost.

066. Poselství Matky Spásy ze dne 15. srpna 2016.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

RODINY BEZ LÁSKY JSOU RODINY V AGÓNII, VYSTAVENÉ ÚTOKŮM ZLA

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
v tomto okamžiku vám žehnám zvláštním způsobem.
V těchto časech, kdy je bráněno naplnění Boží vůle, není věřeno Božímu Slovu, jasně vyjádřenému
v Písmu svatém a neskrývaně oznámenému v těchto mých poselstvích.
Děti, víra mých dětí je nepatrná, skoro nulová u jedněch a žádná u ostatních.

Abyste se staly opravdovými dětmi mého Syna, musíte žít evangelium v duchu a pravdě, musíte
vstoupit do Boží Lásky. Vím, že porozumíte tajemstvím Božího království, protože jste, milované
děti, skromné a prostého srdce.
Otcův Dům neponechal jeho děti samotné. Vždy a v každém okamžiku jim oznamoval, co se jim
stane, nebudou-li poslušné, ale pyšné nechápaly, jak si nebe vybírá lidské bytosti, které jsou
prostého srdce, aby otevřeně sdělily Boží Slovo jeho lidu.
"Proč nebe nehovoří ke mně?", říkají často pyšní. Odpovím na tuto otázku: Protože nejste pokorní,
nebo proto, že učení si troufnou neodhalit to, co Otcův Dům dává svému nástroji, jelikož pro
učeného by to byla záležitost studia a porovnání Pravdy, kterou nebe odhaluje v tomto okamžiku
s tím, co poznal jejich intelekt – a v některých případech se rozhodl dát přednost lidským výkladům
plných rozumových vysvětlení před pravdou Božího Slova.
Tím, že tak jednají, vyvolávají velký zmatek mezi lidmi mého Syna. Někdy popírají velikost mého
Syna, zázraky, které vykonal, jeho život čistoty a lásky, aby vnesli pochybnosti do lidské mysli.
A tak lidé pochybují o misi mého Syna, o vzdání se sebe sama, jeho vzkříšení, a proto
pochybují i o spáse člověka.
Mé děti, je málo učených, kteří odložili lidský intelekt, aby se vrhli do velké Pravdy Božího Slova…
Je málo lidských bytostí, které z lásky k Otcovu Domu pozvednou svůj hlas, když sdělují mesiášská
proroctví mého Syna…
Je málo nástrojů, které podle Boží vůle uvedou ve známost, co jim odhaluje můj Syn. Uvažování
člověka zvítězí v lidském srdci nad sdělením podle Nejsvětějšího Srdce mého Syna.
Milované děti, budu odsunuta stranou od svých dětí, jako můj Syn je odsunut od svého
lidu…
Budu zapřena jako Matka mého Syna a vy se stanete osiřelým lidem…
Ne všichni, kdo jsou povoláni přinášet Boží Slovo lidu mého Syna, přijmou tuto velkou výzvu, která
je v této chvíli velkým požehnáním, kdy velká většina lidstva jde proti Přikázáním Otcova Domu
a připojili se k těm, kteří následují Zlého. V tomto čase jsou lidské bytosti bez váhání pošlapány
svými bratry, neznají se ke svým rodičům, sourozencům a příbuzným, když jejich mysl, narušená
Satanem, zatemní jejich rozum a vede je k tomu, aby byli méně lidští a více světští.
Děti, v tomto čase probíhají zuřivé boje, hromadná vraždění nevinných, země se třese z přijímání
tolika nevinné krve, třese se, když na ni padají modlitby a žádosti k Satanovi, aby zemi zcela
ovládl. Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, proto jsou Spojené státy tolik bičovány,
a ještě budou ve velké míře, protože úřady nerespektují První přikázání Božího
zákona… Tolik urážek nezůstane nepotrestáno.

Znovu a znovu je můj Syn trhán, zesměšňován v domovech, na veřejnosti a v soukromých
institucích, takže je vyhazován ven, a stejným způsobem člověk nechce nic vědět o mém Synu,
ale jen o chtíči, morálním úpadku, nedostatku lásky a nepořádku.
Děti mého Neposkvrněného Srdce, lidstvo převážně žije bez lásky v srdci, a když lidské srdce
obsahuje trochu lásky, pak projevit ji způsobuje velké rozpaky.
V tomto čase velký počet mých dětí probodává mé srdce, když muž a žena žijí spolu
v domácnosti a nevšímají si jeden druhého, protože muž byl vychován ve společnosti, kde
se mužské srdce zatvrdilo a rozum mu nařizuje, aby nevyjadřoval své city především vůči své ženě,
s cílem překroutit pravý smysl rodiny. To je působení Satana. Proč to nepoznáváte?… Manželství
bylo přivedeno k lhostejnosti s cílem, aby bylo zničeno nedostatkem oddanosti páru
a nepřítomností citů, které udržují jejich lampu zářící, aby ani bouřím, ani silným vichrům,
nebo nástrahám se nepodařilo způsobit pád lásky v manželském páru a jejich rodině.
Děti, udržujte váš domov živým. Rodina musí přežít uprostřed takového šílenství, muž a žena
musí žít v pokoji a být příkladem pro sebe, pro své děti, stejně tak pro církev mého Syna
a společnost. Proto byste neměly skrývat lásku manželství, ale měli byste ji vždy znovu rozněcovat.
Když rodina vykonává svá díla a činy, a přitom skrývá lásku, uspokojuje a podporuje zlo, zatímco
láska nakonec vyprchá.
Odtud se rodí málo lásky, kterou děti dávají svým rodičům, sourozencům, svým prarodičům a tak
dále. Trpím nedostatkem vyjádření lásky mezi rodinami, a tento nedostatek je ve společnosti
vyjádřen naprosto nelidskými, nemyslitelnými a nenapravitelnými činy.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, láska je odstraňována ze země.
Málo z vás ji vlastní a toto málo je stále pokoušeno.
Proto vás vyzývám, abyste udrželi plamen lásky naživu.
Mé děti nemají tvrdé srdce, ani si nemohou dovolit být přelstěny Satanem, když jsou rozlíceny
a ztrácejí kontrolu kvůli nepředvídaným životním událostem. Děti, musíte pochopit, že každé z vás
představuje pro Satana výzvu. Pán lží potřebuje růst skrze svá chapadla, ty, která mučí člověka,
proto byste se na tom neměly účastnit. Byly byste spoluviníky Satana, když skrýváte vznešenou
svátost a opravdovou oddanost v manželství, úctu v námluvách a lásku mezi bratry a sestrami
v rodině.
Nepřítel používá nedostatek zájmu jednoho k druhému, jako velké chapadlo proti Lásce…
Nepřítel používá lži jako další chapadlo proti Lásce…
Nepřítel používá lhostejnost jako další velké chapadlo proti Lásce…
Neupřímnost a nevěra jsou jiná Satanova velká chapadla, podvod zasluhuje trest. Toto
Satanovo chapadlo je jedním z velkých nástrah, jimiž se Zlý zmocňuje rodin a ničí je.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, lidstvo žije převráceně, celá země je plná hříchu…
Je to, nebo není velká vzpoura proti mému Synu?
Milované děti, vyhasnutí lásky dá všechnu moc zlu.
Rodiny bez lásky jsou rodiny v agónii, vystavené útokům zla.
Nezapomínejte, že můj Syn k vám pošle anděla pokoje, ten pozná lásku v lidské
bytosti.
Mé děti, milujte mého Syna a můj Syn vám ukáže Cestu, Pravdu a Život.
Volejte ke Mně a já vám pomohu milovat tak, jako můj Syn miluje každého z vás.

Modlete se, mé děti, modlete se za Německo, terorismus bude velkou pohromou pro
tento národ, bude neustále otřásán terorismem. Příroda přijde s velkou silou otřást
srdcem tohoto národa.
Modlete se, mé děti, modlete se za Švýcarsko, slzy mých dětí se budou řinout bez
zábran, ztráty budou nespočetné.
Modlete se, mé děti, modlete se za Itálii, sopky se stanou aktivní, zem se třese a lidé
budou trpět terorem.
Modlete se, mé děti, modlete se za Francii a Španělsko. Tyto národy budou neúprosně
trpět hanebnými činy, které budou spáchány proti nim. Tyto národy budou trpět
bolestí.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, lidstvo spěchalo ke zlu a zlo nemá žádný soucit
s člověkem.
Zůstaňte ve střehu: velká pandemie se chystá rozšířit mezi lidmi, je to výsledek zneužité vědy,
je poslána na lidstvo velkou mocností.
Člověk je nadán inteligencí, používá ji ve velkých technologických společnostech a stále soutěží,
aby tlačil tuto lidskou inteligenci k jejím hranicím, a tím vytváří odlidštělé bytosti s potřebou násilí.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, jste na okraji propasti. Světové mocnosti vytvářejí
tajná spojenectví. Válka se blíží pomalu, ale postupuje bez zastavení. Připravte se. Třetí světová
válka, po velkých bojích, povede světové mocnosti k použití nukleární energie. Kvůli tomu velmi
trpím. Můj Syn miluje každé z vás a nechce, abyste trpěly, ale člověk, ve své velké nevědomosti
uvidí svou chybu, jen až se jí dopustí.
Děti, všímejte si pozorně uzavřených mírových smluv. Budou porušeny, aniž by ti, kdo je
podepsali, proti tomu zasáhli.
Děti, vy věříte astronomům, ale ne voláním z nebes… Asteroid se potuluje kolem země, objeví
se neočekávaně.
Vulkány vstupují do nové fáze aktivity.
Nežijte jako ti, co nemilují mého Syna.
Věnujte pozornost znamením tohoto okamžiku a nezanedbávejte Znamení času.
Oheň bude pršet z nebe, země bude znovu očištěna.
Vybízím vás, abyste důvěrně poznali opravdovou lásku mého Syna.
Vybízím vás, abyste vzývali Ducha Svatého, aby vám stále pomáhal.
Vybízím vás, abyste mě nazývali Matkou.
Nebuďte ustaraní jako ti, co pochybují a věří v člověka a nikoli v ochranu nebe.
Nevstupujte do konfliktů, zachovejte jednotu mých dětí.
Milujte jeden druhého, láska je nejsilnější ochranou proti Satanovi. V této chvíli byste
měli objevit velkou moc, která porazí zlo a s jejíž pomocí musí mé děti bojovat – je to
Láska zrozená v mém Synu a plně žita podle Božích přikázání.

Jednota zadrží zlo…
"Kdo má uši, slyš". [Mt 11, 15]
Jsem s vámi, jsem vaše Matka. Nechť je s vámi můj pokoj. Žehnám vám svým srdcem.
Matka Maria

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

MÁ CÍRKEV SE PODOBÁ LODI NA ROZBOUŘENÉM MOŘI

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

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

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

068. Poselství Ježíše ze dne 16. srpna 2016.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

CO VIDÍM Z NEBE?

Planetu v agonii, rozervanou rukama lidí, jejichž úkolem byl udržet ji v perfektním stavu…
Vidím ničení přírody. Stromy byly a jsou odstraňovány, aniž byste pomysleli na jejich
nahrazování novými. Voda se na zemi stává vzácnou, kde se dříve hojně vyskytovala, dnes chybí.
Lidé budou o vodu bojovat ve válce, stejně jako se nyní snaží mít kontrolu nad ropou.
Kolik jen lidí slouží v mých chrámech s úmyslem získat nepatrnou důležitost ve společnosti!
Ale nemají úctu ke Mně, ani Mě nemilují, jak si přeji, aby Mě tyto duše milovaly.
Vidím, jak moji posvěcení služebníci svěřili při předávání eucharistie tyto úkoly, které
mají zůstat výhradně mým kněžím, svým pomocníkům. Dělají to, protože Mi neslouží
s dostatečnou vírou. Je se Mnou zacházeno nedbale, aniž by moji posvěcení služebníci žárlivě
střežili mou skutečnou přítomnost v eucharistii. Vidím to, a mé srdce pociťuje bolest při tak
závažném jednání.
Vidím nedostatek modliteb mezi některými mými posvěcenými služebníky. Z toho
povstává duchovní deformace, která je vede k tomu, že zabřednou do pokleslosti, do rutiny.
Mnohá kázání jsou chudá, postrádají mé Slovo, některým z jejich kázání chybí motivace a síla
probouzet můj lid.
Má církev musí vytrvale dohlížet na plnění Přikázání. Bez toho, že by opomíjela byť jediné, musí
respektovat s vyrovnanou horlivostí vše, co diktují Zákony naší Boží vůle.
Naneštěstí někteří z mých posvěcených služebníků vstoupili do politiky. Tento čin je ovlivňuje tak,
že nejsou nezaujatí v ochraně mých vlastních.
Mé pověření pro každého posvěceného služebníka je pást mé ovce, najít ty, které zabloudily,
nazývat hřích hříchem a zlo zlem. Z vlažnosti se Mi dělá špatně, svrhává mé děti do náruče Satana,
aby se ztratily.
Svobodné zednářství spolu s ilumináty a jinými sektami, zaujalo vysoké pozice v mé církvi
a ochudilo Pravdu, kterou chci, aby ji znal můj lid. Tyto sekty ovládly klíčové funkce uvnitř
mého Domu, aby pozměnily zákon, který můj Otec seslal svému lidu rukama Mojžíše,
aby byl dodržován ve všech časech a na všech místech.
Zlý, maskován falešností, pronikl do mého Domu, dým Satana oslepil některé z mých posvěcených
a ti neviděli jak se démonický had lstivě plazí do mého Domu a vnáší jed zla mezi mé představitele.
Někteří z teologů píší publikace o těchto těžkých časech, aniž by ten čas popsali.

Čas je pokaždé čas mých dětí, čas je lidstvo samo, poněvadž každá generace sama definuje čas,
v němž žije.
Tato generace se odpoutala od všeho, co je Boží, od mé svaté Matky… Tato generace
se vyslovila proti Mně. A tak takový je a bude čas, v němž žije: Katastrofy, nemoci, přírodní
pohromy, velké rozvraty, vzpoury lidí proti lidem, masakry nevinných, znevážení a porušení Božích
zákonů, svátostí a jiných praktik zbožnosti.
Mezi některými mými dětmi můj kříž nevisí na jejich hrudi z lásky, ale je záležitostí módy a mnohdy
posměchu.
Satan je vzýván, aby převzal kontrolu nad lidstvem…
Nevědí o skutečnosti, že vše pomine, ale má slova nepominou.
K Luciferově vzpouře dochází znovu u některých mých dětí, které se v této době bouří proti naší
Nejsvětější Trojici a opovrhují mou Matkou kvůli lásce k lidskému egu, kvůli nekontrolované lásce
k tělu. To je, čím dnes trpí můj věrný lid. Trpí kvůli těm, kdo mají radost z bezbožnosti,
kvůli těžkým urážkám vůči mé Matce a Matce Nebes a Země.
Já jsem nekonečné milosrdenství a bdím nad svými dětmi. Trpělivě čekám, až hříšníci se poznají
jako hříšníci a budou Mě hledat a smíří se se Mnou… Tak nekonečná je má láska, a přesto jsem
stejně spravedlivý a přijdu oddělit zrno od plev.
Zdá se, že Zlý vyhrává, ale nad mou církví nezvítězí, ani nad naší Trojicí.
Kdokoli koná dobro, bude se radovat v mém Domě.
Kdokoli žije ve zlu a nečiní pokání, bude trpět věčným ohněm…
Hřích zbavuje lidi jejich výsad, dokáže vyvolat vzpouru smyslů proti naší Trojici, vzbuzuje v lidstvu
potřebu k zlému jednání a skutkům. Proto vám přikazuji, abyste obrátili směr zlého jednání, prosili
Mě o odpuštění a žádali Mě o pomoc v tom, co se vám nedaří překonat.
Vidím nedostatek lidského vědomí, které nemyslí mimo rámec svého fyzického bytí,
není si vědomo svého duchovního bytí, není si vědomo, že tělo vyzařuje dobro nebo zlo,
a že to působí na celé lidstvo. Bytost dobra je rozšířením mé lásky a dotýká se duší svých bratrů
a dojímá ztvrdlá srdce.
Vidím, jak nechápete, že jste důležitou silou na zemi, silou dobra nebo zla. Mé děti si
mají být vědomy, že vyzařují temnotu nebo světlo a že toto vyzařování zůstává v každém okamžiku
skryté. Nejste netečná těla, jste schopni dokázat zázraky mocí jednoty.
Každý z vás je jako vesmír v malém, vybavený největším potenciálem tvoření. Pečujte o něj
a používejte jej pro dobro svých duší.
Varuji vás, burcuji vás, volám vás, abyste neklesali na mysli, nebo nebyli navždy chyceni jako
kořist silou temnoty.
Milované děti, nezapomeňte, že náš Duch Svatý zůstane s vámi.

"A já budu prosit Otce, a dá vám jiného zastánce, aby zůstal s vámi navždy: Ducha pravdy. Svět
ho nemůže přijmout, protože ho nevidí a nezná. Vy ho znáte, neboť přebývá u vás a bude ve vás"
[Jan 14, 16].
Děti, probuďte se, reagujte, čiňte pokání!…
Slyším pláč mého lidu, ochraňuji jej, zejména v této době.

Přijímejte Mě, modlete se k mé Matce, aby se za vás přimlouvala, proste našeho Ducha
Svatého, aby na vás vyléval své dary.
Vidím lidstvo – násilnické, rozezlené, vlečené Zlým, aby boj bratra proti bratru postupoval. Lidstvo
bylo podlomeno násilnickými hrami s žádnou úctou k věku, protože byly vytvořeny, aby vyhladily
člověka, působily na podvědomí, připravily ho na boj a vzpouru.
Modlete se, mé děti, modlete se, abyste rozpoznaly znamení tohoto času. Varování se
nezpozdí a budete trpět kvůli zlému jednání.
Modlete se, mé děti, modlete se za Argentinu, nepokoje se blíží a způsobí jí škodu.
Násilí sevře tento národ, nebezpečí vzrůstá. Nevšímejte si teroru. Starejte se o své
spolubližní – jen pak, v jednotě, dokážete překonat chaos.
Modlete se, mé děti, modlete se za Filipíny, budou trpět terorismem.
Vidím trpět mé děti následkem přírodních neštěstí, očekávané velké zemětřesení
se přibližuje k mým dětem.
Země se propadne do zmatku, násilí se rozšíří jako mor. Pokoj bude neznámý, násilí zachvátí tuto
generaci.
Mé děti, buďte vytrvalé v modlitbě, ve zbožnosti, nedovolte sobectví, aby oslabilo váš charakter.
Nezanedbávejte lásku mezi vámi, buďte experti v lásce a zbytek dostanete navíc.
Bytost, která je odrazem mé Lásky je vyrovnaná a snaží se dávat, aniž by očekávala, že něco
získá…
Bytost, která je odrazem mé Lásky, projevuje pravdu svého srdce, je soucitná a milosrdná…
Vidím mého anděla pokoje, jak přichází doprostřed mého lidu a je pomocí v čase
pronásledování.
Má Láska neustane, bude se stále vylévat na vás.
Mé požehnání je pokladem pro můj lid. Nechť mé požehnání je zdrojem víry, lásky, naděje
a dobročinnosti ve vás.
Miluji vás.
Váš Ježíš

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

DEN VAŠÍ SMRTI BUDE DNEM VAŠICH NEBESKÝCH NAROZENIN

Milí maličcí, vyvolení mého srdce,

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

070. Poselství Matky Spásy ze dne 21. srpna 2016.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

NEHLEDEJTE MOC, HLEDEJTE JEDNOTU A BRATRSTVÍ

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
v této době musí člověk v jediném činu lásky rozpoznat svou vzdálenost od Boha
a napravit tuto situaci, protože je to vážná chyba.
V těchto časech se člověk pohybuje v neskutečném světě, který ho podněcuje k tomu,
že neposlouchá vnitřní hlas svého Krále a Pána.

Tyto časy jsou utvářeny nedostatkem rozumu. Boží Slovo padá na neúrodnou půdu, která vytváří
základ každému způsobu myšlení. Chybějící rozum je výsledek instinktu násilí.
V mém srdci cítím velký žal a rmoutím se nad vzdáleností mých dětí od mého Syna. Mé děti se
mohou cítit zneklidněné, když čelí určitému utrpení nebo nesprávnému chování, ale
pak nereagují, neprovedou nápravu.
Mé děti hledají prostopášnosti, které je činí chladnými a zatvrzují jejich srdce. Prostopášnost živí
duchovní půdu v člověku semeny nerozumu, který přináší jen takové činy a díla, které jsou plody
nezvládnutých pokušení.
Moji milovaní, lidé se orientují daleko více na materiální než na duchovní hodnoty. Nemají zájem
o duchovní hlediska, ale jen o materiální růst. Lidé nemyslí na to, že tělo musí být něčím
udržováno a že stejně tak jako v těle pulzuje srdce, musí existovat něco, co poskytuje obživu
duchovnímu organizmu.
Děti, vy máte duši a duše podporuje tělo. Je to právě duše, kterou musíte zachránit,
abyste se mohli radovat v nebi.
Tím, že budete živit svou duši, dosáhnete víry v Nejsvětější Trojici.
Děti, vy nevíte, že máte duši! Zapomněly jste to… Ráda bych vám to v těchto časech připomněla.
Nevolám vás k prázdné víře, volám vás, abyste víru žily. Vyzývám vás, abyste na sebe pohlédly
zevnitř, utišily smysly, a naplnily srdce, rozum, mysl a myšlení velikostí a potřebou Nejsvětější
Trojice.
Milované děti, Bůh je jedinou Pravdou a zůstává přítomen, ať už jste si toho vědomi,
nebo ne. Zůstává přítomen v tajnosti v duchu, myšlení, rozumu a srdci. Je to spojení,
které máte s Otcem, Synem a Duchem Svatým, které vám vždy dává lásku k Pravdě.
Tímto způsobem vždy směřujete k dobru.
Člověk musí znát sám sebe, měl by vědět, že duše je něco hlubšího, než říct: "Mám duši."
Prohlašuje-li to bez jasnosti, bez pochopení a znalosti, pak dovoluje ďáblu spravovat všechny
lidské duchovní statky. Když lidská bytost se nestará o znalost Boha, duchovní duše je slepá
a spojuje se s tím, co je dočasné.
Milované děti, usilujte být duchovní a žít touhou po Bohu…
Věnujte se poznání mého Syna, životu v následování mého Syna, abyste se obnovily,
neboť duše, zbavená všech nečistot, žízní po Bohu.
Lidstvo je prosyceno neřestí. Mysl člověka nenalézá odpočinek. Člověk je pohroužen do tělesné
žádostivosti, člověk zmutoval do stvoření větší smyslnosti, z níž čerpá potěšení a dává jí své srdce.
Vás, mé děti:
vybízím vás k většímu pochopení klidu mysli, abyste se vzdálily od tolika rozptylování, které
vás udržuje v neustálém pokušení…
vybízím vás, abyste byly víc duchovní, a kvůli tomu se musíte dívat dovnitř sebe, kde přebývá
božství.
Milované děti, jen když zavřete dveře všemu, co přichází z toho, co je světské a budete žít
ve spokojenosti, poznáte, že opravdu milujete s porozuměním, které je vedeno moudrostí,
vycházející z Ducha Svatého.

Vroucně milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Duše je nesmrtelná, neztraťte věčný život!
Žijte každý okamžik, jako by byl poslední. Nečiňte chybná rozhodnutí, nežijte s okem upřeným na
svých bratrech, abyste je kritizovaly, nehledejte jehlu v kupce sena, abyste kritizovaly jehlu. Musíte
pracovat na tom, abyste byly víc duchovní. Posilňujte svou víru, abyste neklopýtly.
Buďte silné a pevné ve víře, protože teď není čas, abyste byly vlažné, mé děti.
Mnoho z mých dětí uchvátil ďábel, jsou posedlé, útočí na vše, co jim připomíná, nebo reprezentuje
mého Syna a mě.
Nikdo by neměl věřit, že zná všechno. Nebuďte z těch, kdo cítí, že jsou mimořádní. Pokora dává
lidské bytosti rodokmen být Božím dítětem. Pokorný člověk ví, jak být láskou, dobročinností,
odpuštěním, je moudrý. Pokora dává lidské bytosti, co nedávají ani knihy, ani tituly, ani zkušenosti,
protože vše právě zmíněné je zabarveno pýchou, která znečišťuje a ničí, co našla na své cestě.
Moji milovaní, toto je čas, kdy lidstvo vstoupilo do utrpení, jde pomalu ale jistě k setkání se svou
zkouškou ohněm. Mé děti, moji vyslanci, mé mystické duše, které sdělují Boží Slovo a které můj
Syn svěřil mně, zvláště v tomto čase, jsou ochraňovány mými anděly. Neubližujte jim před časem,
protože ti, kdo působí více bolesti mým nástrojům, ponesou větší břemeno a budou mít pomalejší
cestu ke konečnému setkání s mým Synem. "Neboť podle toho, jak soudíte, budete sami souzeni,

a mírou, kterou měříte, bude naměřeno i vám" [Mt 7,2].

Drahé děti, nechovejte se povýšeně vůči pokornému. Když pokorný člověk vás uvidí bezmocné na
kraji silnice, podá vám svou ruku, abyste mohly jít dál. Naproti tomu pyšný se bude trápit a sám se
zahanbí.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, celým vesmírem proudí energie. Každé z mých dětí
vyzařuje zevnitř dobro, nebo zlo v prostoru a čase. To dobro, nebo zlo je ve svém rozhodujícím
okamžiku.
V tomto čase se zlo rozmáhá, přitahuje vážná nebezpečí, která se blíží z vesmírného prostoru.
Země samotná je na svém bodu varu a pokouší se zbavit množství zla, které na ni lidstvo položilo
– přijde utrpení, smutek, teror…
Člověk jedná proti Boží vůli. Proto volám mé děti, aby byly duchovně silné, zahloubaly se
do poznávání Božího díla a činů, aby duše v každém okamžiku chtěla být podobnější mému Synu
a méně světu.
Svaté… Ano, chci vás svaté!
Milovaní, tím že se ponoříte do Božích činů a díla, vás povede k tomu, že budete více
duchovní, budete se těšit z dobra, činit dobro a dávat dobro svým druhům.
Nezapomeňte, že Věčný Otec je ten, kdo řídí všechno a chce, aby to, co řídí, toužilo po
Něm.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, musíte stoupat, aby váš duch přežil v Božím Světle.
Nedovolte zničit pokoj, lásku, víru a stálost. Buďte prozíravé, pomáhejte jeden druhému jít stejnou
cestou.
Dívejte se, kde jste, pozorujte, co je kolem vás: Pomáhá vám to růst?…
Způsobuje to, že klesáte?

Z Otcova Domu obdržíte veškeré dobro, které vytvoříte a dobro, které potřebujete, poprosíte-li
o ně s pokorou.
Děti, modlete se za Německo, modlete se, tento lid bude trpět působením zla, bude
utrápený a vyděšený.
Děti, modlete se za Maďarsko, příroda je bude divoce bičovat.
Děti, modlete se za Chile, bude se otřásat s velkou prudkostí.
Děti, modlete se jeden za druhého, epidemie se šíří a vzrůstá napříč zemí.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Nebudete opuštěné, andělské síly zůstanou s vámi. Měly byste vědět, že svobodná vůle lidí uspíšila
události. Budete zkoušeny samy sebou. Trest sestoupí na zemi, teplota celé země bude nižší, chlad
bude takový, že se bude zdát, že proniká kostmi vašeho těla.
Pochopte, děti, že čím víc je bytost duchovní, tím blíž je Nejsvětější Trojici.
Nehledejte moc, hledejte jednotu a bratrství.
Buďte láskou, která poutá pohled mého Syna k Zemi.
Přijměte mé požehnání.
Matka Maria

071. Poselství Ježíše ze dne 5. července 2016 během mše svaté.
Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko), http://jezusuzenete.hu

TENTO KRÁSNÝ SVĚT ZKAZILA VAŠE NENASYTNOST, CHAMTIVOST A TOUHA PO MOCI

Moje drahé děti, vyvolení mého srdce,
má duše je velmi, velmi smutná, neboť Mě mnozí nevěrně opustí. Viní Mě za utrpení, k němuž
dochází ve světě. To je Satanův podvod a pokušení.
Moje děti, jak bych pro vás mohl chtít něco zlého Já, nekonečně milující Bůh, který jsem za vás
zemřel na kříži, abych vás vykoupil? Tento nádherný svět stvořil Bůh proto, aby jej člověk přijal
do svého vlastnictví a těšil se z přírodních pokladů a vzdával za ně Bohu díky.
Mé děti, tento svět činí peklem vaše hříchy. Neboť války a zabíjení nechce Bůh, ale Satan, kterého
lidé poslouchají. Dostali jste svobodnou vůli. Vy se rozhodujete, koho chcete poslouchat. Já jsem
váš milující Bůh. Kdybyste poslouchali Mě a příkaz lásky, tak byste na této zemi žili šťastně
a bezstarostně. Pracovaly by stroje. Země by přinášela hojnou úrodu a vy byste měli dost času
k modlitbě, oslavování Boha, vzdávat Jemu díky a odpočinout si.

Moje děti, tento krásný svět zkazila vaše nenasytnost, chamtivost a touha po moci. Kvůli vaší
svobodné vůli existuje peklo a očistec. Jinak by existovalo jen nebe, kde jsem vám přichystal
místo. Ale tam mohou vstoupit jen ti, kteří Boha milují.
Moje děti, Boha milujte tak, že budete dodržovat jeho příkazy. Nedávejte se do řeči se Satanem!
Ten je otcem klamu a věčný poraženec.
Moje děti, ještě jste dostali čas k obrácení. Ale využijte jej, neboť pravím vám: čas milosti rychle
uplyne. Mou milost vystřídá můj hněv spravedlnosti. Očišťování světa už začalo. Už je oznamují tak
mnohé přírodní katastrofy. Obraťte se ke Mně co nejdřív, neboť smrt na vás udeří náhle, bude jen
jediným okamžikem. Najde-li vás nepřipravené, když jste nekonali pokání, tak se dostanete do
věčného ohně, kde bude pláč a skřípění zubů. Už jsem vám všechno řekl. Hřích je příčinou mnoha
tragedií, ke kterým dochází ve světě. Žijte v lásce a pokoji, a pak se svět promění v rajskou
zahradu. Potom budete šťastní.
Modlím se za vás k mému Otci a žehnám vám svým srdcem překypujícím nekonečnou láskou ve
jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Váš Ježíš

072. Poselství Ježíše ze dne 9. srpna 2016.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

PŘEJTE SI, ABYCH SE STAL VAŠÍ NEJVĚTŠÍ POTŘEBOU

Moji milovaní lidé, žehnám vám.
Hledejte Mě bez ustání…
Přejte si, abych se stal vaší největší potřebou.
Milujte Mě, dokud rozum nezavolá vůli, aby si uvědomila, že jsem nejvyšším dobrem.
Moji lidé, buďte poslušní mých výzev. Vůle lidského stvoření se musí otevřít, aby v sobě nechala
růst víru, naději a bratrskou lásku.
Ctnostného člověka spatříte bez toho, že by musel říct jediné slovo, neboť z něj září má láska.
Člověk, jenž usiluje být obdivován, žije ze své pýchy. Má výřečnost, ale ta bude prázdná a jeho
slovo nedosáhne víc než chvilkový obdiv.
Kdokoli, jenž se nesvěří Mně a nezůstává pokorný, nevlastní ctnosti, ale jen prázdná
slova.
Moji lidé, musíte hledat jednotu, musíte vejít do hledání prospěchu celku, aby vaše oddanost
jednoho k druhému byla naplněním Božího příkazu.
Kdokoli není bratrský a jde za svým vlastním blahobytem, tomu pýcha zabraňuje, aby viděl nouzi
svých bratrů… Ten, kdo je bratrský a následuje Mě, je šťastný, že může své bližní vést k dobru
všech s vědomím, že moje Prozřetelnost vidí smysl lidské práce a naplní všechny jejich potřeby
podle mé vůle. Prosím vás jen o dobré úmysly a má Prozřetelnost vás přivítá a požehná, a bude

vás milovat.
Osvítím vás svým Slovem, protože mé Slovo je odhalením, jemuž uvěříte svou vírou
podle vašeho chápání a své lidské vůle, která přichází ke Mně, nebo Mě opouští.
Odhalení není v rozporu s rozumem, neboť jak odhalení, tak i rozum jsou potřebné. I když rozum
nedosáhne porozumění Božích tajemství, víra zabraňuje člověku, aby upadl v omyl. Právě jako ten,
kdo hlásá, že bolest pekla bude ukončena Božím milosrdenstvím, se dopouští vážného omylu. To je
zcela v rozporu s Písmem svatým. Lidská vůle je svobodná přijmout dobro nebo zlo. Ale i tak
hledám člověka, který usiluje o dobro.
Moji lidé, tvrdohlavě setrváváte ve zlu. Nebudete-li hledat nápravu, nemohu vám odpustit. Kdokoli
Mě poznal a odmítá Mě, nese větší vinu, když se ke Mně nevrátí.
Moji lidé, nestačí se vzájemně nazývat křesťany. Věčného života nedosáhnete mrtvými činy. Není
to prázdnými modlitbami nebo činy bez mé Lásky, jimiž dosáhnete věčného života, ani zevnějškem
jej nezískáte. Každý okamžik musíte žít, jako by byl poslední a láska musí zvítězit nad vaším
vlastním egem. Jinak jste nedosáhli porozumění života v mé vůli.
Vyzývám vás, abyste nezapomněli toto: Lidstvo zapomnělo, co to je bratrství, lásku mezi bratry,
pomoc bratrům. Boj o materiálno vytváří člověka sobeckého a bez srdce.
Jak dlouho ještě budete žít?
Jak dlouho ještě bude existovat systém, který člověk zavedl?
Cožpak se nestarám se o mé děti, aby si poskytly vzájemnou pomoc?
Polní ptáci neumírají, protože je krmím. Stejně tak jsou mé děti ochraňovány Mnou, vedeny Mnou
a předem jim ukazuji cestu, kterou mají jít, a varuji je, aby nebyli kořistí omylů této chvíle.
Probuďte se! Nedovolte, aby vaše víra zeslábla. Bděte, mé děti, nevěřte ve smlouvy lidí,
kteří vládnou nad velkými národy, buďte si vědomy, že v této chvíli hlad bere životy, nemoci se
nezastavují, přírodní katastrofy jdou ke svému k vrcholu.
Lidstvo se ke Mně obrací zády, odmítá Mě, nemorálnost je přítomná v každém okamžiku, a před
tím, moji lidé, musíte utéct: před násilím, které nezná žádné hranice. Někteří chtějí být agresivnější
než druzí, jiné mé děti jsou připraveny stát se těmi nejkrutějšími. Mládež Mě trápí svou hloupostí
a nedostatkem úcty k životu a ke svým starším.
Lidstvo prožívá velký chaos odhalený mou Matkou, který není lidmi rozpoznán.
Moji lidé, nebuďte rozptylováni malichernostmi, buďte opatrní a nenechejte se zmást lstivostí
ďábla, který vás chce vzdálit od reality.
Má Matka vám poskytne přístřeší pro vaše duše, a tak je udrží blízko Mě.
Moji lidé, od počátku tohoto odhalení, jsem vás vyzval, abyste zůstali v Neposkvrněném Srdci
Marie a v mém Nejsvětějším Srdci. Toto odhalení pochází z našich srdcí, takže chci, aby
toto odhalení Neposkvrněného Srdce Marie a Nejsvětějšího Srdce Ježíšova bylo
uznáno, aby každý z vás, moji lidé, mohl vykřiknout: "Přijď království tvé!" dokonce
i v nejtěžších chvílích, protože Naše Srdce udržují stejný tep spolu s mým lidem.
David porazil Goliáše prakem. Můj lid zvítězí mou láskou a rukou mé Matky.
Modlete se, mé děti, modlete se za utrpení Francie, Anglie a Španělska, budou
překvapeny terorem a příroda je bude bičovat.
Modlete se, mé děti, modlete se za Venezuelu, bolest se zvětší. Země se třese.
Modlete se, mé děti, modlete se za Kostariku, násilí je na obzoru. Země se třese kvůli
jejím sopkám.
Modlete se, mé děti, modlete se za Japonsko, trpí, jeho půda se třese, voda se bude

bouřit.
Modlete se, mé děti, modlete se za Střední Východ, posunul násilí proti lidstvu, mír
není mírem, lidé trpí.
Sešlu mou pomoc tomuto mému lidu, můj anděl míru přijde a bude jej milovat mou
láskou. Porazí zlo a v jeho srdci zformuje mé Slovo.
Moji lidé, jak mnoho mučedníků je v této chvíli.
Nezvykejte si na bolest svého bližního, zůstaňte v jednotě, v bratrství, v lásce k bližnímu,
ve vzájemné úctě, nevztahujte ruku na svého bratra, ani neužívejte svůj jazyk jako dvousečný
meč.
Moji lidé, chci, zejména v tomto okamžiku, kdy Zlý se zmocňuje tak mnoha lidských bytostí, abyste
přijímali nejsvětější eucharistii svými ústy.
S mým Tělem a Krví musí být zacházeno s úctou. Přijímejte Mě do úst, neberte
Mě do rukou. Potom, co Mě přijmete do ruky, částečky mého svatého Těla spadnou na
podlahu, aniž byste si toho všimli, když lhostejně spustíte svou ruku a hodíte Mě na
zem. Ne proto, že ruka nebo jiná část těla by nebyla důstojná, ale proto, že nevíte jak
se ke Mně chovat a ignorujete hodnotu i jediné částečky mého svatého Těla.
Moji lidé, Já jsem dobrý pastýř, jenž nezanedbává drobnosti svého stáda. Jdu před vámi
a upozorňuji vás předem, abyste se svou nepozorností nedopouštěli chyb.
Když litujete svých hříchů, vidím vás jako poprvé a miluji vás ještě víc.
Nebojte se kvůli tomu, co má přijít, bojte se Mě urazit.
Má Matka vás neopustí. Mějte víru; v této chvíli každý z mého lidu nese svoje břímě. Někteří trpí
pro ty, kdo žijí v hříchu, jiní pro umírající, aby se mohli kát, jiní pro ty, kdo nepoznávají své chyby,
jiní zase pro ty, kteří se nechtějí změnit a setrvávají v hříchu. Každý je jako prst ruky, všichni mají
svou úlohu, ale patří Mně. Vedu vás, Já jsem váš Pán, "Jsem, který jsem" [Ex 3, 14].
Mé požehnání je na každém z vás: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.
Váš Ježíš

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

ČEKÁ VÁS KRÁSNÝ A ÚŽASNÝ SVĚT

Mé drahé děti,
přišla hodina, chystejte se! Zanedlouho budete za Mne prolévat svou krev. Do vašeho života
vtrhnou draví vlci. Ale nebojte se jich, nad vaší duší nemají žádnou moc. Vaše duše je mým
majetkem. Střežím vás jako svou vlastní slávu. Nebuďte smutní, neboť vás čeká krásný a úžasný
svět. Odtud budete moci vidět své příbuzné na zemi a dokážete jim pomoci mnohem víc, než
kdybyste žili mezi nimi.

Důvěřujte Mi. Obdaruji vás nikdy nekončícím, věčným životem, věčným štěstím. Čekám vás ve své
objímající náruči a uzavřu vás do svého srdce, ukryju vás do své věčné lásky. Já jsem dobrý
pastýř, který dal život za vás. V nebi jsem vám přichystal věčný domov.
Mé děti, oko nevidělo, ucho neslyšelo, lidské srdce není schopno pocítit, co jsem vám připravil.
Nedokážete si představit ani pochopit nekonečné perspektivy a možnosti, které mají vaši
blahoslavení společníci. Ach, kdybyste jen na okamžik mohli uvidět, co tam na vás čeká, učinili
byste vše, abyste to získali.
Mé děti, modlete se neustále za sebe a za své mučednické bratry, abyste dostali milost dobré smrti
a vytrvalosti až do konce. Snažte se Mě následovat v sebezapření a nesení kříže. Potom se s vámi
rozdělím o své břímě, které je sladké, protože vás povedu do nebe.
Já ponesu větší část vašeho kříže, a proto ulehčím vašemu břemenu. Kříž je těžký, pokud jej
nenesete z lásky. Soustředíte-li na své křížové cestě svůj pohled na Mne, jenž jdu vždy před vámi,
zažehnu vaše srdce plamenem a své kříže, které jste dostali ode Mne proto, abych vám pomohl
dojít ke spáse, ponesete snadno a s lehkostí. Neboť jen v utrpení se sjednotíte se Mnou a jen kříž
bude vaší spásou. Tento svět se vší svou rozkoší pomine, ale ten, kdo Mě následuje, najde úzkou
cestičku, která vede k věčnému životu.
Moji maličcí, přichystejte se! Žijte tak, abyste byli stále připraveni na smrt. Jen jedno je jisté: smrt.
Na ni se připravujte jako na nejhlavnější zkoušku svého života, neboť tehdy se rozhodne o vašem
osudu. Dodržíte-li mé Zákony, dostanete se do nebe. Budete-li hluší k mému volání, padnete do
zatracení.
Vyhýbejte se rozkoším světa, pohrdejte vším, co protiřečí mým Zákonům. Hledejte ticho venku
a uvnitř své duše, v tichu Mě najdete. Dám vám svůj pokoj, který vám svět nedokáže dát, a vaši
duši naplním veselím. U Mne jste v bezpečí, neboť budu s vámi až do konce světa.
Beze Mne nedokážete nic vykonat. Zůstaňte v mé lásce, ze srdce odpusťte jeden druhému
a zapomeňte na křivdy, jimiž vás lidé urazili. Pohleďte na mé tělo pokryté ranami a zbrocené krví.
Uslyšíte mou modlitbu, která zazněla z kříže k mému Otci: "Odpusť jim, neboť nevědí, co činí."
Čerpejte sílu ze Mne! V nebi se z toho budete nejvíce radovat, protože můj Otec vám odpustí vaše
hříchy jen tehdy, odpustíte-li druhým. Milujte se navzájem ve Mně, ve Mně jste všichni bratři.
Moje děti, váš život se rychle ukončí. U Mne má hodnotu jen láska. Co jste učinili z čisté,
nesobecké lásky, za to vám dám svou věčnou odměnu.
Žehnám vám mou jedinečnou, nekonečnou, každé lidské chápání přesahující láskou ve jménu Otce
i Syna i Ducha Svatého.
Váš Ježíš

074. Poselství Ježíše ze dne 28. srpna 2016.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

BLESK UPOZORNIL MŮJ LID NA TO, CO MÁ PŘIJÍT

Můj milovaný lide,

můj lid je přítomen v každém tepu mého srdce.
Nikdo z vás by se neměl vyloučit z mého lidu, neboť všichni jste mými dětmi.
Potřebuji vás, abyste se rozpoznali jako bratři. Shromažďuji můj lid z celého světa, aby sjednoceni
v mé lásce, jste byli silou dobra, která se rozšíří do celého Stvoření, do celého vesmíru.
Někteří se mohou ptát: "Jak se máme setkat?"
V setkání, které má každá bytost se Mnou: v modlitbě, v našem setkání v eucharistii, v rozjímání
o mém utrpení, v rozjímání o sedmi bolestech mé Matky, v rozjímání svatého Trisagionu,
ve zpovědi, v lásce k bližnímu, v lásce v rodinném kruhu, v naplnění Božích Zákonů, v obětech,
v poslušnosti, naději, a dobročinnosti, ve víře, a tím, že jste opravdovými křesťany v Duchu
a Pravdě.
Síla mých lidí zůstane, nezmenší se, moji lidé jsou věrní a praví.
Kvůli tomu vyzývám své milované kněze, aby se necítili být v nebi už předem, ale byli hodni svého
důstojného úřadu, v každém okamžiku s pokorou sloužili mému lidu, sdíleli s lidstvem právo na
věčnou spásu. Moji biskupové mají žít v pokoře, neměli by žít v palácích: s dobrými způsoby, ale
bez výstředností, neměli by vlastnit přepychové věci, ale měli by pomáhat chudým a potřebným.
Truchlím nad mými pomocníky, kteří se dali do služby svobodnému zednářství, uchvátili mou církev
a vzali ji s sebou na zcela falešné cesty. Vnutili se v této době zevnitř mého Domu a využili ji
k přípravě na příchod uchvatitele. Běda těm, kdo vydají mou církev! Prožijí nářek mého lidu
a přísnost mé ruky. Oddělování pšenice od koukolu, kterou začnu provádět, způsobí těmto
spojencům zla velké utrpení.
Pomocníci, kteří sami sebe nazývají věrnými Mně, budou plakat krvavými slzami, že Mě zapřeli,
podvedli, oddali se zlu a falešně vedli můj lid.
Nepřijmu smyslnost, výstřednosti, okázalost, aroganci, nedostatek křesťanské lásky, popření toho,
co jsem svému lidu výslovně oznámil, a běda mým služebníkům, kteří nejsou oddaní mé Matce!
Moji lidé, v tomto okamžiku rozlišování, musíte zůstat ve stálé blízkosti naší vůle, jinak vás uvidím
v ještě větší úpadku, spolu s velkým počtem těch, kteří se sami znečišťují a jejichž odporný zápach
bude nesnesitelný.
Zlo spoutává své následovníky, ty, kdo je přijímají,
polapí do svých drápů ty, kdo mu nekladou odpor…
Moji lidé, netýrejte se navzájem. Ať to nejsou členové mé církve, kteří ji udeří, pomlouvají,
znevažují, když vzájemně vstupují do sporů. Sjednoťte se, nevstupujte do vzájemného
kritizování, ale sjednoťte se v mém Nejsvětějším Srdci a v Neposkvrněném Srdci mé
nejsvětější Matky. Ať to nejsou moji vlastní lidé, co se vzájemně kamenují z malicherné závisti
nebo bezdůvodné žárlivosti. Žádné seskupení v mé církvi není větší než jiné, všechna mají jediný
účel: vrátit Nám zemi, kterou jsme vám odkázali.
Přicházím, abych vás vyzval i nadále se dělit o můj kříž. Ať každý člověk vezme na sebe svůj
vlastní kříž, abyste neopustili moji cestu, a v této chvíli úpadku se nestali částí generace,
která Mě uráží až k zhnusení jako nikdy dříve.
Pokoj je pro lidstvo jen prchavou vzpomínkou, teror se zmocnil různých zemí, rozšířil
se a převažuje v Evropě.

Má církev je nemocná, zmatená existujícím rozdělením. To není dobré, neboť jsou to znamení
času, kdy má církev bude prožívat muka, a pak upadne do rozkolu.
Blesk upozornil můj lid na to, co má přijít a na sílu mého lidu, a i když síly zla zamýšlejí můj lid
zničit, nedokážou Mě odstranit ze srdce mých lidí.
Naše vůle pověřila mou Matku velením nebeských legií, aby to byla ona, která rozdrtí hlavu Satana
a jako Královna celého Stvoření, převezme duchovní vedení v boji, který lidstvo v tomto čase
prožívá. Z toho plyne souvislost s modlitbou svatého růžence, neboli důležitost uvědomění si
modlitby svatého růžence a významu každého slova a činu dokonaného v této oběti.
Nenoste růženec kolem krku, pokud si nejste vědomi jeho významu, jinak Mě urážíte. Vlastníte
zbraň, které se ďábel obává s hrůzou a strachem: Je to zbraň svatého růžence,
avšak bez bezduchého odříkávání, ale vědomě rozjímaný.
Bude se zdát, že zlo vyhraje, ale nikdy nezvítězí. V tomto okamžiku vítězí nevíra, stále Mě urážíte,
je Mnou opovrhováno, velké množství mých dětí se prohlásilo za mé nepřátele, nejhorší a největší
nepřátele, kteří jsou ochotni sloužit Satanovi ve všem, co si přeje, a nevědí, že po vykonání jeho
záměru je pošle do věčných plamenů.
Protože moji lidé byli učeni chápat mé milosrdenství, aniž by rozjímali o naší Boží spravedlnosti,
jsou v této chvíli šokováni, že moji proroci Mě poslouchají a sdělují jim má neustálá varování, aby
se probudili. Písmo obsahuje v evangeliích:
"Přišel jsem oheň hodit na zem…" [Lk 12, 49], abych očistil, oddělil toho, kdo naplňuje
mé zákony od toho, jenž to nečiní.
Já vás varuji, má Matka varovala lidstvo, a člověk tomu nevěnuje pozornost a popírá
odporný stav své duše…, jste tvrdošíjní.
Mé Slovo už není dáváno, abyste uviděli zlo, jako něco, s čím mé děti žijí a neustále
konají, což způsobuje, že mé učení je zapomenuto a vypuzeno.
Tvrdošíjní se nedokážou změnit, dokud si neuvědomí, že jsou-li daleko od svátostí,
jsou již příliš vzdáleni, než aby jim milost pomohla na cestě k obrácení.
Moji lidé, někteří z vás jsou tvrdší než ostatní, jste rozhodnuti Mě neposlouchat, zavrhnout Mě,
a kvůli své pýše jdete dál po cestě do zatracení.
Nedostatek pokory této generace je Satanovou zbraní. Zapomněli jste na pokoru, všichni si
myslíte, že jste moudří, aniž byste pochopili, že "Kdo zatvrdí šíji proti domluvám, bude
nenadále rozdrcen a nezhojí ho nikdo" [Př. 29, 1].
Moji milovaní lidé, přicházím, abych očistil tuto generaci ohněm. Máte dvě cesty: dobro, nebo zlo,
mezi tím není nic. Držte se mého Slova!
Modlete se, mé děti, modlete se za Spojené státy, jsou i nadále očišťovány, oheň se
vynoří se strašným burácením velkého vulkánu. Z přírody a člověka vychází bolest.
Modlete se, mé děti, modlete se za Indii, bude bičována přírodou.
Modlete se, mé děti, modlete se za Chile, země se hýbe ve svém lůně, se silou otřese
mořem.
Modlete se, mé děti, Španělsko bude trpět, Itálie bude trpět ještě víc.

Modlete se, mé děti, lidstvo na sebe přivolalo očistu, a ta už mu není odpírána.
Země na pobřeží budou trpět a do velkých měst přijde hladomor. Člověk se svým hněvem je
prostředkem, který rozdmýchal zlo, aby vyvolal kritické situace v různých zemích, kde neklid
způsobí sociální katastrofu. Lidé se bouří proti svým vládcům, a pak přichází utrpení všech, se
žalem při pohledu na bolest, kterou způsobili. Člověk ve všem, co vytvořil, projevuje vzpouru
proti Mně.
Argentina bude trpět zmatkem. Modlete se za Argentinu, neposlechla varování mé
Matky.
Moji lidé, Satan je mazaný, bude se zdát, že zvítězí.
Neříkejte, že jste zachráněni tím, že jste pokřtěni. Tento čas je těžký, na tento čas pro můj
opravdový lid bude pohlížet celé Stvoření, jehož prvky mají sklon pomáhat věřícím.
Úroveň lidstva se pozvedla proti stvoření, které tím trpí, což vyvolává chaos, který
zasahuje celý vesmír. Vesmír se chvěje a žasne nad neposlušností člověka.
Mnozí budou pohoršeni a vzájemně se budou zrazovat a nenávidět, "Kdo však vytrvá
až do konce, bude spasen" [Mt 24, 13].
Mé požehnání je s těmi, kteří se snaží překonat své lidské ego a vystoupat k mému Domu.
Mé milosrdenství je připraveno je přijmout.
Miluji vás.
Váš Ježíš

075. Poselství Ježíše ze dne 25. srpna 2016.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

LIDSTVO JE JEN OKAMŽIK OD VELKÉHO VAROVÁNÍ

Moji milovaní lidé,
požehnaný je ten, kdo přichází k naší vůli, aby hledal milosrdenství.
Požehnaný je ten, kdo přichází k naší vůli s pevným úmyslem se změnit.
Požehnaný je ten, kdo přichází k naší vůli s láskou.
Moji milovaní lidé, lidstvo je vzdáleno jen okamžik od Velkého Varování…
Zlý se zasvětil, aby sázel zlo do člověka, který se oddělil ode Mne.
Lidstvo bere na sebe tíhu velkých a těžkých hříchů, které pošpinily jednání a dílo člověka. Lidská
bytost padla tak daleko, že už se nejeví jako dítě naší vůle, ale jako dítě svobodné vůle na banketu
s ďáblem.

Na obloze se brzy rozsvítí hvězda. Osvětlí jak ty, kdo žijí v temnotě, stejně jako ty, kdo žijí ve
Světle. Země se bude zdát, že hoří a že všechno bude stráveno v plamenech, ale vy, kteří věříte
v naši Trojici a v Matku Lidstva – někteří z vás budou vědět, že to je Varování, jiní budou
zachváceni panikou, která je může přivést k smrti. Mé děti vstoupí do velkého klidu, jako kdyby
se viděly ve velkém zrcadle, zrcadle svého svědomí. Vše se zastaví během naplnění naší vůle,
dokonce ani démoni nebudou schopni se v tomto okamžiku vměšovat, vše bude ochromeno.
Moji lidé, omezte na minimum utrpení z vašich vlastních hříchů…
Ponořte se ochotně do změny, která vám dává příležitost zůstat blíže naší Trojici.
Ponořte se do lásky Královny celého Stvoření, aby vám ukázala, že vnitřní ticho je nezbytné
pro každého, kdo se rozhodne patřit více našemu Domu a méně světu a hříchu.
Měli byste si být vědomi stavu šílenství, do něhož padlo lidstvo pod praporem neposlušnosti
a nedostatku svědomí. Ďábel je hnací silou, která vede tisíce mých dětí, aby se dostaly do bludiště
hříchů, z něhož nejsou schopny dostat se ven.
Já, váš Pán, vidím z nebe činy mých dětí a každý čin ve prospěch zla a proti našemu Zákonu
a Lásce, zanechává na zemi takové množství fyzického znečištění, že vidím Zemi pokrytou odpadky
ve velkém množství.
Jak jste znetvořili Dům, který jste dostali!
V této chvíli je lidských duchovních odpadků tolik, že otupily vaše smysly. Takže
v každém okamžiku, kdy se člověk probouzí, je infikován nevolností, která ho ochromí a zabrání
mu, aby ve svém životě provedl radikální změnu a vzdálil od sebe daleko pocit lhostejnosti vůči
tomu, o čem ví, že není správné.
Lidstvo je udržováno v mraku, který zatemňuje rozum, otupuje mysl, zatvrzuje srdce
a spoutává vůli.
Kvůli tomu nemůžete jasně vidět, nemůžete rozlišovat, nebo být silní v boji proti zlu.
Moji lidé, vy nepoužíváte sílu své vůle, když čelíte zlu, abyste je odmítli, nedokážete se
odvrátit od toho, co je hříšné, žijete a dovolujete vnitřní síle, která žije v každém z vás, aby byla
zadušena mocí zla, a tato vnitřní síla je zničena vaší zbabělostí v boji proti zlu.
Nemáte úctu k sobě samým, omezili jste se duševně i duchovně, proto se zlu podařilo vás do velké
míry překonat kvůli nestálosti, v níž udržujete svůj intelekt, a tím, že jste se omezili na žití
v minulosti a zřekli jste se možnosti být více duchovní než tělesní.
Moji lidé, chtěli jste Mě odstranit ze svého života všemi prostředky a mysleli jste si,
že žít ve Mně znamená žít přidušený, omezovaný, potlačovaný a bez svobody.
Naneštěstí pro můj lid, takové myšlení vás zastavilo ve vašem vzestupu ke Mně a zabránilo
probuzení duchovních schopností, jimiž jste byli obdařeni, abyste byli blíže naší vůli. Co stále
ignorujete, a budete ignorovat, je to, že ve vzdalování od naší vůle, jste se vzdálili od své
pravé identity člověka jako Božího dítěte.
Moji lidé, kolikrát jsem vás volal, abyste zadržovali nutkání lidského ega!… A vy jste si Mě
nevšímali.
Toto nutkání, které vás v tomto čase ovládá, zanikne, ale duše byly nasměrovány na cestu zla,
řízené lidským egem, s plným využitím nesprávně používané svobody.

Jak mnoho mých dětí žije v tomto okamžiku, jako kdyby byly odsouzeny do pekla, chrlíce stále
aroganci lidského ega na své bratry!
Kolik vás, aniž byste to věděli, se zříkáte štěstí být naším dítětem a žijete otráveni lidským egem,
závistí a sobectvím!
Ubohé duše, jimž chybí má láska, chybí jim to, co skutečně znamená být mými dětmi!
Nepřestávají soudit svého bližního, jejich pohled jim nedovoluje podívat se na sebe.
Jak nešťastné je pro naši Trojici dívat se na stav člověka v tomto čase, kdy Bůh velké části lidstva
nezakazuje vůbec nic. Takže zlo roste uprostřed lidstva, tolerantnímu k nedostatku hodnot, kde
útlak je závažný, kde být nadřazený má větší důležitost, nepřítomnost lásky má větší význam
a úcta k Božím zákonům už není důležitá. Dívám se s bolestí na nemocné lidstvo, kde zlé činy
zůstávají nepotrestány a kde ti, kteří jednají v dobrotě, jsou obviňováni.
Žijete v beztrestnosti, ceníte si hříchu, a tímto způsobem jednání Mě těžce urážíte.
Přivolali jste očistu na zem, ruka mého Otce dopadne na lidstvo…
A živly reagují v křeči proti člověku, který je vůči nim zcela lhostejný.
Moji lidé, velké kusy země se potopí a voda, která vystoupí, způsobí vážné záplavy. Sopky budou
dunět, oznamujíce člověku blízkost jejich činnosti.
Najdete podivná stvoření v moři, vytvořená člověkem, která vznikla působením radioaktivity vod
oceánů.
Modlete se, milované děti, modlete se za Japonsko, bude silně otřeseno.
Modlete se, milované děti, modlete se za Chile, uslyšíte nářek spolu s otřesy země,
a voda zaplaví zemi.
Modlete se, mé děti, modlete se za Francii, bolest se vrátí.
Modlete se, mé děti, modlete se za Anglii, její srdce se stane hořkou žlučí.
Modlete se, mé děti, sopky jsou připraveny vybuchnout v jedné a další zemi, a to
rychle.
Moji lidé, odvraťte se od zla a vraťte se okamžitě k naší Trojici…
Opusťte tvrdohlavost lidského ega, abyste dosáhli dobrých věcí, které jsou pro vás…
Pokračujte beze strachu a připravené, i když říkají, že nevíte, co děláte. Udržujte zásoby v místech
speciálně připravených jako má útočiště. Budu vás doprovázet z místa na místo a budu vás chránit.
Milujte mou Matku, najděte v ní Přímluvkyni, aby vás obdařila naší Boží láskou, a aby konečně
panoval pokoj ve vašich srdcích.
Nebojte se, všude tam, kde je skutečně oddaný stoupenec naší Trojice, získáte
ochranu.
Moji lidé, neztrácejte odvahu v těchto okamžicích. Čerpejte sílu z našeho požehnání.
Žehnám vám svou láskou.

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

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

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

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

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

nebe. Nevím, zdali duše byla v těle, nevím, zdali byla mimo tělo. To ví Bůh. A vím o tomto
člověkovi, že byl uchvácen do ráje – zdali duše přitom byla v těle, či mimo tělo, to nevím, ví to
Bůh. – a uslyšel slova nevyslovitelná, která člověk nesmí vyřknout." [2Kor 2-4]. Potom napsal:
"Jsem totiž přesvědčen, že utrpení tohoto času nejsou nic ve srovnání se slávou, která se na nás
v budoucnosti zjeví." [Řím 8, 18]. Napsal také toto: "Ano, vůbec všecko to považuji za škodu ve
srovnání s oním nesmírně cenným poznáním Ježíše Krista, svého Pána. Pro něj jsem se toho
všeho zřekl a považuji to za bezcenný brak, abych mohl získat Krista." [Fil 3, 8].

Mé děti, neshromažďujte. Všechno zůstane tady a nikdy více toho nebude. Zpopelní to oheň.
Raději se modlete! Účastněte se mše svaté, která je největší modlitbou. Vyzpovídejte se ze svých
hříchů a přijměte Mě ve svatém přijímání do svého srdce. Tak Já budu vaším pokladem, který si
vezmete s sebou do nebe. Vaše srdce otevřete dokořán, přijměte mou milost. Dám vám hodnoty
vztahující se k věčnosti. Ale když je nepřijmete, nebudou k vašemu užitku.
Mé děti, dnešek je ještě váš. Moje slova můžete ještě dnes proměnit ve skutky. Ale může se stát,
že zítra se váš život ukončí. Když potom předstoupíte před mou soudnou stolici, budete chudí jako
žebráci.
Mé děti, přijměte mé Slovo. Vyživujte svou duši. Každý den čtěte evangelia, Písmo svaté Nového
Zákona. Jen tehdy, až je poznáte, čtěte Starý Zákon, který jsem nezrušil, ale naplnil. Čtěte má
poselství a proměňujte je v skutky, které jsou opakováním Písma svatého. Když to činíte,
nepřekvapí vás nečekaně, náhle se vyplňující události. Buďte bdělí! Vyproste si milost čistého
vidění a všechno prozkoumejte ve světle evangelia. Dnes je velmi mnoho falešných učení.
Z evangelií vyzdvihnou jedno slovo a to pak mylně vyloží. Je třeba číst celou část, nebo jen tak
se dá správně pochopit.
Moje drahé děti, pohlédněte na Mne a zalije vás Světlo. Vy, kteří Mě milujete, zprostředkujte mé
Světlo, vyzařujte mé milosti, vylévejte mou lásku na každé stvoření. Neboť jen láska je tím, co vás
drží při životě. Jen ta má smysl, jen pro ni dostáváte mou milost. Milujte Mě stále tak, že budete
činit, o co vás prosím. Následujte Mě na křížové cestě. Své každodenní malé kříže noste bez
reptání a bez vzpoury. Služte Mi v sebezapření ve svém bližním a ve všech těch, které před vás
postavím. Život je tak krátký. Řeknete-li na mou prosbu "ano", tedy hovoříte-li jazykem lásky,
přinesete s sebou stonásobnou úrodu.
Moje děti, zapojil jsem vás do svého obrovského vykupitelského díla. Skrze vás chci zachraňovat
duše až do konce časů. Proto vás potřebuji, abyste si získávali zásluhy a zachraňovali duše.
Moji maličcí, všechno tu zůstane. Život má smysl na zemi i v nebi. Přijďte i vy na mou vinici,
protože i s vámi mám věčný plán, abych vám mohl dát denár, který je věčným životem.
Moji maličcí, odevzdejte Mi své životy. Já každé zlo proměním v dobro. Já jsem Bůh a vše obrátím
pro vaši spásu. Jedině Já vás nejvíc miluji, i svůj život jsem dal za vás na kříži.
Věřte Mi, důvěřujte Mi. Vaše nedůvěra Mě bolí víc než všechny hříchy světa. Zaujměte svá místa,
která jsem vám určil od počátku, od vašeho početí. Tak budete šťastní a váš život získá smysl a cíl.
Nevadí Mi, je-li někdo vzdělaný, nebo jednoduchý, bohatý, nebo chudobný. Pro Mne je důležité jen
jedno: Zda je poslušný mého učení. Když to učiní, zformuji z něj svatého a v nebi na něj vyliju mou
slávu jako letní déšť.
Děti moje, v mé zemi nejsou hodnosti, tituly a bohatství. Tady jsou jen ctnosti: Kdo Mě následuje
tak, že vykonává mou vůli, ten bude v nebi největší. Vy buďte ve své duši malými dětmi. Důvěřujte
Mi, zcela se Mi svěřte. Pak bude ve vaší duši přebývat velká radost a štěstí. V ničem nebudete mít
nedostatek, neboť tomu, kdo patří Bohu, nechybí nic. Postačí mu sám Bůh. Takoví, kteří ve své
duši jsou dětmi důvěřující ve Mne, jsou v nebi největšími.
Přijměte toto učení a snažte se, abyste je proměnili v čin. Hledejte nejdříve Boží království a jeho
spravedlnost a vše ostatní vám bude přidáno. Můj Otec, se svou překypující láskou, se postará
o každé své dítě, které v Něj důvěřuje. Buďte takoví jako Maria, která slyšela a do svého srdce
uzavřela má slova. Ona si vybrala ten nejlepší podíl. A nikdy jej neztratila.
K tomu vám žehnám ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Ježíš
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Mé drahé dítě,
nade vše Mě vroucně miluj! Brzy se budeš muset vyznat před tímto hříšným světem. Miluj Mě
tak, abys dokázal, bude-li třeba, dát za Mne i svůj život. Nepřipoutávej se na této zemi k nikomu
a k ničemu, ale jen k dodržování mých příkazů a ke Mně, k oltářní svátosti. Zanedlouho propukne
velké pronásledování a Já oddělím pšenici od plevele. Nyní vyjde najevo tajemství mnoha srdcí.
(Pán zde naráží na Simeonův chvalozpěv, [Lk 2, 29-32]).
Oddělím pravé od falešných, věrné od pokrytců, a jen ten, kdo bude věrný až do smrti, bude
spasen. Ty vždy zůstaň na pravé cestě a buď Mi věrný až do smrti. Tak před tebou odhalím Boží
tajemství, zavedu tě do hlubin mého milosrdného srdce, učiním tě svatým a mé srdce, hořící
milosrdnou láskou, bude tvým domovem. Kvůli Mně nedělej rozdíly mezi lidmi, miluj každého, i lidi
hříšné, velmi se za ně modli a vykonávej oběti, aby se obrátili. Jejich hříchy měj v nenávisti,
zachovej od nich odstup, ale hříšníky přiveď ke Mně, aby se obrátili a byli spaseni.
Z tebe udělám zachránce mnohých duší. To je můj plán pro tebe. Když Mě budeš následovat
a volat Ducha Svatého, ukážu ti cestu a dám ti vnuknutí, co máš udělat. Dám ti takový hlas,
kterému nikdo nedokáže odolat. Život na zemi je krátký a můj nepřítel neustále hledá, koho by
zhltnul. K tomu, abys mohl úspěšně zachraňovat duše, musíš být odvážným bojovníkem, který
ze Mne, skrze svátosti, postupně načerpá sílu, s jejíž mocí přemůže Zlého. Se silou mé Krve, která
se přenese na tvé rty s mým Tělem, se sjednotíš se Mnou v každém svatém přijímání. Tvůj jazyk
nechť ohlašuje jen moje učení a mluví jen o Boží slávě. K lidem, které před tebe přivedu, buď vždy
laskavý, nápomocný a modli se za každého. Pros Mne, abych je skrze tebe učil Já, abych stál mezi
tebou a každým člověkem.
Moje dítě, modli se za lidi. Mnozí neberou v úvahu důležitost svátostí. Měli by se zpovídat mnohem
víc, než to dělají. Pros Ducha Svatého, aby jim ukázal jejich hříchy a velkou milost, že ve svaté
eucharistii přijímají do své duše samotného Bohočlověka. Řekni jim o Mně, o ceně, jakou jsem
zaplatil, že jsem s nimi zůstal. Řekni jim, jaké utrpení mi působí ti, kteří Mě přijímají v hříchu. Řekni
jim, že tam, kde panuje Satan, Mě znovu poplivají, zneuctí, vysmějí se Mi, zbičují, korunují trním
a ukřižují Mě na kříži.
Ve skutečnosti Mě svou svobodnou vůlí přinutí vstoupit do svých duší, kde znovu projdu křížovou
cestu a znovu a znovu budu prožívat mučivou smrt. Běda člověku, který Mě takto přijme, neboť
to činí pro své věčné zatracení. Mé dítě, mysli často na tato slova a ohlašuj je každému. Nechť tvá
slova planou láskou ke Mně, soucitem k hříšníkům a pro jejich lítost. Vysvětli lidem, aby nikdy
nepřijímali svaté přijímání ze zvyku, ale aby Mě do své duše přijímali jen z lásky. A když Mě milují,
ať Mě přijímají takového, kým skutečně jsem – Druhou Boží osobou, Bohočlověkem, který žije
navěky, který je mocnější než kterákoli světská vrchnost a stojí nad celým světem.
Vysvětli jim, že kdyby do svého domova přijali krále, císaře nebo ministra, tak by jistě uklidili,
vymalovali a připravili pro ně chutná jídla. Totéž právem očekávám od každého, kdo Mě chce
přijmout, aby jeho duše byla sněhobílá a zářící, kterou při svaté zpovědi si očistil důkladnou lítostí.
A chutnými lahůdkami nechť jsou ty činy lásky, že soustředil svou pozornost na Mne při mši svaté,

že se jeho mysl netoulala, ale soustředila se na čtené části Písma svatého a na svaté kázání kněze.
A potom, co tak učinil, nechť Mě přijme do své duše.
A tehdy, když se uskuteční toto velké setkání, kdy Já, Bohočlověk, který prostřednictvím Ducha
Svatého sestoupím na oltář, a pak vstoupím do srdce věřícímu ve svatém přijímání, ať na Mne
nezaútočí svými vlastními problémy jako automat, aby si vynutil splnění svých přání, ale ať Mě
přijme jako milujícího hosta, kterého tolik čekal.
Nechť Mě uvede do svého paláce a s velkou láskou soustředí svou pozornost na Mne, vyprázdní
své myšlenky a nasaje do sebe milosti, které při této příležitosti ode Mne dostane. Po této chvíli
ticha, kterou Mi dává přednost v hlubokém sebezapření sebe samého, abych k němu promluvil,
nechť Mi vzdá díky, že jsem tady zůstal mezi vámi, že jsem vstoupil do jeho srdce a rozdávám
své milosti podle potřeby komukoli. Nechť jen prosí:
Pane, učiň, ať jsem hoden přijmout tvé dary a abych tvou svatou vůli proměnil v činy.
Buď mým Bohem, vůdcem, věčným štěstím, vším. Amen.
Mé dítě, přidělil jsem ti úlohu učit věřící, aby poznali a uvědomili si mocnou milost mše svaté,
proměňování, přijímání svatých svátostí a zpovědi. Je zvlášť důležité, aby se lidé nezpovídali
jednou nebo dvakrát za rok, ale vždy, když jim to říká hlas svědomí. Prosím tě, abys tento můj
odkaz kázal z kazatelny při mši svaté a často jej opakoval, dokud mezi věřícími neuvidíš změnu.
Synáčku můj, nejen to ohlašuj věřícím, ale také se za ně modli, abych jim otevřel srdce, aby přijali
mou osvětlující milost a proměnili má slova v skutky. Když to všechno učiníš, tak budeš vychovávat
svaté ve své farnosti. Lidé dnes duševně hladoví, mají vše, co potřebuje jejich tělo, ale v duši mají
hlad a žízeň po Pravdě, po mém učení a nejsou si vědomi dokonce ani nejzákladnějších věcí.
Vysvětli jim podstatu mše svaté, proměňování a moji skutečnou přítomnost ve svátosti oltářní.
Ukaž na svatostánek, jak to činil můj svatý kněz Jan Vianney a často opakuj jeho slova: "On, Ježíš,
je tady! Zůstal zde mezi námi, aby svým vzácným Tělem a Krví sytil naši duši, abychom nezahynuli
hladem a žízní v pustině, v tomto slzavém údolí." Kdyby si lidé uvědomili význam těchto slov,
obrátili by se zády ke všem světským radovánkám a v kostele by každý klečel na kolenou.
Můj synáčku, zaveď ve své farnosti pravidelné uctívání svátostí. Ze začátku jen jednou za měsíc,
potom každý týden. Rozplánuj věřícím, kdy a kolik času mohou setrvat v uctívání. A i ty se snaž mít
účast na těchto příležitostech. Kde Mě často adorují před vystavenou svátostí oltářní, tam i Já tam
rozdám velké množství milostí. Tuto místnost ochráním a ušetřím, město nebo obec a věřící
obklopím svými milostmi, dokonce celou rodinu, i když se ke Mně přijde modlit jen jeden její člen.
To vše řekni věřícím a pověz jim, abych byl jejich radostí, štěstím, nadějí, aby Mě milovali a hledali
u Mě všechno. Existuje jen jedno nebe, a to jsem Já, Kristus, jenž vstal z mrtvých, který pro ně
otevřel bránu království mého Otce. Na zemi je jen utrpení, ale kdo přijde ke Mně, tomu vezmu
břímě z ramen, ulehčím mu a osvobodím ho. Chci, abys vychovával svaté a abys ty sám byl svatý.
To všechno je možné proto, že jsi otevřel své srdce k přijetí mých slov a že Mi chceš být poslušný.
Tvá důvěra a poslušnost přitahuje k tobě mé milosti a na církevní farnost, kam tě postavím. Děkuji
ti, že přede Mnou otvíráš své srdce, velmi tě za to obdařím ve svém království, a už i teď na zemi
uvidíš plody své dobré práce – mnoho obrácených duší.
Na každého se vždy usmívej, vždy měj ke každému pár milých slov, s láskou se skloň
k unavenému, vyslechni jejich starosti a povzbuď je těmito slovy:
Můj bratře, soustřeď svůj pohled na Ježíše, který tě miluje takového, jaký jsi, a On se o tebe
postará i tehdy, když to tak necítíš. Důvěřuj v Něj, neboť v závislosti na své důvěře dostaneš
od Něj milosti. Když jsou na nebi temná mračna, i tehdy nad nimi svítí slunce. Bůh tě neopustí,
i když dovolí zkoušku. Potom ulehčí břemeno na tvých ramenou, vezme tě do svého klína
a přitiskne na své srdce.

Vytrvalost, trpělivost, poslušnost, věrnost, pokora, pokora, pokora. V takovém člověku najde Pán
zalíbení. Jen ten bude spasen, kdo vytrvá až do konce. Naději a dobrou náladu nesmíte nikdy
nechat odejít ze svého srdce.
K tomu ti žehnám, můj sladký synáčku, svým láskou překypujícím srdcem, abys má slova ohlašoval
tak, jak jsem ti je nadiktoval. Přijmi mé posilňující požehnání ve jménu Otce i Syna i Ducha
Svatého.
Ježíš

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

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

NECHŤ JE PROKLET, KDO OHLAŠUJE NĚCO JINÉHO, NEŽ JSTE DOSTALI

Moje drahé děti, vyvolení mého srdce,
utěšujte Mě a vzpomínejte na Mne, neboť dolehl na Mne velký smutek. Evangelium bude
zfalšováno a má slova budou popřena. Pravím vám, že na všechny, kdo to učiní, budou uplatněna
slova svatého Pavla Galaťanům:
"Nechť je proklet, kdo ohlašuje něco jiného, než jste dostali. Znovu říkám: Nechť je proklet!" Až se
objeví u soudu před mým Světlem, pak jim řeknu: Kliďte se, prokletí, do věčného ohně, který byl
stvořen pro ďábly a jejich vazaly! Tam bude pláč a skřípění zubů navěky věků."
Moje drahé děti, vytrvejte věrně vedle Mě až do smrti, i za cenu prolití své krve. Neboť mnohem
lepší je zemřít pro Mne z lásky a věrnosti, než Mě opustit a dostat se do věčného ohně. Nečiňte
Mi bolest svou nevěrou a nepáchejte hřích. Nyní je zvlášť naléhavé, abyste velmi prosili o milost
osvícení a sílu Ducha Svatého, abyste prohlédli jejich falešnosti a lži. Je to jen falešné
milosrdenství, skrze které se honí za vlastní slávou. Protože každému chtějí vyhovět, znovu
a znovu Mě zrazují, zapírají, mučí až k smrti a křižují. Kolísavé věřící uvrhnou do pekla a tím učiní
marným mé utrpení a mou mučivou smrt, smrt, kterou jsem pro ně přinesl. K této době jsem řekl,
že kvůli vyvoleným zkrátím ty dny, aby i oni nepadli za oběť, neboť je-li to možné, ještě i je chtějí
uvést v omyl.
Mé děti, je to duchovní boj. Boj na život a na smrt. Satan a jeho démoni vypověděli válku
a ve spolupráci se svými loutkami sáhnou po duši nevinných. Chtějí dostat prosté lidi do osidel,
aby je uvrhli do pekla. Znovu vám říkám, mé děti, proste pro sebe o milost osvícení, o sílu Ducha

Svatého a o víru, abyste se silou své víry vzepřeli Zlému, který nyní útočí stokrát, milionkrát silněji
než kdysi. Jako řvoucí lev hledá, koho by pohltil.
Mé děti, teď žijete v nejtěžší době v historii. Velké pronásledování křesťanů bude pro vás
osvěžením, kdy, prokazujíce svou věrnost Mně, půjdete odvážně vstříc smrti, protože víte, že se
vaše duše se osvobodí od svého těla z prachu země a celou věčnost na Mne budete pohlížet ze
Světla do Světla. Nebudete se moci Mnou nasytit a budete spoluúčastníci věčného štěstí. Ale běda
těm, kteří Mě nevěrně opustili a obrátí se ke Mně zády. Stokrát běda mým kněžím, kteří se přidají
k těm, kdo budou hlásat antievangelium a podporovat anticírkev.
Tento konečný boj nepřátel církve a evangelia s představiteli pravé církve a pravého evangelia se
nyní formuje. Podzemní církev, kde Mě uctívají v úkrytech a v pravdě ukazují nejsvětější oběť, mši
svatou, se již objevuje. Anticírkev, kde otevřeně hlásají kacířství, Mě potupí, vysměje se Mi
a pozmění má slova, za něž jsem prolil svou krev a zemřel smrtí na kříži.
K tomu jsem řekl: Nenásledujte je! Raději umřete, než abyste se postavili do jejich řad. Bůh jsem
jedině Já. Syn Otce, který jsem přišel do světa proto, abych vás vykoupil z vašich hříchů. Stal jsem
se člověkem, abyste se dostali do osobního kontaktu se Mnou. Jedině Mě adorujte v nejsvětější
svátosti, v níž jsem skutečně přítomen, a kde jsem Já, je i můj Otec a i Duch Svatý.
Mým učedníkům jsem řekl: Chraňte se kvasu farizejů! I vám to říkám: zachovejte odstup od učení
hlásající kacířství. Já zůstanu tentýž včera, dnes a navždy. Mé Slovo je duše a život, a je věčné
a nezměnitelné. Není jiné evangelium, není jiné vykoupení. Co je mimo toho, co jste ode Mne
slyšeli, je lež a ďáblova past, aby uvrhl do zatracení ty, kdo ho následují.
Mé děti, zvlášť teď je třeba, abyste přistupovali k svátostem, dokud je to ještě možné. Modlete se
za pravé, věrné kněze, kteří i v úkrytech budou sloužit mši svatou, budou vás zpovídat a podávat
vám svaté přijímání.
Moji maličcí, z běhu událostí můžete rozpoznat, že žijete v posledních časech. To všechno už
nemůže trvat dlouho. Satan cítí, že má málo času a mele z posledního. Ve svém hněvu, kdy
už ztrácí rozum, je schopen každého prostředku, aby co nejvíce duší uvrhl do zatracení.
Dosud sledoval tři hlavní směry: Panovačnost, hříchy těla a touhu vlastnit. Ale teď si podmaňuje
ostatní, nebezpečnější oblasti – mou církev trhá na kusy, falšuje evangelium a způsobí, že se
moje krotké, jednoduché děti stanou oběťmi kacířství. Já se za vás modlím před mým Otcem,
aby zachránil maličké, aby se nenachytali na falešnosti a lži, protože mezi těmi, kteří neznají
evangelium, budou takoví, kteří uvěří tomuto falešnému milosrdnému antievangeliu.
Moje drahé děti, to vše dovolím proto, neboť skrze vaši, až do smrti trvající věrnost a lásku ke
Mně, se chci ve vás oslavit před mým protivníkem, který si ode Mne vyžádal mou církev na sto let.
Tuto univerzální katolickou církev, založenou na mém svatém Těle, mé svaté Krvi a mém svatém
Slovu brány pekla nemohou přemoci.
To máte chápat v duchovním pohledu. Neboť přijde čas, kdy ve Vatikánu nezůstane kámen na
kameni, což je předobraz Jeruzaléma, kde nepoznali čas svého navštívení, kde Mne, svého
Vykupitele, ukřižovali na kříži. Teď Mě stejně tak zradí a ukřižují na kříži představitelé anticírkve
a antievangelia. Proto jejich trest bude vykonán a bude ohromující. Ale všechny duše, které
spolupracují s mou milostí a čtou má poselství, která jim dávám proto, aby rozpoznaly události
současné doby, vytrvají v Pravdě a dají za Mne svůj život. V nich se oslavím a oni budou rozsévači
mé obnovené církve.
Mé děti, tato éra se zanedlouho uzavře. Ďábel může učinit jen tolik, kolik mu dovolím. Brzy se
objeví antikrist, jehož čas – tři a půl roku – je znám z Písma svatého. Potom se vrátím zpět v mé
slávě a dechem mých úst Zlého zahubím. Přikážu mému svatému andělu, aby hlavního padlého

anděla svázal na tisíc roků a hodil na dno pekla do ohnivého jezera síry. Tehdy si svět oddychne
a začne tisíciletá vláda pokoje.
Moji maličcí, vytrvejte až do konce smrti. Proste pro sebe milost věrnosti, víry a lásky, duchovní síly
a vytrvání až do konce smrti. Slibuji, že všichni, kdo o to u Mě prosí, zakusí moji trvalou pomáhající
přítomnost a budou mít podíl na mé slávě ve věčném štěstí.
Moji drazí maličcí, všechna má slova se vyplní. Dodržujte, co je v nich zakotveno, má varování,
která jsem vám dal ke spáse všech, berte smrtelně vážně. Každý den se pomodlete modlitbu
svatého Michaela archanděla a aspoň jednou modlitbu k Panně Marii "Pomoz mi teď".
Žehnám vám svým posilňujícím varováním ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Ježíš

Posilnění z Písma svatého:
Gal 1, 6-10:
6: Divím se tomu, že se od toho, který vás povolal v Kristově milosti, tak rychle uchylujete k jinému
evangeliu.
7: Ale to naprosto není nějaké jiné evangelium! To jen jistí lidé vás matou a rádi by překroutili evangelium
Kristovo.
8: Ale i kdybychom my sami, nebo anděl z nebe vám hlásal evangelium odchylné od toho, které jsme vám
hlásali, buď proklet!
9: Co jsem řekl, opakuji ještě jednou: Hlásá-li vám kdo evangelium odchylně od toho, jak jste přijali, buď
proklet!
10: Snažím se teď, abych si získal přízeň u lidí? Kdybych ještě i teď chtěl být pěkný u lidí, nebyl bych
Kristův služebník.
Kol 4, 5: Vůči těm, kdo nejsou křesťané, chovejte se rozvážně a hleďte v té věci využít vhodné příležitosti.

079. Poselství Matky Spásy ze dne 1. září 2016.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

NEČEKEJTE NA DALŠÍ ZNAMENÍ ČASU, MÉ DĚTI

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Dávám pozor na lidstvo, které ochraňuji a miluji, protože jste všichni mé děti.
Člověk pokračuje na své cestě životem a v této chvíli by se měl zastavit, aby se podíval dovnitř
sebe, i když nemá ani ponětí o tom, co znamená se uvidět zevnitř. Aby se podíval dovnitř, musí
ztišit svou mysl a srdce, aby ho Duch Svatý vedl v tichu do jeho nitra, aby mohl vnímat Boží
přítomnost.
Můj Syn zůstává s vámi…
Jste to vy, kdo se odmítají oddat mému Synu kvůli klamu světa, který zůstává v rukou
zla.

Lidstvo se změnilo, stalo se mechanismem, který uvádí v činnost chapadla zla. Každý den se objeví
nový podvod, jímž Satan obklopí mé děti. Každým okamžikem zvyšuje zlo na nepředstavitelnou
úroveň své vlastnictví duší pohrdáním tím, co je správné, a tedy je projevem dobra.
V tomto okamžiku byla zvýrazněna vzdálenost mezi jedinými dvěma cestami, které
lidstvu zbývají: Dobro nebo zlo. Nemůžete nazývat dobrem to, co odporuje Božím
zákonům.
Běda mým kněžím, kteří podněcují lid mého Syna k špatnému jednání!
Běda mým kněžím, kteří milují, co je světské, usilují o to, co je světské a dávají stranou to, že jsou
pastýři duší!
Mé děti by měly vědět, že na konci se Zlý vrhne na lid mého Syna a že tento konec je právě
okamžikem této generace, té, které se zmocnily legie zla, zatímco byla rozptylována, ponořená
do všech druhů hříchů chapadly démonů, utiskující mysl a zatvrzující srdce, takže jednala proti
tomu, co jí Bůh nařídil, aby respektovala.
Nečekejte na další znamení času, mé děti, ta vám již byla dána pro celou zemi.
Probuďte se! Podívejte se na ně! Nečekejte, až budou nebeské mocnosti otřeseny.
Zmínila jsem se vám o válce, která kradmo spěchá vpřed, o hladomoru, sílících přírodních jevů,
o pronásledování a vyzvala jsem vás, abyste soustředily svůj život na Boha. Buďte láskou,
zachraňte si duši.
Pozoruji většinu mých dětí, jak jsou zvědavé na data a události.
Čeho člověk dosáhne, bude-li znát datum, když jeho práce a jednání není v souladu s Boží vůlí?
Jak zvědavost zvyšuje odhodlání k obrácení?
Člověk musí obdělávat půdu, aby získal dobré semeno. Mé děti nesmí žít ve zvědavosti, ale
ve víře a naplňování dobrých úmyslů.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Už nesmíte více hřešit! Zastavte se! Nebuďte slepé, nenechejte své myšlení uchvátit těmi, kdo by
neměli být na prvním místě v životě pravého Božího dítěte.
Žijte v pokoji: Nedovolili jste sami sobě podívat se ve světle Pravdy, jak se Satan drží nad vámi,
aby odstranil pokoj na osobní, rodinné, sociální a globální úrovni.
Satanův plán, ten, s nímž jste z pošetilosti souhlasili, je ztráta lásky.
Protože ve světě je stále méně lásky, přichází více legií Satana a vyvolává spory.
Dětičky, musíte být pokorné, abyste rozpoznaly, že pýcha vás vede k tomu, že se vidíte na prvním
místě a své bratry dáváte jinam. Dívám se s bolestí, jak to, co jste vytvořili duchovní a těžkou
fyzickou prací, se hroutí v mžiku oka pro nedostatek pokory. Ten, kdo je pyšný, živí zlo.
Oznamuji vám vítězství mého Neposkvrněného Srdce a pro tento triumf potřebuji každé
z vás, mé děti: Ty, které neurážejí mého Syna, ty, které neurážejí své bratry, pokorné, ty, které
se nestaví na odpor Bohu.

Miluji své děti, ty, které nabízejí své utrpení pro spásu svých bratrů, ty, které zůstávají pozorné
ke svým bližním, ty, které neospravedlňují hřích, ty, které se účastní na Božím Slovu, ty, které
evangelizují svým svědectvím, ty, které prosí o odpuštění za své chyby.
Milované děti, oznámila jsem vám příchod anděla pokoje, jenž přijde pomáhat lidem
mého Syna v nejkrutějších okamžicích, které budou prožívat.
Bude pokojem, láskou, milosrdenstvím, odpuštěním, nadějí a vírou pro všechny z vás.
Lid mého Syna nebude opuštěn.
Nacházíte se v okamžiku, kdy Zlý nečíhá v záloze, ale vrhá se na Boží děti. Proto jsem
mezi vámi, abych vám pomohla.
Démon útočí na všechny vaše smysly, neodpočívá, i nadále dává pozor, aby odpálil své zbraně
nejednoty, a s bolestí se dívám, jak jste slabí, že okamžitě padáte do nejednotnosti. To proto,
že jednáte impulsivně, nepřemýšlíte, jak reagovat, nebo jak váš čin ovlivní vaše bratry.
V malých věcech uvidíte velké děti Boha.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, modlete se za Evropu, bude trpět mučivou
pohromou terorismu.
Milované děti, modlete se za Turecko, tuto zemi pokryje krev a zlá vůle zanechá svou
stopu.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, modlete se, hrozba Zemi se vynoří
z kosmického prostoru.
Milované děti, modlete se, svobodné zednářství neočekávaně udeří v církvi mého Syna
a já se tím trápím kvůli vám, mé děti.
Milované děti, modlete se za Venezuelu, bolest visí jako mrak nad tímto lidem, který
nenechám opuštěný. Bude otřesena.
Pobřeží se bude třást, vody moře proniknou do země.
Lidstvo bude překvapeno silou přírody, až jím zatřese.
S okamžikem probuzení příroda nebude otálet. Jakmile člověk hřeší, příroda ho volá, aby se vrátil
k přátelství s Bohem. Člověk trpí skrze živly, očišťují ho. Sopky se projeví neočekávanými
erupcemi. Povrch země změní svou barvu a člověk bude stále usilovat, aby ji předal ďáblu.
Mé děti, vědecký objev přivede církev a vědu do velkého konfliktu, který zneklidní lidstvo.
Vyzývám vás, abyste přijímaly mého Syna v eucharistii řádně připravení.
Vyzývám vás, abyste se modlily růženec a rozjímaly nad každým slovem, které se
vztahuje k životu mého Syna.
Odevzdejte každý okamžik Boží vůli a svěřte se svatému Michaelovi archandělu a jeho
legiím.
Člověk se musí rozmyslet před tím, než zlo způsobí, že se stane pronásledovatelem vlastní rodiny.

Slyším bědování člověka, který nenaslouchá voláním nebes. Má bolest nemá srovnání, tak je
prudká.
Děti, je to přesně lidské ego, které musíte ovládnout, aby řeklo "ANO!": ano, ve prospěch dobrých
skutků a dobrého díla.
Vyberte si milost, neponořte se do hříchu, protože pak tento hřích vás povede
do utrpení, a lidská bytost není stvořením utrpení, ale slávy.
Děti mého Neposkvrněného Srdce, přijměte mé požehnání.
Matka Maria

Slovenská verze modlitby:

"Pomoz mi teď":

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

pomôž Matka v Teba dúfať,
milosrdná nedaj zúfať.
AMEN

080. Poselství Ježíše ze dne 15. března 2016.
Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko), http://jezusuzenete.hu

JSEM STEJNÝ DNES, JAKO PŘED 2000 ROKY

Moje drahé děti, přichystejte se!
Žijte v neustálé připravenosti a přichystejte své duše, zanedlouho přijde Velké Varování. Tehdy
vy, kteří usilujete proměnit má slova v činy a dodržujete mé Zákony, budete velmi šťastní, neboť
uvidíte, že jdete po cestě, kterou jsem vám vyznačil už předem, stupeň po stupni, směrem k věčné
spáse. Jen ti budou trpět, kdo jdou cestou, kterou si sami vyznačili a jdou proti mým Zákonům,
bouří se proti Mně a proti okolnostem, důvěřují jen sobě, žijí podle vlastních zákonů, jsou
namyšlení a chtějí řídit budoucnost.
Všichni takoví lidé budou zklamáni, neboť slouží mému protivníku, jenž je navěky poražen, jemuž
se nikdy nic nepodaří, neboť jen spolu se Mnou jste schopni činit dobro. Beze Mne jste jen popel
a prach. Jen spolu se Mnou dokážete žít v štěstí, neboť Já jsem radostí vaší duše, štěstím
a věčným šťastným životem.
Moji maličcí, nebojte se, to všechno se musí stát. Hřích se tak rozšířil a rozmnožil, že je nutné,
abych vás vystavil zkouškám, abyste jejich prostřednictvím dokázali svědčit o věrnosti ke Mně,
neboť jen tak budete hodni získat mou věčnou odměnu.
Moji maličcí, nebojte se. V lásce není strach. Radujte se z toho palčivého dne, který bude
v plamenech pálit jen ty, kdo se postaví proti mým Zákonům a zvolí si hřích a zatracení. Za takové
se modlete, aby se co nejdříve obrátili, aby činili pokání a následovali Mě na křížové cestě. Vy se
oproti nim budete velmi radovat, až uvidíte své čisté duše, které ve svaté zpovědi, v lítosti hříchů,
umyla do běla má vzácná Krev, vylitá za vás, až uvidíte nejvnitřnější komůrku své duše, která je
mým palácem, kde Já, váš Král, mám svůj trůn a jsem šťastný, že jste Mi dali příbytek ve svém
srdci. Z toho se budete radovat nejvíce, neboť skrze bránu věčného života Mě vezmete s sebou
do věčnosti, kde vás představím svému Otci. Každou svatou zpovědí a svatým přijímáním vás stále
více uschopňuji k rozhovoru se Mnou po celou věčnost.
Moji maličcí, štěstím byste umřeli, kdybych vám v mém Světle ukázal sebe a mou věčnou slávu.
Kdybyste věděli, jak velkou radostí je hovořit se Mnou, být se Mnou, vaše slabé tělo by štěstím
zahynulo. Ale říkám vám, přijímáte-li Mě s čistou duší a věřícím srdcem ve svatém přijímání, i když
jsem před vámi skrytý, přesto jsem váš. Můžete Mě pak nosit ve své duši, jako Mě kdysi nosila pod
srdcem má Nejsvětější Matka.
Tak vás miluji, že vás, kdo jste mými následovníky, obdaruji sebou samým. Já, Bůh, kterého svět
není schopen přijmout, sestoupím při každé mši svaté do maličké oplatky, abych vás živil sám
sebou a připravil vás tak na věčný život, neboť mé Tělo je skutečná potrava a má Krev skutečný
nápoj.

Ach, kdybyste si byli zcela vědomi toho, co tato slova znamenají a jakou obrovskou milostí je svaté
přijímání, umřeli byste štěstím, když se se Mnou sjednotíte. Proto, moji drazí maličcí, nepřijímejte
svaté přijímání nikdy ze zvyku nebo s lhostejností, když sestoupím do vašeho srdce. Přijímejte Mě
vždy jako neopakovatelnou novinku, neboť Já vždy zaplavím novou milostí vás, kteří se ke Mně
přibližujete s čistou duší a s otevřeným srdcem, abyste přijali mé milosti.
Před svatým přijímáním, stejně jako po něm, se úplně vyprázdněte, nemyslete na nikoho a na nic,
jen na Mne, na Bohočlověka, jenž je nejmocnější v nebi i na zemi, a když Mě tak do sebe přijmete
a dáte Mi příležitost, abych k vám v tomto vyprázdněném tichu mluvil, nebo abych vám dal jinou
podobu milosti, můžete se vrátit královsky bohatí do svých domovů a zakusit moji s ničím
nesrovnatelnou lásku, milosrdenství a to, že vás vedu směrem k věčnému Domu.
Moje děti, učil jsem toto: Moje slova jsou Duch a život. Jsem stejný dnes, jako před 2000 roky.
I dnes k vám mluvím, protože vás nikdy neopustím – to jsem vám slíbil. Jsem s vámi každý den
až do konce světa. I dnes vás učím, i dnes vás chci ochránit od každé příležitosti a pokušení, které
by byly ke škodě vaší duše. Dáváte-li pozor na má slova a má poselství proměníte v činy, budete
šťastní a půjdete jistými kroky vpřed po svaté cestičce spásy, kterou jsem Já sám vyznačil pro
každičkého člověka.
Moji drazí maličcí, kdybyste si uvědomili, jak velice vás miluji, poklekli byste s pláčem přede Mnou
na kolena a neustále Mi vzdávali díky. Milujte Mě neustále – toho, kdo pro vaši spásu zemřel
mučivou smrtí, kdo se ztělesnil v lůně mé Svaté Matky, abych své lidské tělo, které jsem na sebe
vzal kvůli vám, abych vás vykoupil, dal katům, kteří Mě mučili, bičováním rozdrásali mé nejsvětější
Tělo, ze žárlivosti a závisti se Mi vysmívali a korunovali Mě trním. Když se vlasy na mé hlavě slepily
vylitou krví, vypadal jsem jako kus masa, ne jako člověk. Tvář Mi opuchla, mé oko vypíchlo trní
a od slz, krve a potu jsem už neviděl. Mé nesení kříže a ukřižování ještě nevýslovným způsobem
zvyšovalo má muka, která se nedají vypsat lidskými slovy.
Má svatá Matka a ženy, i svatý apoštol Jan by ochotně převzali má muka, aby Mě tím osvobodili,
ale jedlině Já jsem byl schopen vykonat vykoupení. Já svatý svatých, bez poskvrny hříchu,
Bohočlověk. Proto jsem sestoupil na zem, abych vykonal obrovské dílo vykoupení. V zahradě
Getsemanské jsem už předem viděl všechna má muka, strachem jsem potil krev a modlil jsem se:
"Otče můj, Ty můžeš všechno učinit, jestli je to možné, odejmi ode Mne tento kalich!" Potom jsem
si vzpomněl, vždyť přece proto jsem přišel, abych jej vyprázdnil, a k tomu jsem dodal: "Nechť není
to, co chci Já, ale to, co chceš Ty."
Moji drazí maličcí, moji následovníci, když trpíte, myslete na Mě, že Já jsem nevinně trpěl o tolik víc
kvůli vašemu vykoupení, kvůli spáse vaší duše. Vzpomeňte si na Mne, když jsem poslušně dokázal
vyslovit: "Otče můj, ať se stane tvá vůle!".
Mé děti, takové je Kristovo následování, nevzpouzejte se a nepadejte do zoufalství, i když vám
mnohokrát dám něco jiného, než o co prosíte. Vy nevíte, jak se stát svatým, jak se spasit. To vím
jedině Já, Bůh, Vykupitel. Nejčastěji, téměř vždy vede ke spáse kříž. Proto dopustím-li utrpení,
když vám dám kříž, vzdejte za něj díky a s láskou jej přijměte, a tak jej dokážete nést s velkým
duševním pokojem. Důvěřujte Mi, že právě tento kříž je zapotřebí k vaší spáse.
Život na zemi je krátký, rychle uplyne. Ale po pozemském životě odchází vaše nesmrtelná duše
do věčnosti. Není jedno, kam odtud jdete. Kvůli vašemu věčnému štěstí jsem zemřel mučivou
smrtí. Jak bych vám tedy nedal každou milost, abyste si tento věčný život získali?! Čím dále žijete
ode Mne, tím víc milostí a křížů potřebujete, abyste se ke Mně vrátili, abyste Mě následovali na
Křížové cestě a získali jste spásu. Proto vám, moji maličcí, říkám: Nevzpírejte se! Všechno
přijímejte s díky, dobro i zlo stejně.
Důvěřujte Mi a proste Mě: "Ježíši můj, prosím Tě, dej mi milost a sílu, abych zcela splnil tvůj věčný
svatý plán vztahující se na mě." Když takto budete prosit, zformuji vás svatými. Najdu ve vás

potěšení, velmi oslavíte mé jméno a Já zase v štěstí věčného života vrátím vám mou slávu zpět,
jako letní déšť. V jaké míře se podílíte na mém utrpení, na mém ponížení, na mé bídě, v té míře
dostanete podíl z mé slávy.
Tam nejsou tituly, hodnosti, pozemské bohatství, všechno zůstane zde. Tam je jen jedno: Láska,
kterou je dodržení Božích zákonů a vykonávání milosrdné lásky k spolubližním. Buďte poslušní,
pokorní, úplně se Mi odevzdejte a dovolte Mi, abych vás zformoval svatými. Teď, na Velký půst,
vás obzvlášť prosím, vezměte každý den na sebe své kříže, skrze něž můžete pokročit vpřed s vaší
spásou, a Já mohu skrze vás zachránit velmi mnoho duší.
Z tohoto úhlu se dívejte na své kříže, a buďte Mi poslušní, jako Já jsem byl poslušný mému Otci
až do smrti na kříži.
K tomu vám žehnám mým srdcem překypujícím nekonečnou láskou, posilňujícím požehnáním,
ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.
Ježíš

Posilnění z Písma svatého:
2Kor 6, 18:… budu váš Otec a vy budete moji synové a mé dcery, praví Pán všemohoucí.
Ef 5, 16-17
16: Dobře využívejte tohoto času, protože žijeme ve zlých dobách.
17: Nechovejte se tedy nerozumně, nýbrž mějte na mysli, jaká je vůle Páně.
Kol 1, 25: Do jejích služeb jsem se dal, jak to bylo ve shodě s Božím darem, který mi Bůh svěřil, abych vám
plně oznámil Boží slovo.

081. Poselství Ježíše ze dne 5. září 2016
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

KDE JE ŘÁD, KTERÝ JSEM DAL MÉ CÍRKVI, ABY ZACHRAŇOVALA DUŠE?

Můj milovaný lide,
nejste dětmi bez matky!
Má Matka je Matkou lidstva a Královnou a Paní celého stvoření.
Obraťte se k naší Matce, vztahuje k vám ruku, abyste si nyní udrželi nutnou sílu a nebyli ztraceni.
Má Matka k vám přichází, aby vám dala svou mateřskou lásku, abyste vy, moji věřící, byli těmi, kdo
přinesou svým bratrům dobrou zprávu o mém Druhém příchodu.
Můj milovaný lide, k obrácení nedochází jen minimálním úsilím ze strany člověka. Ten,
kdo z celého srdce chce dosáhnout spásy, musí ze svého života vykořenit:

Špatné skutky, zlé myšlenky, zlé touhy, chamtivost, hrabivost, zoufalství…

Pýchu, netrpělivost, falešná svědectví, lži, zlo, souzení bližního…
Odepření pomoci svému bližnímu, strach, nevlídnost, nevhodné pocity, nesnášenlivost…
Soutěživost, dychtivost po materiálních věcech, odmítnutí duchovního růstu…
Musí přestat žít z lidské vůle, musí podřídit svou inteligenci mé vůli a vykořenit vše, co je
v rozporu se skutky milosrdenství a Božími zákony, mezi nimiž jsou svátosti.

Člověk vidí jen své fyzické tělo: kůži, se svými různými vrstvami, které ji tvoří, oči, nos, ruce
a nohy, aniž by se zastavil a vzdal díky za dýchání, za potěšení ze zraku, aniž by přemýšlel o jiných
svých bratrech, kteří takové schopnosti nemají.
Člověk nevzdává dík naší Trojici za vše, co nechává nepřetržitě fungovat v lidském těle.
Člověk jedná mechanicky a věří, že může takto spoluexistovat se svým duchovním
organismem. Je to velký omyl! Ten, kdo neživí své duchovní tělo, neroste a nepřichází ke Mně
s rychlostí, kterou by měly dosáhnout všechny mé děti.
V jednání a činech člověka jsou vtěleny naše díla a činy. Žel, mé děti osekaly a zničily tato díla
a činy ve své duchovním organismu a z toho důvodu nejdou vzhůru, ale dolů, bez toho, že by
dosáhly života v Duchu a Pravdě v naší podobnosti.
Moji milovaní lidé, nebyli jste Námi povoláni žít v hříchu, nebo s hříchem, ale povznést
své duchovní smysly, které si hřích podmanil u každého člověka.
Děti, nesmíte zůstat vázány na nejnižší úroveň v duchovní rovině, ale jste povolány stoupat
a probudit celý nadpřirozený organismus, jenž vlastníte, abyste svobodně formovaly své lidské
ego, aby náleželo více nebi než zemi.
Moji lidé, přikazuji vám, abyste tuto moji výzvu brali vážně, abyste si s vážným úsilím
a s naléhavostí uvědomili realitu, v níž žijete pro své osobní a společné dobro, nebo jak jste
vzdáleni od mého Domu.
Každý z vás je správcem osudu své duše. Před sebou máte dvě cesty a vaše rozhodnutí je
svobodné, ale současně musí být živeno tím, o čem člověk nemusí vědět a z toho důvodu si odepře
věčnou spásu.
V tomto čase lidstvo brzy zakusí celou řadu událostí s větší silou a mocí, včetně sopečných erupcí.
Ty, jsou výsledkem silné reakce, která dokáže vytvořit proces, v němž sopečná hmota vyrazí ven
s větší mohutností.
Není to strach, který vás přivede k tomu, abyste Nás milovali. Člověk miluje naši
Nejsvětější Trojici pro Pravdu, která vychází z jejího lůna, ale My také člověka žádáme, aby zastavil
hněv a touhu po pomstě, které mají velkou negativní sílu.
Člověk miluje naši Trojici, protože žije naší pomocí, naší láskou, naší ochranou, pokud se jeho
rozum neuzavírá naší Pravdě, která nese Boží Lásku projevenou v každém detailu nejen v člověku
samotném, ale v celém Stvoření.
Lidé kráčejí ve stopách novinek, aniž by pomysleli na to, že novinky jim kradou duši.
Novost hříchu ve svém nejsilnějším projevu, dělá z člověka tvora k nepoznání, když běsní proti
svým bratrům, aby je zničil. Novost zla, které se naroubuje na toho, kdo ji přijme, promění člověka

svým jedem na tvora s nejhoršími myšlenkami, nejprudšími činy a největším bludařstvím v lidské
historii.
Můj lide, novinka je agrese, je to zkušenost toho, jak sloužit Satanovi, vzdávat mu poctu, dokud
se člověka nezmocní a nevnikne dovnitř a poskytne mu moc a zlovolné vlastnosti, s nimiž si člověk
myslí, že vlastní vše. Nedbá na skutečnost, že myšlenka mu nepatří, když se sám předal Satanovi,
protože ten nerespektuje svobodnou vůli, ale podmaňuje ji svým zlým záměrům, protože jeho
cílem je ovládnutí člověka.
Čas míjí a mé děti se ztrácejí…
A kde je řád, který jsem dal mé církvi, aby zachraňovala duše?
Modlete se, děti, modlete se za Ekvádor, bude trpět na svém území a jeho sopky
se probudí.
Modlete se, děti, modlete se za Řecko, zem se třese a půda je zaplavena vodou.
Modlete se, mé děti, hrozba lidstvu z vesmíru se blíží, uvidíte ji, jak se přibližuje.
Mé děti budou mít strach.
Modlete se, děti, modlete se, provokace na moři už nebude provokací a omyl rozpoutá
hrůzu.
Modlete se za Spojené státy, země se bude silně třást.
Modlete se za Japonsko, bude stále znečišťovat lidstvo.
Můj milovaný lide, ďábel útočí na mé děti, chrlí pokušení, aby oběhlo Zemi jako vítr a mé děti se
staly kořistí hříchu. Země bude nasycena napadením zla, lidé posedlí ďáblem se budou potulovat
po ulicích a usilovat o zabití velkého počtu lidských bytostí. Zlý má v hledáčku rodiny, aby je
rozdělil a rozbil. Jednota činí Zlého zuřivým. Proto nesvornost je vítězstvím pro Zlého a postupně
lidi rozptýlí, aby nežili v bratrství.
Můj lid, sjednocený a shromážděný v mém Těle, Krvi, duši a božství je osvícen mým
Duchem Svatým. Z toho plyne vědomí, že být mým dítětem není fráze, ale naplněním mých
Přikázání a neotřesitelné víry, že můj lid je zřítelnicí mého oka.
Vlažnost není dobrým společníkem, je sklonem dovolit lidskému egu rozmary, aby se neoddalo
naplnění Pravdy. Mé ubohé děti, které jste ve vlažnosti! Budete vyvrženi z úst mého Otce.
Moji lidé, lásko mého srdce! Přicházím k vám jako žebrák lásky v tomto okamžiku Pravdy,
v němž s vámi mluvím, abyste se neztratili a vrátili se na cestu Pravdy, kterou naše
Láska vyzařuje k lidstvu, několik okamžiků před tím, než budete vyzkoušeni naším
božstvím.
Amen.
Váš Ježíš

082. Poselství Ježíše ze dne 12. září 2016.

JE NALÉHAVÉ VZDOROVAT ZLU

Můj milovaný lide,
každý z vás tvoří část mého kříže a jste do něj vtištěni.
Přicházím v této chvíli k vám s vysvětlením mého Slova, ve chvíli, kdy jen a pouze pošetilci i nadále
popírají, že v těchto výzvách dávám své Slovo svým lidem.
Děti: Jste z těch, které mají v úctě mé Slovo a žijí v mé vůli, nebo jste z těch, které věří, že mohou
sloužit dvěma pánům?
K dosažení spásy není třetí způsob. Je jen cesta dobra a cesta zla, na které, pokud nežádáte o
odpuštění, ztratíte svou spásu.
Když vás kárám, bouříte se proti Mně z pýchy a tvrdohlavosti. Ukazuji vám, jak žijete, zlo které
přijímáte a v kterém můžete zahynout, a vy přesto zatvrzujete své srdce a vzdalujete se ode Mne.

Soudíte mé Slovo se stejnou pošetilostí, s jakou lehkomyslně soudíte můj nástroj, sdělující vám má
volání. Soudíte předem, aniž byste o nich přemýšleli, a o tom, jaký je rozdíl mezi vámi a těmi,
kteří, řízeni náhlým popudem, Mě odsoudili na kříž.
Někteří z takzvaných učených této doby jsou, k mé bolesti, ti samí, kteří Mi mají sloužit
a reprezentovat Mě, kteří by mohli transformovat mnoho duší, pokud by sdíleli mou lásku,
neuváděli do zmatku můj lid obyčejnými domněnkami, nezneklidňovali a nerozptylovali mé stádo
a nepředávali je do spárů Zlého ve chvíli, kdy se musí vrátit ke Mně.
Moji vlastní nevidí talenty, jimiž jsem obdařil své děti, aby varovali můj lid, ani utrpení těchto lidí,
kteří z lásky ke Mně, v naplňování svého úkolu, trpí potupným zacházením. Můj nástroj nejde
osamělý, jsem to Já, který neustále dostávám urážky, neboť Slovo, které předává, není jeho, ale
přichází ode Mne.
Nezapomeňte, že jsem nepřišel přinést mír, ale rozdělení. Pro některé je má Pravda nepříjemná,
dokud se nerozhodnou k opravdovému obrácení: k LÁSCE. Vzpírá-li se člověk mé Pravdě, stává
se agresivním nejen vůči Mně, ale vůči těm, kteří nesdílejí jeho způsob myšlení.
Buďte ostražití – neměli byste přijímat vše. Na konci povstane mnoho proroků, kteří mnohé
svedou, a jak nepravost vzrůstá každým dnem, láska mnohých vychladne.
Ale ten, kdo vytrvá až do konce, bude spasen. Ten, kdo vytrvá až do konce skrze
urážky, ponížení, nadávky, potupy, pomluvy – toto dítě, které se rozhodlo Mi sloužit,
bude zachráněno.
Moji lidé, v tomto čase žijete pod velkým tlakem, abyste jednali proti všemu, co je mým Zákonem,
vzhledem k nedostatku odhodlání být Mi milí a zachránit si duši. Chcete žít jen to, co je snadné
a co nevyžaduje žádné úsilí a rozhodnutí.

Tolik zla nemůže existovat spolu s dobrem, zlo bude vymýceno, ale před tím bude můj lid očištěn,
aby byl hoden naší Trojice a lásky mé Nejsvětější Matky.
Moje děti, pokud byste nevymítily zlo v sobě svou vůlí, pak by toto zlo vás přivedlo ke
zkáze v pekelných plamenech. Vzdají-li se mé děti a nebudou-li bojovat proti zlu, pak
zlo člověka přemůže a člověk ztratí věčný život.
Zlo nečeká, už vstoupilo do mé církve, vyvolalo pohrdání Božím Zákonem a způsobilo zmatek,
abyste povstali jeden proti druhému a aby má varování byla popřena.
Lidstvo jednalo v dotyku s chapadly zla, především s chapadlem, které jedná proti
chrámu našeho Ducha Svatého – tělu: potraty, nemravnost, nečistota, drogy, smilstvo,
pornografie, zneužitá věda, činy proti čistotě, zlé myšlenky, úmyslná a předem naplánovaná
zabíjení a další zlé touhy jsou obsaženy v jediném z chapadel zla. Člověk je bezmyšlenkovitě
přijímá jako dobro, oddává se touze po zlu a jedná proti naší vůli.
Aby se líbilo ďáblu, lidstvo vstoupilo do chaosu, do rozvratu, a vše, co je kolem člověka, vstupuje
do této křeče, která je v neustálém pohybu a vleče s sebou, co se nachází poblíž. Proto si v této
chvíli zlo tak snadno přivlastňuje jisté duše.
Moji milovaní lidé, je naléhavé vzdorovat zlu, zasvětit se našim Nejsvětějším Srdcím,
abyste nebyli přemoženi zlem.
Modlete se, mé děti, modlete se za Finsko, je to naléhavé.
Modlete se, mé děti, za Indii, bude trpět.
Modlete se za Mexiko, jeho sopky se rozbouří a země bude trpět silnými otřesy.
Modlete se, děti, modlete se za Portoriko, jeho očista je blízko.
Modlete se za Spojené státy, budou zachváceny panikou.
Můj lide, pro každé mé dítě je zásadní, aby vešlo do období duchovní a fyzické změny.
Fyzické smysly člověka musí vejít do harmonie s jeho duchem. Začnete se smyslem zraku. Během
jednoho týdne zasvětíte každý okamžik očišťováním smyslu zraku, dokud váš zrak nebude
odevzdán naší vůli, aby se jí líbil, a pro větší dobro duše.
PRVNÍ DEN:

V tento den nabízím dar zraku Nejsvětějším Srdcím Ježíše a Marie, nabízím Vám v tuto chvíli dar
zraku pro slávu Boží a pro dobro duše.
V každém skutku, který se vystaví mému pohledu, dej mi sílu, abych viděl jen to, co je pro dobro
mé duše a duši mého bratra.
Volám k tobě, Nejsvětější Matko, abys mě přijala jako svého stoupence,
provázej mě mým životem a na mé cestě, aby vedla k setkání s tvým Synem.
PŘI PROBUZENÍ NABÍZÍM:

Mám zrak a s ním se od tohoto okamžiku dívám na dobro a zlo. Nabízím Vám mé neustálé úsilí,
aby se můj dar stal více duchovním, a dávám přednost Boží vůli pro mou osobní spásu.
Nabízím odvrácení zraku od příležitostí k hříchu a hledání Božího záměru ve všem, na co se dívám;
nalézat dobro v každém bratru a v každé věci, stvořené Věčným Otcem.

Nechci více hřešit smyslem zraku, odevzdávám jej jako tvé stvoření Nejsvětějším Srdcím, abys mě,
můj Pane, pozvedl z hříchu.
Už nechci, aby můj zrak vyvolával špatné myšlenky, ani abych opomíjel Boží laskavosti, které mě
vedou k tomu, že zůstávám ve stavu milosti.
Nejsvětější Srdce, udržujte mé myšlení, aby podmanilo můj zrak a můj pohled viděl dobro
a kvality, které vlastní každá lidská bytost a které jsou mi skryty v jejím jednání a práci.
Ať mám odvahu se energicky postavit proti sobě a nedovolit svému zraku být použit pro zlo.
Zadržím svou svobodnou vůli a okamžitě ji podmaním a odevzdám Nejsvětějším Srdcím, aby ji
zformovaly tak, aby ji odvrátily od lidské malichernosti.
Ať je můj zrak očištěn očišťující vodou Lásky, vycházející z Nejsvětějších Srdcí.
Amen.
V POLEDNE:

Přezkoumejte spolu s naší Matkou vaše ranní úsilí a poznamenejte si své slabosti.
NEŽ PŮJDETE SPÁT:

Vzdávám díky Nejsvětějším Srdcím Ježíše a Marie, k nimž jsem prosil o pomoc v tomto záměru,
abych byl lepším dítětem Boha.
Otčenáš, třikrát Zdrávas Maria a Sláva Otci.
Můj lide, naše Trojice zvítězí a bude to má Matka, jež rozdrtí hlavu Satana.
V této chvíli, můj lide, je přesvědčení a odhodlání věnem, i více, k dosažení jednoty se
Mnou.
Žehnám vám, mé děti, a říkám vám, že kdokoli nepodá svědectví o mé Lásce, dostane ode Mne
málo, nebo nic.
Váš Ježíš

083. Poselství Ježíše ze dne 9. dubna 2016.
Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko), http://jezusuzenete.hu

BRZY SE BUDE VAŠE KREV PROLÉVAT ZA MNE

Moje drahé děti,
čekají na vás velmi smutné dny. Pronásledování už je tady, už začne, jen co zabere větší území.
Už je všechno připraveno. Žijte ve střehu, jako když židé v noci exodu jedli obětního beránka ve
stoje, s poutnickou holí po ruce, připravení k odchodu.
I vy tak žijte tyto dny, protože kdykoli mohou na vás zaútočit, a tehdy je třeba utéct.

Moje drahé děti, až k tomu nadejde čas, vše budete jasně vědět a vidět. Naplňte jen to, co vám
říkám, a všechno bude v pořádku – naplníte můj věčný svatý plán. Život je krátký. Žijte připraveni
na smrt. Brzy se bude vaše krev prolévat za Mne.
Žehnám vám svým láskou překypujícím srdcem ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Ježíš

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

084. Poselství Matky Spásy ze dne 15. září 2016.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

NEMĚLI BYSTE HLEDAT VE SVĚTĚ, CO ŽIJE UVNITŘ KAŽDÉHO ČLOVĚKA

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
mé mateřské požehnání vás provází, protože Matka stojí na straně svého děťátka.
Volám vás, abyste znovu objevily pravdivé tajemství, které žije a pulsuje ve vás.
Pravé tajemství je můj Syn, On žije ve vás…
Neměli byste hledat ve světě, co žije uvnitř každého člověka.
Pocity člověka jsou nesčetné a city srdce tak nepředvídatelné, dokud touha změnit svou cestu se
nestane prvořadým cílem.
Můj Syn vás volá, abyste se obnovili, to znamená: Sjednotit se s Ním v plném rozsahu
tohoto slova.
Lidské ego zůstává spící v mých dětech. V jednom okamžiku se rozhodnete zůstat s mým Synem
a v dalším už ne…
Ego ovládá člověka natolik, že se nerozhodne ani ano, ani ne, zůstává vlažný a dovolí tomu, co ho
vede jednat a pracovat pro dobro, aby bylo ovlivněno okolnostmi chvíle a příležitostmi, které
pokládá za prospěšné.
Moji milovaní, v této chvíli se hřích stal v člověku zvykem.
Vyzývám vás, abyste v sobě učinili zvykem milost, která se dokáže hříchu postavit. Milost vede
k jednotě, překonává člověka a osvěcuje ho.
Lidstvo neustále zvětšuje zlo, které spáchalo dříve. Zlo, které člověk způsobil, ho dosud drží jako
zločince, který člověka samotného překonává velkou nelaskavostí vůči svým vlastním bratrům.
Myslíte si, že tyto nepředstavitelné činy okamžiku budou neopakovatelné. Není tomu tak.

Tato generace měla být připravena k boji proti zlu a vědět, že v této chvíli se v ní rozvinuly
chapadla zla, rozšířily se po Zemi a vzaly do zajetí mé děti, aby některé z nich fyzicky ubližovaly
svým bratrům, jiné zraňovaly srdce, jiné smysly, jiné podváděly lidstvo a jiné přímo bojovaly proti
církvi mého Syna.
Zlo uchvátilo mé děti s velkou rychlostí, danou spěchem ovládnout svět. Ti, kteří slouží
zlu, věří tomu, co jim zlo dá poznat, a proto mé děti nevěří, že tento okamžik je
rozhodující, protože je popírán v nitru mých kněží.
Zlo není fantasie… Ti, kdo milují mého Syna, se musí sjednotit a poznat jeden druhého, být
zakořeněni v Božím zákonu, neboť každý se musí rozhodnout být mluvčím pro svědectví lásky
mého Syna.
Zlo pracuje s jedem lži, lež je částí jednání a práce člověka, který ji není schopen odhalit
a pokračuje v tom, co je nesprávné a hříšné.
Probuďte se, mé děti! Můj Syn krvácí kvůli malomyslnosti, které je vystaven jeho lid, z krutosti
s jakou jsou pronásledováni křesťané… a vy jste se ještě nerozhodli vyhledat obrácení.
Milované děti, pronásledování se všude rozšíří, nedívejte se z dálky na to, co k vám
může přijít, aniž byste na to myslely, nebo hledaly.
Ďábel se zmocnil mysli, srdce, rozumu, myšlenek, lidského ega, lidského intelektu, touhy lidí
a všeho, co může uchvátit, aby mu lidé dovolili je ovládnout a vést je k páchání
nejneuvěřitelnějších činů, které provedou některé z mých dětí.
Ďábel vede lidi, aby opakovali činy jeho zlých duchů, a jako výsledek duchovní nezodpovědnosti
mých dětí, odmítají zpověď, pokání, přinášení svědectví víry, odmítají říct ne hříchu, žijí vlažným
duchovním životem, bez závazků a nejsou si vědomi, co eucharistie ve skutečnosti je.
Satan není mocnější než můj Syn…
Je to člověk, kdo se odevzdává zlu, a především mu odevzdává svůj život. Potom zlo,
které se stává v člověku zvykem, ho vede ke ztrátě jeho duše, pokud se neprobudí
tváří v tvář škodám, které působí.
Já, jako Matka celého lidstva, vás volám, abyste se nebáli přinést svědectví víře v Nejsvětější
Trojici. Nebojte se, že jste mé děti, nebojte se, že poznáváte lásku mého Syna, která ve vás
přebývá. Pravá síla člověka přichází z dobra, zbytek není pravdivý. Hledání Pravdy je namáhavé
a nenajdete ji snadno, nejste-li připraveni být neúnavnými hledači Věčného Boha.
Děti, zdánliví křesťané jsou v tomto okamžiku ve velkém nebezpečí, pokud se
neprobudí a nepřevezmou kontrolu své svobodné vůle, aby ji vedli k věčné spáse.
Lidé se stali zvrácenými, jejich stav je dramatický, nejvážnější v historii lidstva. Proto vám neustále
oznamuji očistu, které čelíte.
Oheň je očistný a posílá signály lidem, že očistí všechny. Sopky, které se zdály spící, se probouzejí.
Oheň vyjde ze země, bude úmorné horko, až se země otevře na několika místech a vyvrhne ven
horko, které držela uvnitř.
Slunce vyšle své erupce k Zemi, některé ovlivní vědecký pokrok a jiné Zemi, zaplaví planetu
horkem a člověk se bude muset vrátit ke starobylým a nemyslitelným nástrojům a prostředkům
k přežití.
Země se bude intenzivně otřásat…

Modlete se, děti, modlete se za Chile, bude trpět velkým zemětřesením.
Modlete se, děti, modlete se za Ekvádor, země se bude třást.
Modlete se, děti, modlete se za Japonsko, znovu rozšíří znečištění, bude se třást.
Modlete se za Itálii, bude znovu trpět.
Modlete se za Spojené státy, přijetí zla je jejich vlastní pohromou, budou otřeseny.
Modlete se za Severní Koreu, bude rukou, která udeří.
Zejména volám lidi Argentiny, aby znovu uvážili své činy. Násilí nebude mít hranice, nebudou-li
v jednotě mých dětí. Tito lidé zakusí bolest, neomezí-li agitaci, jíž je vystaven tento národ.
V tomto okamžiku jsou lidé rozrušováni, aby nepokoje panovaly po celém světě.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, budete žít to, co jste zasely…
Vnitřní stav člověka se odráží v tom, co prožíváte v tomto okamžiku.
Naplňujte učení mého Syna každý týden. Očistěte své smysly, aby uctívaly Boha nade vše a milujte
své bližní, jako můj Syn vás všechny miluje.
Mé požehnání je s vámi všemi, drahé děti.
Matka Maria

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

NADEJDE ČAS SPRAVEDLNOSTI

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

pláště milosrdenství, i nadále hromadí hřích na hřích. Důvěřují svým penězům a zbraním, i když Já
stojím nade vším a stát se může jen to, co dovolím. Modlitbou a půstem můžete přemoci Satana
a i války se jimi dají zastavit.
Moje děti, věřte Mi. Držte se mého pláště milosrdenství, proste za sebe, za svou vlast a za celý
svět o moji ochranu mou svatou Krví, kterou jsem prolil za vás. Má svatá Krev vás ochrání od
všeho zlého a každé nemoci. Kde je moje svatá Krev, odtamtud uteče Zlý. Když na vás můj Otec
uvidí moji svatou Krev, jeho srdce se naplní hlubokým soucitem a láskou ke Mně a zmírní se jeho
oprávněný hněv, jejž jste u Něj vyvolali. Modlete se, modlete se, modlete se právě teď, dokud není
pozdě. Je možné, že v následujícím okamžiku budete navždy ztraceni.
Moji maličcí, velice, nadevšechno, vás miluji. Nechci vaše zatracení. Svou neposlušností sami sebe
vrháte do věčného zatracení. Já chovám v úctě vaši svobodnou vůli. Nebudu vědět co dělat,
odmítnete-li mé milosrdenství.
Žehnám vám svým posilňujícím požehnáním ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Ježíš

086. Poselství Ježíše ze dne 11. září 2016.
Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko), http://jezusuzenete.hu

JÁ ZAPLATÍM KAŽDÉMU PODLE JEHO SKUTKŮ

Moje drahé děti,
vzdejte díky za to, že jste katolíci, členové církve, která byla založena skrze Mne. S vděčným
srdcem děkujte, že jsem tu zůstal mezi vámi v nejsvětější svátosti oltářní, že živím vaši duši
v tomto údolí slz, v této pusté poušti, kde bez duchovního pokrmu byste umřeli hladem a žízní.
Mé drahé děti, mému srdci maličcí vyvolení. Mé srdce létá štěstím, když pohlédnu na vás, neboť
vidím vroucí lásku vašeho srdce ke Mně a cítím se velmi dobře ve vás, jako v mých živých
svatostáncích. Vy jste mým pozemským nebem. Vězte, moji maličcí, že vy a vám podobné dětské
duše, ještě stále udržují tento svět. Kdybyste vy nebyli a neudobřovali a neutišovali mé srdce,
smutné kvůli množícím se hříchům, už dávno bych vyhubil celé lidstvo. Ale teď se nechci zaobírat
hříchem, ale množstvím kajících se duší, které do sebe nasákly mé milosti jako houba vodu, jak
vyschlá země rosu, která na ni padá.
Moji maličcí, milované děti mého srdce! Zůstaňte v mé lásce a důvěřujte ve Mne vroucím srdcem.
Velice vás prosím, nebuďte pohoršeni tím, co se musí stát, neboť hřích k sobě přitahuje trest jako
magnet prach železa, protože všechno zlo je následek hříchů. Nebojte se těch, kteří zabíjejí tělo,
ale jinak vám nedokážou uškodit. Těšte se a plesejte s nezadržitelnou radostí v den, kdy se to
všechno stane, neboť vaše jméno je zapsáno do Knihy života. V té hodině, kdy váš život vyhasne
za Mne, se vaše duše osvobodí z příbytku vašeho těla a v nikdy nevídaných výsostech,
majestátnosti a vyhlídkách, bude létat ve věčném domově, kde jsem vám připravil místo.
Štěstí jedné věčnosti nebude stačit k tomu, abyste se naplnili Mnou, pohledem na mé svaté Světlo,
které je tak krásné a úžasné, že žádné podobné vám celý svět nedokáže dát. Přesto, že celý svět
je mým stvořením, počínaje stéblem trávy, jediným ptáčkem, k mohutným vrcholům, k člověku, říši

zvířat, říši rostlin, vody, oceánů, mračen, duhy, slunce, to vše je moje úžasné, skvělé dílo. Všechno
jsem pro člověka stvořil, aby žil v hojnosti, aby jako bratři milovali ve Mně jeden druhého a aby v
štěstí a pokoji zářili před mým Světlem. Já z vás vyzařuji lásku a pokoj. A všechno to se uskuteční
v křesťanských společenstvích, kde z velké lásky ke Mně, jste jeden druhému opravdovými
milujícími bratry, a Já na vás pohlédnu s velkou spokojeností.
Ale mou duši hněte a mým srdcem pronikají trny, když vidím, že člověk je otrokem Satana a neumí
milovat a jeho jediným pokrmem je zloba. Kvůli takovým roním krvavé slzy, neboť oni Mě
odmítnou. Jelikož chovám v úctě svobodnou vůli, kterou dostali, proto jim dovolím, aby celou
věčnost žili beze Mne. To však už není život, ale říše věčné smrti, kde je budou neustále mučit
démoni tak, jako oni mučili své bližní, neboť každý dostane přesně vráceno, co dal druhému.
Moji maličcí, znovu vám říkám, nedávejte se do řeči se Satanem, neboť každý hřích
k sobě přitahuje soud a Já zaplatím každému podle jeho skutků. Moje učení nechť je
vaším každodenním chlebem, a to, co jsem vám svěřil – lásku a službu, kterou jste
ode Mne dostali, dávejte svědomitě dál. Když tak budete žít, budete mít v nebi velkou odměnu.
Žehnám vám svým srdcem překypujícím láskou ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Ježíš

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

087. Poselství Ježíše ze dne 18. září 2016.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

DĚTI, NEJSTE ZE SVĚTA, NEDOVOLTE, ABY VÁS SVĚT POLAPIL

Moji lidé,
žehnám vám, nebudete Mnou opuštěni ani na okamžik.
Buďte mou vlastní láskou, buďte čestní, spravedliví, dobrosrdeční, šetrní v zacházení
se svými bratry, buďte laskaví vůči vašim bližním; dobrý skutek je pro Mne chválou.
Každý musí mít na paměti, v jakém duchovním stavu se nachází. Uvědomíte-li si to, dokážete se
napravit a oddělit se od temnot, od špatného zacházení se svými bližními.
Některé z mých dětí pohlížejí do svého nitra výlučně v tom, co odpovídá přímému vztahu ke Mně.
Mé děti musí být odrazem mé lásky. Lituji, že některé z mých dětí nemají v úmyslu uvádět toto mé
Slovo do svého života.

Láska byla nahrazena sobectvím, které vylučuje možnost změkčit srdce z kamene, a to vytváří
sobecká a arogantní stvoření, která netolerují práci a činy svých bližních, nemají k nim úctu
a prosazují u nich svou vůli. Kdokoli jedná tímto způsobem, stává se soužením pro své bratry, svou
rodinu a pro sebe samého. Děti, nemáte nad jinými panovat, měli byste být milováni a ne obáváni.
V mém lidu všichni potřebují druhé, všichni jsou bratři, všichni se navzájem podporují, jsou
šlechetní a udržují v paměti i v srdci vzpomínku na příležitosti, kdy jim pomáhali ostatní. Mé děti,
je důležité nezapomínat na dobré skutky vašich bratrů – je to část Lásky. Nedovolte pýše, kterou
zlí duchové šíří lidstvem, vykořenit pokoru, která ve vás musí přebývat.
Moji pomoc najdete, pokud o ni požádáte, a co před tím bylo utrpením, se stane
radostí, dovolíte-li mému Duchu, aby vás podpořil ve vašich slabostech.
Moji lidé, pro některé z vás se myšlení a paměť staly velkou překážkou na cestě
k opravdovému pokoji. Žijete v minulosti, v tom, co už není, a zapomínáte na naši vůli. Toužíte
po minulých situacích, a to se stává velkou silou, která vás táhne zpět. Kdokoli prahne po
minulosti, uvízne na cestě. Tato překážka, kterou představuje minulost, vás spoutá a zabrání vám
poznat čas a odevzdat se naší vůli.
Někteří lpí na minulosti natolik, že žijí ponořeni do vzpomínek, do okamžiků protivenství, která
prožili, kdy opakovaně vystupuje hořkost, zatrpklost a hněv, až se stanou břemenem, které je tíží
a přinutí je žít v neustálé zahořklosti. Člověk umožňuje minulosti, aby ho mučila, a zlo toho
využívá, aby vás udrželo spoutané.
Vy, mé děti, musíte odevzdat svou mysl Mně. Dovolit tak mému Duchu, aby vás vedl k rozjímání
o mých slibech a vše podrobil naší Boží moci, aby to, co vás mučí, už nebylo překážkou pro
odevzdání se naší vůli.
V tomto čase je tolik dětí, které jsou ochotné dívat se na spásu z velké dálky, protože si myslí, že ji
nemusí dosáhnout, a tak jsou spokojené pohlížet na ni z dálky. Proto neustále volám své
posvěcené služebníky, aby byli svědky mého díla a činů, protože člověk uchová mé Slovo ve své
paměti. V tomto okamžiku je žádám, aby trvali na správné lásce, také na správné
a náležité poslušnosti, na nutné víře a na jejich správném chování, aby se můj lid
neztratil ve všednosti.
Mé děti musí být neustále posilovány mým Slovem. Mé děti se jím musí samy občerstvovat, aby zlo
nepřekvapilo ty, které Mě neznají.
Nemůžete soudit sami sebe. Lidská bytost k tomu není způsobilá, protože má vždy sklon vidět
ve své práci a činech dobro, případně přikrášlovat dobrem to, co dobré nebylo.
Proto vás vedu, abyste očistili své smysly, a tak se zbavili osobních ospravedlnění a dovolili
Mi ukázat vám překážky, které zůstávají ztělesněny ve vás a zabraňují vám ke Mně přijít.
Tato generace spáchala velkou ohavnost proti naší vůli tím, že se dopustila svatokrádeže, jaké
se člověk nikdy před tím nedopustil. Provinila se proti mé Matce popíráním její panenské čistoty
a jejího mateřství celého lidstva. Tato generace neustále hřeší proti mému Duchu Svatému
a zapomíná, že lidský život závisí na naší vůli.
Nevěří ve vysvětlování mého Slova a vysmívá se výzvám mé Matky, popírá svou naléhavou očistu,
aby spravedliví nebyli ztraceni.
Hřích je potravou lidstva, zvětšuje Satanovu armádu na zemi, která zaútočí na mé chrámy
po celém světě s touhou zahladit každou vzpomínku mé přítomnosti na zemi. Vzhledem
k takovému činu nenechá Varování na sebe čekat, a tím se některé z mých dětí vrátí na cestu
Pravdy.
Já vyžaduji znalost našeho Božího Slova, aby tím, že je znáte, jste milovali naše božství
se silou a v Pravdě.

Pevná, silná a rozhodná víra je nutná: Víra, která je neporušitelná a žitá v každém
okamžiku, v každé události, abyste dokázali překonat krutosti Zlého.
Sebeodevzdání každého z mých dětí je nutné, stejně tak rozhodnutí žít v naší vůli
a ochota k jednotě a bratrství.
Děti, vy nejste ze světa, nedovolte, aby vás svět polapil.
Musíte žít v neustálé naději a vykonávání naší vůle.
Nehleďte na to, co je světské. Nejste světští, žádné z mých dětí není určeno světu,
žádné by nemělo žít pod útlakem Satana.
Jste mé vlastnictví, vykoupil jsem vás svou Krví.
Živte se mým Tělem v eucharistii, která byla náležitě připravena.
Připojte se ke Mně v mém svatostánku a usilujte, aby váš život byl neustálým činem
lásky ve vás a vůči vašim bližním.
Chci domácnosti, které žijí v mé lásce, pokoji a v mé jednotě.
Není-li v domovech pokoj, nebo je-li na chvíli odstraněn, zlí duchové domov převezmou a vyvolají
vzpouru. Způsobí, že někteří budou špatně pohlížet na jednání ostatních a dokážou, že jeden člen
domácnosti nebude tolerovat činy ostatních členů rodiny, a tak malé záležitosti se stanou velkými
ničivými bouřemi.
Děti, ďábel útočí na člověka, na jednotu, na rodinu, zasévá svár a vylévá lásku z jeho srdce, takže
člověk necítí potřebu být chrámem mé lásky k svému bližnímu.
Satanův boj je bojem proti mé lásce, proti jednotě, a tedy proti rodině, proti morálce, proti mé
Matce, protože ví, že má Matka, v jednotě se svatým Michaelem archandělem a nebeskými legiemi
ho rozdrtí a uvrhne do hlubin pekla.
Moji lidé, nepovažujte za bezvýznamné moje volání, neboť Satan a jeho zlí duchové, rozptýlení po
celém lidstvu, zůstávají v činnosti a hledají kořist, aby ji uchvátili. Mé děti by neměly bojovat proti
mým dětem, takový boj posiluje zlo.
Nebraňte Mě, neboť co není moje, padne, a co je moje, zvítězí. Neuvádějte do zmatku můj lid víc,
než je mate Zlý. Místo toho se modlete a čiňte pokání.
Modlete se, děti, modlete se za Itálii, užije si dosyta svého trápení. Příroda zaútočí na
Itálii, bude krutě napadena těmi, kdo Mě nemilují, a ti se vrhnou na Vatikán.
Modlete se, mé děti, modlete se za Francii, ztratila pokoj, bude žít v neustálém teroru.
Modlete se, mé děti, za Nikaraguu, příroda ji udeří, bude se třást, bude trpět kvůli
svým sopkám.
Modlete se za Kostariku, bude otřesena.
Modlete se za Venezuelu, příroda se ukáže se vší silou.
Modlete se za Kolumbii, bude silně otřesena.
Děti, pokračujte v očistě smyslů. V tomto týdnu, spolu s očistou zraku, pokračujte v očistě smyslu
sluchu, neboť ten bere s sebou vše, co slyšíte, do myšlenky, do paměti a dělá vás nemocnými.

"Rozpomeň se tedy, jak jsi mé slovo přijal a slyšel, zachovávej je a čiň pokání. Nebudeš-li bdít,
přijdu tak, jako přichází zloděj a nebudeš vědět, v kterou hodinu na tebe přijdu" [Zj 3, 3].
Tím, že posloucháte, že vás vyzývám, abyste nehřešili, musíte vědět, že je mým přáním přivést vás
k očistě vaší paměti a najít svobodu.
Můj lide, je zcela nezbytné, aby každé z mých dětí pokračovalo v očistě svého smyslu

sluchu. Fyzické smysly člověka musí přijít do harmonie s duchem. Budete pokračovat se smyslem
ucha, smyslem sluchu, po dobu jednoho týdne. Každý okamžik budete věnovat očišťování smyslu
sluchu, dokud se nepodvolí, aby uspokojil naši vůli a pro větší dobro duše.
První den druhého týdne:

V tento den nabízím dar sluchu Nejsvětějším Srdcím Ježíše a Marie.
V této chvíli vám nabízím dar sluchu pro Boží slávu a pro dobro duší.
V každém nynějším činu zůstane má paměť a mé myšlení pozorné a bdělé, aby nedošlo
k hromadění toho, co mé ucho slyší a co způsobuje zadržení hříchu, jenž uráží Nejsvětější Srdce.
Dejte mi sílu poslouchat jen to, co je dobré pro mou duši a duši mého bližního.
Volám k tobě, Nejsvětější Matko, abys mě přijala za svého stoupence a vedla můj život, a aby má
cesta směřovala k setkání s tvým Synem.
Při probuzení nabízím:

Mám uši a těmi slyším dobro i zlo.
Od tohoto okamžiku vám nabízím své neustálé úsilí, abych zajistil, že tento dar bude více duchovní
a budu dávat přednost Boží touze po mé osobní spáse.
Navrhuji zbavit mé ucho příležitostí k hříchu,
budu hledat Boží záměry ve všem, co uslyším,
budu si připomínat dobro, které mi poskytl každý můj bližní,
a ve Stvoření budu naslouchat velikosti Věčného Otce.
Nechci už hřešit smyslem sluchu,
odevzdávám jej Nejsvětějším Srdcím, abys mě, jako své dítě, můj Pane,
pozvedl z hříchu.
Nechci, abych to, co jsem slyšel, i nadále vyvolávalo zlé myšlenky, ani abych odmítal Boží
laskavost, která mě vede k tomu, abych zůstal ve stavu milosti.
Nejsvětější Srdce, podporujte mou paměť a mé myšlenky,
aby můj sluch mě vedl k tomu, že si ponechám jen to, co je dobré.
Zadržím svou svobodnou vůli a okamžitě si ji podmaním a odevzdám ji vašim Nejsvětějším Srdcím,
aby mě osvobodily od příležitostí k selhání,
a přetvořila můj sluch, aby přinášel mé paměti jen to, co je pro dobro mé duše a abych činil dobro
svým bližním.
Ať mé uši jsou očištěny očistnou vodou lásky, vycházející z vašich Nejsvětějších Srdcí.
Amen.
V poledne:

Přezkoumání s mou Matkou vaší dopolední snahy a poznamenejte si své nedostatky.
Před spánkem:

Vzdám díky Nejsvětějším Srdcím Ježíše a Marie, k nimž se modlím o pomoc v tomto záměru, abych
byl lepším dítětem Boha.

Otčenáš, třikrát Zdrávas Maria a Sláva.
Děti, pojďte ke Mně a svěřte Mi váš život.
Žehnám vám. Miluji vás.
Váš Ježíš

088. Poselství Ježíše ze dne 24. září 2016.
Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko), http://jezusuzenete.hu

KDYŽ MĚ PŘED LIDMI VYZNÁTE, TAK I JÁ VÁS VYZNÁM PŘED MÝM OTCEM

Moje drahé děti,
času ubývá. Žel, velmi mnoho lidí žije v marnivosti a jejich dny, roky míjejí a celý život upadá
do rozkladu. Nemá žádnou hodnotu, neboť promarnili příležitost a nepřijali poklady, které by
ode Mne dostali skrze mé milosti. Ale čas těch, kdo svůj život odevzdali Mně a sami sebe obětovali
mé svaté službě, je jako kvetoucí ratolest na vinném keři, která přinese hodně ovoce a zachrání
velké množství duší pro věčnou spásu.
Moje děti, dostaly jste čas k tomu, abyste do Otcova Domu přišly s hojnou úrodou. Během svého
života se nejdříve namáhejte na přípravě vaší vlastní svatosti života a zachraňujte duše. Vytrhněte
je ze Satanova spáru svými modlitbami, utrpením, oběťmi obětovanými Mně a učením, které
předáváte hříšným duším. Jednáte-li takto, budete mými spolupracovníky a Já řeknu i vám to,
co Petrovi, že vás učiním rybáři lidí. Nedělám rozdíl mezi svými apoštoly a mezi všemi, až do konce
světa žijícími lidmi, kteří Mě následují. Vám všem jsem řekl: "Buďte dokonalí, jako je dokonalý můj
Nebeský Otec!" [Mt 5, 48].
To se nevztahuje jen na kněze a řeholníky, ale na každého člověka, neboť ten se dá posvětit v
každém životním stavu, a všude je zapotřebí svatých. I vám říkám totéž, co jsem řekl apoštolům:
"Jděte a učte všechny národy!" To se nevztahuje jen na misionáře a na moje kněze, ale na
každého člověka tam, kde žije: Ve své rodině, na svém pracovišti, ve svém okolí, aby, stejně jako
vy, svým životním příkladem, svými skutky a svými slovy, šířil mé evangelium.
V takových duších mám velkou zálibu a říkám vám: velkou odměnu dostane ode Mne i ten
nejjednodušší, nejmenší člověk, který Mě zastupuje ve své rodině a ve svém okolí, podobně jako
moji velcí kněží, moji svatí, kteří jsou před světem známí a vážení, neboť vše je má milost.
Já rozdávám talenty a podle zdatnosti s jakou je zúročují, jim dávám odměnu.
Moje děti, hodina už nadešla. Jako tmavý mrak mlhy sestoupí dolů na svět těžký hněv mé
spravedlnosti. Jen vy, i když je vás velmi málo, zadržujete svými modlitbami mou ruku, chystající
se udeřit. Jen s ohledem na vás dávám světu příležitost k obrácení, ale už ne na dlouho. Čas
uplyne a Já každému zaplatím podle jeho skutků.

Mé děti, přichystejte se! Čeká vás nikdy neviděné pronásledování. Očistím zemi. Zůstane jen velmi
málo lidí a ti, kteří budou žít, budou závidět mrtvým. Tak pustou a prázdnou pouští bude zem, že
ti, kdo zůstanou, si budou myslet, že jsou sami. Nebude komunikace, nebudou média, bude jen
Bůh. Když se k němu bude člověk modlit s věřící duší, najde vyslyšení a dostane se mu pomoci.
Moje děti, tuto zem musím očistit, neboť kdybych tak neučinil, zatratilo by se velké množství duší.
I ve vašich současných dnech jich velmi mnoho padá do pekla, neboť lidé svými zlými a podlými
činy a svými hříchy vysvobodili všechny ďábly a démony z pekla, kteří bloudí po zemi a navádějí
lidi k zlomyslnostem. Modlete se! Modlete se! Modlete se! Teď ze všeho nejvíce potřebujete
modlitbu.
Když Mě budete prosit se silnou vírou, obrátím ještě mnoho duší a přivedu je na cestu Pravdy.
Kdybyste viděli, kolik je démonů na zemi, kteří se snaží svést lidi k všelikému zlu, umřeli byste
strachem. Tyto zlé duchovní hordy jsou tak odporné, že byste zemřeli děsem. Útočí na každého
člověka v jeho slabém místě. U někoho je to moc, u jiného tělesná rozkoš, u dalšího mamon,
a skrze ně je dokážou spoutat a uvrhnout do zatracení.
Moji maličcí, když před vás přivedu člověka, jenž prosí o vaši pomoc, protože je v hříchu, činím to
proto, že skrze vás chci zachránit jeho duši. Za takové lidi se modlete a postěte, dokážete-li to,
a veďte ho ke Mně na dobrou cestu, k pravdě, k čistotě a k svatosti života. Nebe se z takových
duší bude nejvíc radovat, neboť je lepší mít radost z jediného obráceného než z 99 spravedlivých.
Mé děti, velmi vás prosím, ohlašujte mé Slovo při každé příležitosti, ať je to vhodné, nebo ne.
Každému vyprávějte o Mně, o učení v evangeliích. Ať jsem jejich středem, ať jsem ten, kdo je vždy
v jejich životě na prvním místě. Když Mě před lidmi vyznáte, tak i Já vás vyznám před mým Otcem
a jeho svatými anděly, což znamená, že budete mít v nebi svůj podíl ve velké cti a úctě, navěky
věků.
Moji drazí maličcí, přijímejte mé učení, moje slova obracejte v činy a Já vám požehnám
s překypující láskou svého srdce ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Váš Ježíš

Posilnění z Písma svatého:
1Thes 5, 19-20:
19: Nezhášejte oheň Ducha,
20: dar promlouvání z vnuknutí nepodceňujte;

089. Poselství Matky Spásy ze dne 23. září 2016.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

NEZNÁTE OPRAVDOVOU LÁSKU, NEBOŤ TA JE V KAŽDÉM OKAMŽIKU PŘEKONÁNA
ZÁJMEM PROSPĚCHU

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, přijměte mé požehnání.

Lidstvo je mým neustálým žalem…
Mé děti jsou mým velkým pokladem a současně mou velkou bolestí.
Někteří z těch, co se nazývají mými dětmi, nejsou plně v souladu s láskou, o níž říkají, že ji pro mě
mají, neboť jako stoupenci mého Syna ignorují mé učení a nejsou ochotni plnit Boží Zákon.
Neustále zraňují mé srdce a já se neustále přimlouvám, aby můj Syn tolik netrpěl.
Neznají opravdovou lásku, neboť ta je v každém okamžiku překonána zájmem prospěchu a neměli
byste ignorovat, že takový zájem je největším sebeklamem, s nímž se člověk noří do chaosu.
Pýcha, která není přemožena, stejně jako nezralost, přivádí ty, kteří říkají, že mě milují
jako Matku, ke ztrátě rovnováhy, kterou si každé opravdové dítě mého Syna musí
udržet. Nezapomeňte, že tento požadavek je podmínkou, aby vás ďábel neutlačoval. Rychle
zapomínáte, aniž byste přemýšleli o následcích pro duši, že ďábel číhá, aby vás zaplavil pýchou
a přivedl k odmítnutí odpuštění mezi bratry, což vede k nedostatku duchovní slušnosti.
Svou duchovní slabostí lehce ztrácíte rozum a stáváte se snadnou kořistí nástrah ďábla, který vás,
jako Boží dítě, přiměje k nevhodnému chování.
Přichází chvíle, kdy člověk, který se sám označuje za křesťana a milujícího Matku Boží, se stane
nespravedlivým vůči svým bližním a k sobě samému. Svědomí nebude schopné zadržet nechtěné
zlo, což povede k nespravedlnosti mezi stejnými dětmi mého Syna. Veškeré poznání člověka
ochromí jeho rozum, je-li znečištěno zlými touhami, hořkostí, šílenstvím, nedostatkem
moudrosti, sobectvím a nedostatkem lásky.
Člověk došel k tomu, že zapomněl, co je veřejné blaho proto, že mu chybělo dobro, a odmítl
osobní dobro, k němuž musíte směřovat, abyste pak byli svědectvím toho, Který ve vás přebývá.
Pro lidi je snadné zapomenout na to dobré, co jim dal můj Syn. Zapomínáte a zapomenete,
protože používáte dobro, které jste dostali, abyste působili zlo.
Milované děti, některé z vás padáte do marnivosti tím, že ukazujete své rozsáhlé
znalosti v důležitých oblastech života. Je to však čistá marnost, protože tyto znalosti
jsou prázdné.
Lidské ego je velký uchvatitel místa, které by mé dítě mělo zaujmout v oblasti lidských
schopností, aby tyto nebyly překážkou, ale požehnáním ve službě všem.
Člověk, jehož inteligence neprohlubuje učení mého Syna, je prakticky nikdo, protože tato
inteligence ho nepřivádí k tomu, aby odložil špatné chování a neukázněné návyky, které jsou
živeny jeho špatným chováním. Právě v něm se ukazuje neblahý nedostatek lásky, skrze
činnost a jednání, jemuž chybí náležité pochopení toho, co je skutečný následek vyvolaný silou
dobrého úmyslu a správného vykonávání toho, co nařizuje můj Syn.
Boží vůle mi dává moc přímluvy, ale lidstvo se rozhodlo, že nepotřebuje mého Syna,
aby našlo dokonalost, a ignoruje skutečnost, že člověk není Bůh. A to vše je částí intrik
Satana proti lidstvu, kterými je v této chvíli mobilizace zlých duchů proti člověku.
Zlo je na vzestupu, nezastaví se, dokud se neobjeví antikrist, proto útočí na mé děti tisíci
způsoby, nemilosrdně proniká psychiku člověka, aby ten, kdo je daleko od mého Syna, náhle ztratil
zdravý rozum, a aby zjevně dobrý člověk se choval úplně mimo sebe.
Kvůli tomu jsem vás žádala zdvojnásobit vaši bdělost a zůstávat stále ve stavu
milosti…

Jinak kdokoli, jenž není ve stavu milosti, se vystavuje uchvácení silami zla, které chtějí
zničit vše, co je mého Syna.
Lidstvo se pohybuje ve lži, protože král lží je králem lidstva. Nenajdete řád ve svém životě, dokud
znovu nezískáte přátelství se Stvořitelem.
Drahé děti, ztratily jste lásku k životu. Ztrácíte spásu, nechali jste se od Boha oddělit, a tím jste se
úplně zbavily toho, co je pro lidi duchovní potravou. Ne proto, že vás Bůh opustil, ale proto, že
lidstvo, po oddělení od božského, kleslo na nejnižší úroveň, protože žádný člověk nemůže Boha
překonat.
Liská moc dokázala zdegenerovat lásku v člověku, zvýšila pocit síly v lidském stvoření. Lidské
myšlení zakrňuje, protože srdce zkamenělo pocitem schopnosti překonat Boha a rozhodovat
o životě.
Trpím bolestí způsobenou mému Synu kvůli ničení člověka člověkem v tomto rozhodujícím
okamžiku, kdy přízrak války nabývá stále větší důležitosti v očích světa, kterou člověk popírá, i když
ji žije právě teď! Třetí světová válka náhle zasáhne svět. Státy nabývají vojenskou moc a lidstvo
je omezeno na čekání a k neznalosti o činech mocných.
Věnujte pozornost mému volání, neboť ďábel a jeho zlí duchové vylévají nesvornost,
a vzhledem k velkému počtu mých dětí, které nevkládají svou naději do mého Syna, se rozrůstá
úrodná půda, kde se daří zlu, které utlačuje a drtí duši.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, vy žijete, aniž byste prožívaly okamžiky před velkou
tragédií rozšíření války, které by vám dovolily pohlédnout na sebe. Proto je v tomto rozhodujícím
okamžiku nutná a nepostradatelná modlitba, kdy úkol přinést svým bratrům znalost a svědectví
vede automaticky k proměně v čin.
V tomto okamžiku je úsilí jedním z posledních kroků před cílem. Jednota musí být
posílena a musíte si vzájemně dodávat sílu při vědomí, že můj Syn neopustí svůj lid,
a že jeho lid Mu musí zůstat věrný.
Mějte důvěru v sliby Boha jeho lidu, nemějte strach. Obraťte spáchané zlo, díla a zavrženíhodné
činy… Kajte se, mé děti, kajte se!
Modlete se, děti, modlete se, slunce posílá své teplo k zemi a lidstvo tím bude trpět.
Modlete se, mé děti, modlete se, lidstvo zaměřilo svůj život na boha peněz, ekonomika
se znovu propadne a člověk si bude zoufat kvůli nedostatku víry v Boží pomoc.
Modlete se, mé děti, modlete se za Mexiko, bude silně otřeseno, vulkány promluví
k člověku, přemoženého hněvem sociálních protestů.
Modlete se, děti, modlete se, moře je neklidné a vrhne se na zem, která se bude silně
třást.
Modlete se, děti, užaslé lidstvo se bude dívat na náhlou katastrofu, která otřese
světem. Potom zapomene, že trpělo.
Modlete se, děti, modlete se, nezapomeňte se stále modlit jeden za druhého, modlete
se bez odpočinku v modlitebních řetězcích, modlete se, neopakujte modlitby zpaměti,
modlete se srdcem, prožívejte každé slovo.
Já zůstanu s vámi a budu se přimlouvat za kající hříšníky a žehnat těm, kdo trpí.

Modlete se, mocné národy si zvolily Zlého za svého pána a vrhnou se proti mým dětem.
Povstání mezi lidmi se šíří jako nakažlivá epidemie. Spojené státy silně trpí. Kvůli
bolesti budou muset opustit své způsoby jednání.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
ne všechno je bolest a utrpení. V každém okamžiku, kdy vidíte ve všem, co se vám stane, ruku
mého Syna, jenž vás připravuje a miluje vás, očišťuje a miluje vás, jenž vás varuje a neopouští
vás, doprovází vás v utrpení s láskou a jenž si nepřeje, aby kdokoli byl ztracen, budete milovat
mého Syna nade všechno a svého bližního jako sebe sama.
Andělské legie jsou nad lidstvem. Jakmile bytost vykřikne, je jí okamžitě pomoženo. Pomáhají mým
dětem, aby nepadly za kořist zlu. Někteří tuto pomoc vítají, jiní jí pohrdají.
Vás, kdo si chtějí udržet víru, prosím jako Matka, abyste se nevysmívali pomoci, kterou
Dům Otce sesílá různými prostředky. Otevřete váš duchovní zrak, abyste uviděli
zázraky, k nimž bez přestání dochází před vašima očima.
Můj Syn je naživu s tlukoucím srdcem…
Nabízím dětem, které urážejí naše Nejsvětější Srdce, svou náruč a mou přímluvu,
budou-li se kát, vyzpovídají se a slíbí úmysl nápravy.
Nemějte strach, zůstávám s vámi.
Žehnám vám.
Matka Maria

090. Poselství Ježíše ze dne 8. října 2016.
Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko), http://jezusuzenete.hu

ZANEDLOUHO ZAVŘOU MÉ KOSTELY, BUDOU HLÁSAT FALEŠNÁ A CIZÍ UČENÍ

Moje drahé děti,
už žijete v době, kdy se stane všechno, co jste ode Mne slyšely. Nebe a země pominou, ale má
slova k vám nikdy nepominou. Jako déšť, který padá z nebe, se nevrátí, dokud nezalije zem
a nevyklíčí rostliny, tak i moje proroctví se naplní ve svém čase, kdy se projeví všechno, co jsem
pro vás stanovil v mém věčném plánu.
Moje děti, tato zem se teď tak zkazila, tak se rozmohl hřích, že to přivolává zadostiučinění.
Všechna vaše slova a skutky mají následky. Následkem hříchu je trest. Dobré skutky a zachovávání
Božích Zákonů zasluhují věčnou odměnu, věčnou radost v nebi.

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

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

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

091. Poselství Ježíše ze dne 25. září 2016.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

LIDÉ ŽIJÍ VE VZPOUŘE PROTI VŠEMU, CO PŘEDSTAVUJE ŘÁD

Moji lidé,
žehnám vám v každém okamžiku a v mém požehnání se skrývá má touha, abyste se
všichni stali částí mého lidu.

Vyzývám vás, abyste byli částí mého lidu, vyzývám vás všechny. Toužím po spáse všech mých dětí.
Volám vás všechny, jednoho po druhém. Nepřišel jsem pro elitu, ale pro všechny, kteří plní naši
Boží vůli.
V mém lidu není nikdo, kdo ovládá celé mé Slovo ani mou Pravdu. Není tam člověka, jenž by byl
větší než druhý, pokud neplní Boží vůli v celém svém lesku. Jako ruka má pět prstů, tak v mém
lidu mají někteří dary a ctnosti, aby si vzájemně pomáhali, ale není nikoho, kdo zná vše tak, jako
naše božství.
Volám vás, abyste zůstali poslušní v jednotě a v naplňování naší Boží vůle. Nejste otroci
světa, ale mé děti, proto vás vyzývám, abyste zůstali bdělí a ve stálé modlitbě, protože čelíte vládě
zla nad většinou mužů v pozicích moci a nad budoucností lidstva na zemi.
Přicházím pro lidi, kteří se nebojí opustit své nesprávné životy, aby se stali novými lidmi…
Přicházím pro ty, kteří při hledání nového lidství se rozhodli být svědky mého díla a mých činů.
Vstoupit nikoli povrchně, ale do hluboké znalosti mého života, aby se stali lidmi, kteří zjišťují, že
k tomu, aby byli částí mého lidu, nepotřebují, co je materiální nebo intelektuální, ale jdou nadto,
jdou do mého učení, které není z tohoto světa, stejně jako mé království není z tohoto světa.
Každý byl přiveden do mého lidu křtem Duchem Svatým, ale ne proto jste byli zachráněni. Spásu
najdete, když pracujete, žijete a jednáte v Boží vůli.
Někteří učenci, kteří vědí, že má láska jde za hranice slov, vedou můj lid dál jen ve slovech, což
neodpovídá opravdovému a trvalému praktikování evangelia, které činí člověka více duchovním
a spojeným se Mnou. Nejste nic, znáte-li Písmo a nepřivádíte je v život, abyste je naplňovali
v každém okamžiku.
Každé z mých dětí má schopnost nést všechny své smysly, schopnosti a ctnosti a plně je rozvíjet
tím, že je vloží do mé Lásky, aby neobsahovaly zájmy lidského ega, a staly se více Boží než lidské.
Říkáte, že chcete vstoupit do mého božského života…
A vy toho nedosáhnete, dokud Mě nenecháte plně žít ve vás a dokud nenecháte
proměnit své ego do svobody v naší Boží vůli.
Musíte žít Zákon a naplnit jej, abyste odstranili soupeření, sobectví a odsuzování. Lidstvo se musí
naučit, že Já mluvím a vy musíte poslouchat, protože vám nedávám zmije výměnou za chleba.
Nepředám vás Zlému, žijete-li a zasvěcujete-li se naplňování zákona lásky.
Máte povinnost být jasní před svými bratry, měli byste o Mně mluvit bez váhání, měli byste vědět,
že k tomu, abyste byli částí mého lidu, musíte vyhovět Přikázáním, přijímat svátosti a praktikovat
Boží lásku. Bez toho ponese vaše úsilí pečeť lidského ega a nikoli pečeť naší Boží vůle.
Prošli jste cestou očišťování dvou smyslů, abyste byli vedeni k mé Lásce, a ne k přáním
uskutečňovat lidské rozmary, které vedou k nadřazenosti lidského ega. Pokud zůstanete
v uskutečňování mého příkazu, všimnete si, že se nacházíte v duševním boji a nic zvenčí vás
nedokáže změnit. Můj lid si není vědom, nakolik zakořenil své smysly ve svém egu a že zlo, které
toto zakořenění působí, vás omezuje nejen v setkávání s vašimi bratry, ale také omezuje váš
duchovní růst a schopnost stát se více mými dětmi a méně dětmi světa.
Každý smysl je požehnáním pro ty, kdo jej správně nasměruje k naplnění prvního Přikázání, ale ti,
kdo jim dovolí jednat v lidské světské svobodě, jsou znečištěni zlem, které z ostatních smyslů učiní
příčinu neustálého hříchu a dávají volnou ruku všemu, co vede ke ztrátě věčného života, ledaže by
se rychle napravili.

Je to můj lid, který neustále podněcuje své bratry mou láskou, která v něm přebývá. Můj lid
nečeká, ale jde jim vstříc a je kvasem a solí, jež dávají pravdu mého Dechu těm, kteří
s rozhodností a stálostí naplňují Zákon, jenž je zakotven v Písmu svatém.
Některé z mých dětí zůstávají v chrámech, které byly postaveny pro Mne, aby tam pomáhaly se
vším, co je třeba. Jsou ale naplněni žárlivostí, antipatiemi, hněvem a klevetami, ješitností a dávají
rozkazy, jako kdybych to byl Já, kdo je poslal, aby byly váhou, na níž by mělo být váženo vše,
co se stane. Ne! Kdokoli slouží v mém domě, má povinnost být služebníkem všech
a zůstávat na posledním místě. Kdokoli jedná jako vládce všech, je ten, kdo vlastní největší
ego a sám se zrazuje.
Kvas fermentuje a vyvolává růst pro dobro ostatních, ne pro své vlastní dobro.
Někteří říkají, že jsou blízko Mne a zůstávají velmi daleko…
Pokrytci! Ten, kdo nežije v Boží vůli, je mimo Boží vůli.
Člověk je mým synem a vlastní kvality, vedoucí k překonání svého ega, ale zevnitř. Neboť uvnitř
člověka žije duchovní organismus, který vás svobodnou vůlí vede k dosažení plnosti nebo věčného
ohně.
Já jsem Světlo světa… [Jan 8, 12] a můj lid si musí udržet toto Světlo v každé osobě,
a ne mimo ni.
Vy, jsouce mými dětmi, nejste omezená stvoření. Co vás omezuje, je hřích, jenž vás spoutává
do chaosu a způsobuje další hřích. Chci proto, abyste se osvobodili z řetězů tohoto lidského
sobectví a abyste odevzdali své smysly mé Lásce a péči mé Matky, a aby vám tento čin
pomohl žít podle mého přání.
Jednota mého lidu s mým Slovem v jeho naplnění je znamením znovuzrození, a proto budete
očištěni, neboť lidstvo ponořené do soužení nenajde v tomto stavu pravou cestu ani pravou
lásku, dokud se každý nejdříve neočistí.
Můj čas je blízko a nechci vás najít nepřipravené.
Mé děti by neměly vést život plný pokryteckého jednání a skutků, neměly by činit svým bližním,
co nechtějí, aby jiní činili jim, neboť to nemůžete dělat v skrytu, aniž bych vás neviděl.
Neshromažďujte poklady na zemi, neboť čas vám ukázal, že to není pro mé děti, ale pro děti
temnoty, které předávají moc na zemi zlu, a tak lidem ubližují skrze moc, kterou jim člověk sám
přenechává.
Každý obraz zla na zemi bude roztrhán mými legiemi potom, co můj lid bude trpět a vrátí se znovu
Mně.
Každé z mých dětí by se mělo očistit při vědomí, co se v tomto okamžiku naplňuje
a nemělo by vzbuzovat dojem, že nemá uši nebo zrak. Jdete v temnotě, a ne přesně v tom,
co znáte jako temnotu, ale v trápení lidské tvrdohlavosti, která vás vede k omezenému pohledu,
jenž považuje krok vpřed za velké vítězství.
Nemohu k vám hovořit o okamžiku slávy mého lidu, když můj lid došel k víře, že naplňuje Boží
vůli tím, že jedná proti Písmu a popírá Boží všemohoucnost. Lidé žijí ve vzpouře proti všemu,
co představuje řád, takže Satan jedná svobodně proti čistotě, morálce, věrnosti a dobrým dílům
a činům mého lidu.
Nezoufejte, neboť mému lidu zazáří nová duha.

Modlete se, mé děti, modlete se za Mexiko, bude očištěno, zlo uchvátilo duše žíznící
po tom, co neznají a vede je k činům proti tomu, co Mě reprezentuje.
Modlete se za Sýrii, mé děti. Tato země na sebe nenechá čekat – k překvapení světa.
Modlete se, mé děti, modlete se za mou církev, bude ve zprávách a bude otřesena.
Modlete se za Kostariku, bude trpět skrze přírodu a nešťastným rozhodnutím těch,
kteří ji ovládají. Pokusí se narušit klid.
Modlete se, Střední Amerika trpí skrze přírodu a násilí.
Moji lidé, neuzavírejte své smysly, ale pozvedejte je k moudrosti, ani neuzavírejte svůj rozum,
bez něhož nebudete vedeni a osvíceni mým Duchem Svatým.
Ochraňuji vás, miluji vás.
Váš Ježíš

092. Poselství Ježíše ze dne 21. srpna 2016.
Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko), http://jezusuzenete.hu

TEĎ JE PŘIPRAVÍM O JEJICH MODLY A UKÁŽU JIM SVOU SPRAVEDLNOST

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

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

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

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

[Lk 21, 20-24]:

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

Pak mě Pán Ježíš nechal několikrát otevřít Písmo svaté Nového Zákona a žádal, abych zapsala do
poselství každý citát.

Mt 25, 41-46:
41: Potom řekne těm po levici: "Pryč ode Mne, vy zlořečení, do věčného ohně, který je připraven pro ďábla
a jeho anděly.
42: Neboť jsem měl hlad a nedali jste mi najíst, měl jsem žízeň a nedali jste mi napít;
43: byl jsem cizí a neujali jste se mě, byl jsem nahý a neoblékli jste mě, byl jsem nemocen a ve vězení a
nenavštívili jste mě."
44: Tu mu na to řeknou také oni: "Pane, kdy jsme tě viděli hladového nebo žíznivého, jako cizího nebo
nahého, nemocného nebo ve vězení, a neposloužili jsme ti?"
45: On jim odpoví: "Skutečně říkám vám: Co jste neudělali pro jednoho z těchto nejnepatrnějších, ani pro
mne jste neudělali."
Řím 12, 19: Nezjednávejte si svoje právo sami, ale nechejte Boha, aby on spravedlivě potrestal.
Stojí totiž v Písmu: "Mně patří odveta, já odplatím", praví Pán.

1Petr 4, 7: Brzy už bude konec všemu. Ovládejte se tedy a na věci se dívejte střízlivě, abyste se mohli
věnovat modlitbě.
1Petr 4, 11: Kdo káže, ať zvěstuje slovo Boží. Kdo slouží, ať to činí ze síly, kterou dává Bůh – tak aby se
všechno dělo k oslavě Boží skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva i moc na věky věků. Amen. (*)
1Petr 4, 17: Přišel totiž čas, aby se začal soudit nejdříve Boží dům. Začíná-li to napřed u nás, jak teprve
dopadnou ti, kdo se zdráhají poslušně přijmout Boží evangelium!
2Tim 3, 12: Tak i všichni ostatní, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, musí podstupovat
pronásledování.

Citace z Nového Zákona:
Nový Zákon, Křesťanská akademie, Řím 1976

(*) Písmo svaté, ekumenické vydání, Praha 1984

093. Poselství Ježíše ze dne 2. října 2016.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

DĚTI, POJĎTE KE MNĚ A SVĚŘTE MI SVÉ ŽIVOTY

Můj milovaný lide,
žehnám ti, volám tě k modlitbě a k zachování jednoty se Mnou.
Přijímejte Mě mou Krví a mým Tělem, náležitě připraveni a v plném vědomí nutnosti opravdové
nápravy. Neklamte sami sebe, nekopejte si hrob svého vlastního odsouzení.

Miluji vás, moji lidé, čekám vás potom, co jste pocítili lítost nad vašimi skutky a prohřešky, čekám
vás v každém okamžiku, abych vás mohl přitisknout na své srdce.
Moji lidé, udržujte si víru v mou ochranu, zůstávejte v neustálé duchovní bdělosti v těchto časech,
kdy zmatek se šíří po celé zemi, na níž se usadil duch zla, jak již vám bylo oznámeno.
Nepřicházím zbytečně, přicházím ke každému z vás, kdo čte tento výklad mého Slova, abyste jej
uvedli do praxe.
Jdu od duše k duši a křičím, abyste ode Mne neodcházeli a nevystavovali se spárům
Zlého.
Události všeho druhu přibývají bez ustání. Vy, mé děti, to stále cítíte – mé Slovo není marné.
Ďábel se svými legiemi postupuje a uchvacuje duše, které se odevzdaly světskému v každé situaci
prožívané člověkem. Nemravnost ve společnosti vzrůstá, urážky nepřestávají, vraždění nevinných
nemilosrdně pokračuje. Pro zlo nejsou sociální rozdíly, proniká vrchol společnosti, stejně jako její
nejnižší úroveň.
Vyzývám vás, abyste zůstali duchovně bdělí, aby vás zlo nezaskočilo. Má bezútěšnost nenalézá
útočiště v těch, kdo neplní mé výzvy. Jak jen člověk, který se vysmívá Božímu volání, se musí kát!

Nejsem tady, abych vám dal další popis tvrdosti lidské nevědomosti. Klamal bych vás, kdybych vás
nevedl k probuzení, návratu na cestu ke Mně a k obrácení.
Ne celé lidstvo jde směrem k propasti, ale také ne celé lidstvo volá po mé Lásce. Naopak, mnoho
lidí je slepě vedeno na špatné cesty a maskuje hřích, aby se mu odevzdalo, a jsou podrobeni
a spoutáni vzrůstající řadou skutků a jednání proti naší vůli. Satanova léčka je držet vás
v naprostém pohrdání poslušností a naplňování Božího Zákona. Jeho lstí je vystupňovat hřích tak,
abyste neměli čas si všimnout zla, v němž zahynete.
Žádný zlý duch není větší než Já, ale můj lid otevřel dveře ďáblu, a ten, jenž slídí kolem jako řvoucí
lev, uchvacuje vše na své cestě, aniž se mu člověk staví na odpor.
Lidstvo se otevřelo zlu s velkým souhlasem. Ničí tím samo sebe, jde k sebezničení.
Moji lidé, co jste to udělali? Hledám vás a vidím vás rozptýlené a hrnoucí se
do propasti.
Dívám se na můj lid – dekadentní, připoutaný k tomu, co je špatné a zraňující mé srdce.
Nerespektujete můj dům, urážíte Mě, znesvěcujete a ničíte obrazy evokující Nejsvětější Trojici,
ničíte vše, co připomíná mou Matku, a vysmíváte se dobru.
Může se lid, takový, jaký je v tomto okamžiku, nazývat věrným a pravým? Může jen
takový lid přijímat mou lásku, bez toho, že bych mu musel připomenout zlo, které
páchá s potěšením?…

Můj lide, chyby lidstva jsou bezpříkladné. Někteří z mých vyvolených se odchýlili od cest, k nimž
jsem je povolal. Proto nemohou od mého lidu žádat to, co mu sami nedávají jako příklad spásy.
Chcete Mě umlčet, ale to se vám nepodaří. Budu stále kárat můj lid, aby rozpoznal zlo,
aby rozpoznal zlo těch, kteří patří k sektám, které odporují naší Boží vůli. Ty, kteří vás udržují
ve falešných pojmech, v projevech, které vás matou a stávají se, aniž by to mé děti postřehly,
existující mocí, která vás kontroluje, jak se jí zlíbí, abyste podlehli omylům a vzdálili se od mých
cest, a zasévají nenávist mezi mé děti a Mne.
Buďte hledači pravdy, nespěchejte ve vyhledávání novinek, aniž byste zkoumali účel, který vám
nabízí. Novost symbolů, jimiž jste zaplavováni, má dvojí záměr: jednak, abyste si zvykli nosit
symboly na svých tělech, a pak, abyste je pokládali za normální prostředky projevu, gest a signálů,
které identifikují ty, kteří patří k svobodným zednářům, iluminátům a jiným sektám, jednajícím
proti mé Boží vůli.
Mé děti se musí probudit, vyjít ze světa smrti a vstoupit do světa plného života v mé
vůli.
Chci, abyste pokračovali v očistě svých smyslů po zbytek vašeho života. Vykořeňte zlo, které se
připojilo ke každému smyslu. Omezte léčky emocí, aby emoce už nezískaly převahu nad smysly.
Čekali jste na pokyny, vztahující se k smyslu chuti. Zeptali jste se sami sebe, co je to smysl chuti?
I když s ní spojujete příchuť, teplo i chlad, nepřestáváte si myslet, že smysl chuti je nejen to,
co spojujete s ústy, ale současně také s tím, co nazýváte rozumem. Chuť je současně mysl, s níž
člověk chce to, co je správné nebo špatné.
Chutí se člověk stal nerozumnou bytostí, upřednostňující sebe ve všem bez přispění lásky nebo
soucitu. Chtěl bych vám přiblížit tento obtížný úkol, který není nemožné splnit, i když mu musíte
věnovat veškeré své úsilí.

Pro člověka je jednoduché říct: "Nerozumím vám; to, co po mně žádáte, není rozumné", aniž by
pomyslel na to, že porozumění přichází z rozumu. Ten, kdo uvažuje lidským rozumem,
neporozumí, ale ten, kdo přemýšlí mým Duchem Svatým, přejde od lidského rozumu k rozumu
osvícenému mým Duchem. Jsou to dvě různá hlediska a jejich výsledky jsou od sebe velmi
vzdálené. Chtěl bych, abyste našli pravdu uvnitř sebe.
Jednejte upřímně, s čistým srdcem a jasně. Neusilujte o lidskou velikost. I když vás rozum vede
k tomu, že věříte, že jste skvělí, vnímejte sebe jako nejmenšího, podívejte se na sebe, abyste
rozpoznali v sobě malost.
Moji lidé bojují proti tomu, co je světské, a proto vědí, že by se neměli snažit získávat čestná místa
nebo postavení, ani být uznáváni pro výjimečnost, ale měli by projevovat pokoru. Každý si musí
být vědom potřeby znát Mě v Duchu a Pravdě, to znamená ve Světle mého Ducha, nikoli lidského
rozumu, abyste nebyli obětí směšnosti, jelikož někteří tvrdí, že Mě znají a padají do vážných omylů.
Proto vás vyzývám, abyste se zasvětili odstranit ze své mysli, myšlenek a uvažování vše, co vás
vzdaluje od mé cesty.
Nedokážete dělat pokroky, pokud přivítáte všechno, co vám přichází do mysli. Chuť k jídlu musí
být kontrolována. Potrava je ovládána velkým průmyslem a ten nerespektuje lidské tělo, zaplavuje
je toxiny, takže onemocníte.
Rozum vámi není trénován, je znečištěn skrz na skrz. Předsudky přicházejí a odcházejí, jak se vám
líbí, protože uvažujete lidským způsobem. Nepohrdejte svým bratrem. Ten, kdo vám připadá
nejhloupější, může být tím, kdo je Mnou nejvíce naplněn.
Modlete se, moji lidé, zůstávejte stále spojeni se Mnou. Práce a jednání mých dětí musí
vypovídat o mé přítomnosti.
Moře stoupá, jeho vlny budou vyšší, než je obvyklé. V tomto čase Slunce už není spojencem
člověka. Naopak, Země bude přijímat sluneční výrony, aniž by to člověk očekával.
Můj lid by měl pokleknout. Z této pokročilé generace znovu vzejde člověk primitivní vědy.
Modlete se, mé děti, modlete se za Spojené státy, budou silně otřeseny. Terorismus
zuří proti tomuto národu, ochromuje jeho normální činnost.
Modlete se, mé děti, modlete se za Kanadu, zapouzdřené zlo se vzpřímí a způsobí
hrůzu a bolest.
Modlete se, mé děti, modlete se za Střední Ameriku, země se otřásá. Ruka komunismu,
působícího a aktivního v malých zemích, bude odhalena, jak dodává zbraně těm, kteří
trpí hladem.
Modlete se, mé děti, modlete se, mluví se o míru, přesto nebude dodržen a konflikt jen
zesílí.
Modlete se, mé děti, modlete se, země se bude stále otvírat, aniž by člověk tomu
věnoval pozornost. Nemoci se nezadržitelně šíří, věda nenajde lék.
Moji milovaní lidé, pokračujte v očišťování smyslu chuti. Nezapomeňte, že chuť se vztahuje nejen
na to, co vstupuje lidskými ústy, ale také na to, co vstupuje myslí, rozumem a myšlenkami.
PRVNÍ DEN TŘETÍHO TÝDNE:

V tento den nabízím dar chuti Nejsvětějším Srdcím Ježíše a Marie.
Nabízím vám tento dar chuti v tomto okamžiku pro slávu Boží a pro dobro duší.

V každém přítomném činu, zůstanou má mysl, paměť a myšlenka pozornými, bdělými,
aby neshromažďovaly to, co smysl chuti chce a co vede k hříchu a uráží Nejsvětější Srdce.
Dejte mi sílu osvobodit můj smysl chuti, aby pracoval a jednal s ohledem na dobro mé duše
a mého bratra.
Volám k tobě, Blahoslavená Matko, abys mě přijala za svého stoupence,
vedla můj život, a ať má cesta je vedena k setkání s tvým Synem.
PŘI PROBUZENÍ NABÍZÍM:

Mám mysl a myšlenky, mám schopnost poznání dobra i zla.
Od této chvíle nabízím své neustálé úsilí, aby tento dar byl více duchovní a abych dával přednost
Boží vůli pro svou osobní spásu.
Chci osvobodit svůj rozum a svou chuť od příležitostí k hříchu
a ve všem hledat Boží záměr,
vzpomínat jen na dobro, které mi dal každý bratr,
a ve Stvoření na velikost Věčného Otce.
Už nechci více hřešit smyslem chuti,
odevzdávám jej Nejsvětějším Srdcím, abys, protože jsem tvé dítě, můj Pane,
mě pozvedl z hříchu.
Nechci pokračovat ve vyvolávání špatných myšlenek, ani odmítat Boží požehnání,
které mě vedou k setrvání ve stavu milosti.
Nejsvětější Srdce, buďte potravou mé mysli, paměti a mého myšlení,
aby můj rozum mě vedl tak, abych si uchoval jen dobro.
Potlačím svou svobodnou vůli, podřídím ji a okamžitě odevzdám Nejsvětějším Srdcím,
aby mě osvobodily od příležitostí k selhání
a tvarovaly tento smysl tak, aby do mé paměti přinášel jen to, co je dobré pro mou duši
a abych činil dobro svým bratrům.
Tento smysl chuti žízní po očistné vodě Lásky, vycházející z Nejsvětějších Srdcí.
Amen.
V POLEDNE:

Se svou Matkou posoudím dopolední úsilí a poznamenán si své slabosti.
PŘED SPÁNKEM:

Vzdám díky Nejsvětějším Srdcím Ježíše a Panny Marie, k nimž se modlím, aby mi pomáhaly
v tomto úmyslu, abych byl lepším Božím dítětem.

Pak Otčenáš, třikrát Zdrávas Maria a Sláva Otci.
Děti, pojďte ke Mně a svěřte Mi své životy.
Žehnám vám. Miluji vás.
Váš Ježíš

094. Poselství Ježíše ze dne 4. září 2016.
Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko), http://jezusuzenete.hu

DOKUD JEŠTĚ MÁTE PŘÍLEŽITOST PŘISTUPOVAT K SVÁTOSTEM, VYZPOVÍDEJTE SE
A PŘIJÍMEJTE

Moje drahé děti,
připravte se! Nadešla hodina, kdy oddělím plevy od ječmene, spravedlivé od pokrytců. Nadešel čas
pronásledování spravedlivých, neboť každý, kdo chce zapáleně žít s Kristem, bude trpět
pronásledováním.
Mé děti, dávejte pozor, sázka je velká: Kdo bude věrný až do konce, bude spasen. Kdo Mě vyzná
před lidmi, toho i Já vyznám před svým Otcem a před jeho svatými anděly.
Moje děti, přichystejte se, neboť přišel čas zúčtování. Každému zaplatím podle jeho skutků. Žijte
jako moudré panny, setrvávejte ve stavu milosti, dokud ještě máte příležitost přistupovat
k svátostem, vyzpovídejte se, přijímejte, neboť pravím vám: Zanedlouho se uzavře čas milosti,
jenž vystřídá oprávněný hněv mé spravedlnosti. Oddělím uctívače modly od spravedlivých, a každý
dostane takové místo, jaké si zaslouží.
Moji maličcí, přichystejte se, zanedlouho se bude prolévat vaše krev za Mne, ale buďte si vědomi
toho, že když se odvážně postavíte tváří v tvář svým pronásledovatelům a vytrváte vedle Mne
do konce smrti, odměním vás věčným štěstím. Oko nevidělo, ucho neslyšelo, lidské srdce není
schopno pochopit, co Bůh připravil těm, kteří Ho milují.
Ježíš

Posilnění z Písma svatého:
Mt 25, 21: Jeho pán mu na to řekl: Dobře služebníku dobrý a věrný. Byl jsi věrný nad málem, ustanovím
tě nad mnohem. Vejdi k radostné hostině svého pána.

095. Poselství Matky Spásy ze dne 7. října 2016.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

NEODKLÁDEJTE OBRÁCENÍ NA POZDĚJŠÍ DOBU

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
má mateřská láska čeká na volání mých dětí, abych jim rychle přispěchala na pomoc.
Přeji si, abyste přišly blíže k mému Synu, byly těmi, kdo plní Boží vůli a zachovávají Boží Zákon
v každém okamžiku svého života.
Neustále vás pozoruji a ochraňuji, protože tím, že žijete uprostřed neklidu světa a nejste si vědomy
hloubky Božího Slova, jste snadnou kořistí pro ty, kteří se zasvětili službě Zlému.
Moji milovaní svatí archandělé Michael, Gabriel a Rafael, spolu s nebeskými legiemi,
ochraňují silněji než dříve ty, kteří to dovolí, neboť jsou obranou, ochranou a světlem
lidu mého Syna.
Tato generace je povolána zůstat ostražitá, jasně vidět realitu a neustále čelit neočekávaným
reakcím člověka v této době.
Děti, jste neustále napadány temnotou, která doprovází démony a zůstává bdělá, aby jednala,
když vás zaplaví netrpělivost. Netrpělivost vede k hněvu a hněv zamlžuje vaše myšlení. Přesně
v tomto okamžiku, kdy zlo proniká rozum, uchvátí jej a zničí, zotročí člověka tak, aby urazil mého
Syna strašným činem.
Velké dílo Stvoření pozorně pozoruje člověka ve vzpouře proti svému Stvořiteli a dívá se, jak
neúnavně páchá hřích za hříchem a urážku za urážkou.
Jako děti Otce vlastníte velké dary, které necháváte spát. Duch Svatý vylévá své dary
na každého z vás, aby v tomto čase člověk pracoval a jednal správně v poslušnosti a lásce.
Lid mého Syna se stal duchovně vlažným tím, že koná negativní činy, které ho přivádějí blíže
k temnotě, kde se pohybuje zlo, které se raduje ze zkázy člověka.
Některé z mých dětí se cítí posilněny zaujímáním negativních postojů, protichůdných k osobnímu
a společnému dobru. Nepřestávají zvětšovat velká neštěstí, do kterých vrhají duše těch, kteří
jednají v neustálé vzpouře a provádí hanebné činy proti všemu, co reprezentuje mého Syna.
Kříž: Znamení Boží lásky, znamení spásy, znamení Vykoupení, s nímž je zacházeno s pohrdáním,
uprostřed plivanců, které na ně chrlí stoupenci zla a někteří křesťané, oblečení do roucha
beránčího.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, čas ubíhá uprostřed povstání v různých zemích,
uprostřed štvaní, které vyvolává hněv, chaos a protesty kvůli tomu, po čem lidé touží, aniž by
si byli vědomi duchovní škody, kterou sami sobě působí.
Lidstvo ustrnulo ve své tvrdohlavosti, protože nepřijímá má volání, popírá je, a také zlehčilo sílu,
s kterou jedná příroda, aby se pokusilo překroutit, co jsem vám oznámila.
Ďábel zaplavil zemi, aby obrátil člověka proti Bohu. Spojenci zla dosáhli toho, že antikrist
manipuluje lidstvo už od minulých dob tím, že roubuje zlo do ducha lidí. Antikrist se chopil moci
bez toho, že by se objevil na veřejnosti, a tím zesílil škodlivé činy této generace, jíž pak připomene,
že si ukovala své vlastní neštěstí.

Lidé použijí, co vytvořili svýma rukama, aby si ve válce zaručili převahu. Vidím, jak někteří čekají
na začátek války, i když ta již pustoší vše na své cestě. Potají připravují nasazení atomových
zbraní, výsledku činů ďábla ve zneužité vědě.
Tato generace bude na nejvyšší míru trpět rukama těch, kdo pozvedli antikrista proti
lidu mého Syna, jako výsledek trvalé činnosti zednářství, iluminátů, komunismu, vzpoury,
falešnosti, nedostatku víry a satanismu, který infiltroval církev mého Syna a podnítil ji, aby
chapadla zla byla bezohledně spuštěna proti celému lidstvu.
Oheň je v tomto okamžiku velký očisťovatel lidstva.
Prolévám slzy po celé zemi na různých místech a volám vás k obrácení, abyste netrpěli
tím, co není Boží vůlí.
Oheň sopek se vylévá ven. Mé děti se dívají a uvidí, oněmělí úžasem, sílu přírody, ale brzy
zapomenou.
Lidé nepoznávají svou potřebu Boží pomoci. Uprostřed nejneočekávanějších otřesů se budou stále
oddávat zlu ve všech jeho podobách a podaří se jim, že země bude naříkat, že na sobě musí nést
tak zvrácenou generaci.
Berete Boží milosrdenství jako štít, abyste činili zlo…
Hlásáte Boží milosrdenství, abyste hájili zlé činy…
Oznamujete Boží lásku a Boží odpuštění, abyste skryli hříchy lidstva…
Děti, jaké místo jste dali tomu, co je správné?
Kde je pro vás Boží spravedlnost?
Vyhostili jste Boží spravedlnost do minulých generací a pokračujete v bloudění, a svobodnou vůlí
všude rozmnožujete hřích.
Nebyla Sodoma a Gomora zničena pro svou zkaženost? Zlo je nekontrolovatelná pohroma, z níž
povstávají nejstrašnější hříchy, jimiž se lidstvo samo vydává do zatracení.
Děti, jste klamány, těžce klamány velkými globálními organizacemi, které byly vytvořeny, aby vám
pomáhaly. Lidstvo bylo použito k experimentům s různými potravinami, léky a oděvy, obsahující
škodlivé látky pro lidské tělo. Kvůli tomu jsme vás prosili už dříve, abyste byli obezřetní vůči jídlu,
zejména proto, že v některých potravinách je tolik toxických látek, že lidské tělo na ně reaguje
nemocemi způsobující smrt.
V globálních organizacích existují instrukce, jak vyhubit velkou část světové populace. To se vám
může zdát rozporuplné, ale nikoli pro ty, kteří provádějí rozkazy antikrista, jemuž vytrvale slouží.
Společnou myšlenkou těch, kdo zásobují tuto generaci potravinami, léky, oděvy, technologickými
zařízeními atd. je dosáhnout toho, abyste se přizpůsobili vytvoření jediné vlády, která bude
vládnout světu s jedinou měnou a zavedení jediného náboženství. Toto jediné náboženství odstraní
náboženství, které ustanovil můj Syn.
Eucharistie bude zakázána, oddanost ke mně bude trestána smrtí, lid mého Syna bude
pronásledován a můj Syn znovu ukřižován…
Drahé děti, nesmíte zapomenout na ďábelský plán Zlého, který chce zničit lid mého Syna;
naplňujte Boží vůli.

Dům Otce neignoruje úsilí svých dětí uchovat si věrnost a statečnost jako děti Stvořitele, neustálou
snahu, aby nebyly přemoženy pokušením. Boží pomoc je nekonečná, stejně jako je nekonečná
Boží láska k jeho věrným.
Anděl míru přijde, aby obnovil jednotu Božích dětí, které se ocitnou rozptýlené
a připomene lidu mého Syna skutečnou hodnotu eucharistie jako sílu a potravu,
jednotu a lásku, nejen pro tělo, ale také pro mysl člověka. Jako potravu věčného
života, která nezaniká svým požitím, ale která trvá, dokud se bytost nalézá v řádném
stavu.
Modlete se, mé děti, modlete se za Jamaiku, trpí neustálým náporem přírody.
Modlete se, mé děti, modlete se za Spojené státy, lpění na zlu způsobuje, že mají být
očištěny, země se otřásá, nemoc se rychle šíří.
Modlete se, děti, modlete se, Japonsko je pohromou lidstva.
Modlete se, děti, modlete se za Chile, silně se otřásá.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, cesta k mému Synu není udělána z trní, jestli ve vás
zůstává vkořeněna láska k dosažení věčného života.
Pokud člověk nemyslí jen na sebe, naděje v Boha tak lehce nepohasne, neboť srdce Božího Syna
se k Němu zvedá.
Neváhejte, nebojte se věřit v Boha, v jeho lásku a být dárci dobra. Neodkládejte
obrácení na pozdější dobu.
Buďte svědky oddanosti k mému Synu a sjednocení mého Syna s každým z vás.
Žehnám vám.
Nejsvětější Matka Maria

096. Poselství Matky Spásy ze dne 11. října 2016.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

ACH, GENERACE, ZMĚNĚNÁ K NEPOZNÁNÍ, JAKÉ UTRPENÍ PŮSOBÍTE MÉMU SYNU!

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
můj Syn se dívá na tuto generaci a žehná těm, kdo zůstávají věrní…
Můj Syn žehná těm, kteří byli ztraceni a litovali svých zlých činů a jednání…
Můj Syn žehná těm, kteří jsou ještě ztraceni, aby znovu obnovili svůj krok a udrželi se na cestě,
vedoucí k sjednocení s Boží vůlí…
Můj Syn cítí zármutek ze svých dětí, které Ho nemilují a ani se Mu nechtějí přiblížit…
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, jak jen je tato generace ztracená! Nemá strach urážet

mého Syna, opírá se o jeho milosrdenství a neví, že nebude-li se kát, Boží milosrdenství je svázáno
a nemůže jim pomoci.
Boží milosrdenství je otevřeno všemu jeho lidu…
Přimlouvám se za všechny, ale je třeba, aby lidé poznali svůj omyl, káli se a chtěli učinit nápravu.
Nabízím vám svou ruku, abych vás vedla po cestě dobra, rozhodnete-li se vzít mě za ruku. Ujišťuji
vás, že každé vaše úsilí se bude počítat. Děti, znovu vás vybízím, abyste opravdově pracovaly pro
Boží království, buďte věrní, dejte stranou světský život, pravé děti mého Syna nemohou sloužit
dvěma pánům, nemohou žít v tom, co je světské a znečištěné a žít proti hříchu. Nemůžete se
stále vystavovat pokušení, je to nebezpečné, zlo zůstává bdělé, aby způsobilo váš pád.
Milované děti, zlo oslabuje člověka tím, že útočí na jeho smysly.
Žijete uprostřed zmatku. Církev mého Syna byla rozdělena, podlehla modernismu a postupně se
vzdálila od poslušnosti ke svatosti, k níž je povolán lid mého Syna. Morálka v církvi mého Syna
měkne jako vosk v ohni, jak je volně překračována. Jako Matka trpím, když vidím, jak se mé děti
znečišťují v blátě nečistoty všeho druhu. Mé děti dovolily, aby jejich myšlenky zdegenerovaly a aby
bez toho, že by pocítily vinu a výčitky svědomí, páchaly nečisté činy.
Tato generace překračuje Boží Zákon a tvoří své vlastní zákony podle svých potřeb,
a tím těžce uráží mého Syna.
Milované děti, nevidíte, že vaše činy, které vás vedou k duchovní smrti, jsou ty, které jsou skryté,
takže svědomí vás nevede ke kajícnosti.
Mnozí z vás patří k různým skupinám v církvi mého Syna a každý den se modlíte. Činíte
to, abyste utišili své svědomí, protože nevedete správně svůj život v souladu s vírou,
kterou vyznáváte. Tyto dobré skutky, tyto činy a modlitby jsou mrtvé, chybné, neplodné skutky,
mající za účel rozptýlit svědomí, aby svědomí neodhalilo zápach, jenž pokrývá životy těch, kdo
jednají nesprávně.
Moji milovaní, v tomto čase mnoho mých dětí ovládá zmatek, protože jsou vedeny na špatnou
cestu. Čím více se člověk odvrací od mého Syna, tím více se zvyšuje pronásledování mých dětí.
Člověk zapomíná na svého Pána a přijímá ďábla jako svého boha.
Lidstvo klesá do satanského a temného; ďábel vás vítá a poskytuje vám všechny druhy zhýralosti,
aby vás pokryl hamižností, nečistotou, nemorálností, atd., což jsou spojenci zla, kteří dovolují
ďáblu vás ovládnout. Když lidské bytosti dovolí zlu, aby je ovládlo, dá jim, co potřebují, aby šířily
zlo prostřednictvím podvodu.
Ach, generace, změněná k nepoznání, jaké utrpení působíte mému Synu!
Sociální bouře budou pokračovat, ekonomika bude klesat a člověk povstane proti člověku.
Příčinou velkých vzbouření jsou rozdíly mezi sociálními třídami. Boj, vyvolaný touto pohnutkou
nebude otálet, přelidnění varuje před velkými ekonomickými změnami, které povedou společnost
ke ztrátě pokoje v každém ohledu. Strach bude neustále přítomen tváří v tvář násilí a terorismu.
Člověk se bude cítit cizincem ve své domovině…
Starší nebudou respektováni na své vlastní půdě…
Ženy budou mít strach ve svých vlastních domovech…
Ten, kdo byl pozván, se náhle stane vlastníkem domu…
Mládež, dobře přijatá v jistých zemích, povstane proti dospělým a vezme si, co jim nepatří, použije
násilí proti věrným mému Synu…
Chrámy už nebudou domy modliteb a uctívání, ale stanou se pro mé děti obávanými místy, kde
budou čelit násilí, které bude stále vzrůstat v důsledku rostoucí vlny stoupenců Satana.

Moji kněží, kteří jsou věrní mému Synu, budou bičováni, protože nosí kněžský oděv a smrt je bude
stále doprovázet, protože neustoupili před hrozbami těch, kdo se připojili k hordám Zlého.
Milované děti, hlad se rozšíří po zemi, klima se všude změní do té míry, že plodiny zchřadnou
horkem, deštěm a vlivem škůdců, hladomor se stane široce rozšířeným kvůli blízkosti velké
komety, která se bude stále víc blížit k zemi. Národy velkého bohatství upadnou do chudoby.
Blízkost velké komety způsobí, že některá pobřežní města budou zaplavena, jak to dříve nikdy
nebylo viděno. Chudoba bude mít své místo mezi lidmi. Zapomněli jste vše, před čím jsem vás
varovala.
Velký národ, kde žijí mé děti, které přišly ze všech míst, bude velmi trpět, oceán se nad něj
pozvedne, utiší povyk a zastaví všechny činy, které jsou proti mé Boží vůli.
Mé děti, modlete se za Anglii, mor je u jejích bran, její půda se bude třást.
Mé děti, modlete se za Čínu, bude trpět, její půda se bude třást. Na lidstvo vylije
bolest.
Modlete se, mé děti, modlete se za Itálii, bude otřesena, teror nabírá na síle.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
můj Syn vás drží na svém klíně. Zlo vzrůstá, ale láska mého Syna k jeho lidu
je nekonečná a andělské legie přijdou rychle ochránit každého, kdo je bude
prosit o ochranu. Neodmítejte Boží ochranu, oddělte se od všeho, co vyvolává váš pád
a napřáhněte ruce ke své Matce, která vás miluje. Nikdy jsem neopustila své děti, v žádném
okamžiku, a nezáleží na tom, jak krvavé byly. Tato Matka vás chránila a bránila, když se zlo
přiblížilo, aby je zničilo.
Nevzdalujte se od eucharistické potravy. Každý z vás je chrámem Ducha Svatého,
a proto jste chráněni andělskými legiemi. Zůstávejte na přímé cestě, která vás vede ke spáse duše.
V tomto čase vás důrazně volám, abyste setrvaly v Božím Zákonu, abyste se neztratily
na falešných cestách. Buďte věrné Slovu mého Syna v Písmu svatém a dávejte pozor na
vysvětlení, odhalené v těchto výzvách.
Jste lid mého Syna a já vás neopustím. Čím krutější bude okamžik, tím větší bude má ochrana
nad vámi.
Děti, nemějte strach, Boží láska zmírní těžké chvíle a dá vám duchovní sílu, jaká dříve
nebyla Božímu lidu nikdy dána.
Nemějte strach, neboť tato Matka vás miluje.
Vyzývám vás, abyste se sjednotily s Nejsvětějším Srdcem mého Syna a s mým
Neposkvrněným Srdcem.
Buďte vytrvalí, neztrácejte víru, zachovejte si důvěru v mého Syna.
Žehnám vám.
Svatá Matka Maria

097. Poselství Ježíše Izraeli ze dne 20. května 2011
Nástroj: Anna Marie (USA).

Ó IZRAELI, MŮJ LIDE, JÁ JSEM VÁŠ PÁN

Ježíš: Ó Izraeli, ó Izraeli. Můj milovaný a vyvolený lide. Opustil jsi Přikázání mého Otce
a zabloudil jsi. Vrať se do Otcovského "Domu Lásky a Modlitby".
Vrať se ke svému Otci v Nebesích s kajícím srdcem. Otevři své srdce jeho lásce a najdeš Mě,
božského Spasitele světa. Přišel jsem jednou, abych ti ukázal cestu k věčnému životu. A Já se
vrátím v celé své slávě jako vítězný Mesiáš, o němž promlouvali všichni proroci.
Můj milovaný lide. Miluji každého z vás a toužím, abych požádal mého Otce, aby vám ukázal váš
osud, jenž leží v samém středu mého Nejsvětějšího Srdce. Mé Nejsvětější Srdce ještě bije
nesmírnou láskou pro vás, mé rodáky. A přesto ještě odmítáte otevřít své oči, abyste uviděli mé
Božství, Syna živého Boha.
Ó Izraeli, můj lide, Já jsem váš Pán a vy budete svědky mého příchodu před vašimi zraky
a Já potvrdím mé věrné služebníky před celou věčností.
Uvidíte Mě po pravici Otce. Ó Izraeli, modli se.
Neboť zničení a zpustošení přijde na tebe kvůli mému návratu.
Modlete se teď, abyste vy a vaše rodiny byli ušetřeni ve dnech hněvu, jež přijdou na Svatou zem.
Požehnán buď Bůh, můj Otec!

Anna Marie: Můj Pane, je v Písmu odkaz, doprovázející toto poselství?
Ježíš: Ano, Izajáš 42, 11-25: Slepota a zkaženost Židů.

098. Poselství Matky Spásy ze dne 18. října 2016.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

NEMŮŽETE ŽÍT V DUCHOVNÍ VLAŽNOSTI, PROTOŽE VLAŽNÍ BUDOU VYVRŽENI

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
láska mého Syna k lidstvu způsobuje, že vás ochraňuji a přimlouvám se za každé z vás.
Hojně vám žehnám, žehnám vám, abych vás posílila v čase, kdy lidstvo zabředlo do lhostejnosti
vůči Lásce a Zákonu Boha.
Moje děti jsou opatrné a pozorné k vysvětlujícímu slovu v těchto sděleních lásky,
milosrdenství, spravedlnosti a pravdy, kterými Dům Otce volá celé lidstvo. Krok za
krokem odhalují důležité události a změny v přírodě, sociální a politické změny, změny v morálce
a v duchovní oblasti, jimž čelí tato generace před nastolením vlády antikrista, který ve své družině
drží vůdce velkých mocností a organizací všeho druhu, vztahujících se k člověku.
Děti mého Neposkvrněného Srdce, utrpení mých dětí se zvyšuje vlivem blízkosti
veřejného vystoupení antikrista, který potřebuje nejistotu a zmatek způsobený
válkami, aby se mohl objevit jako velký zachránce lidstva.

Kvůli neustálému a široce rozšířenému pronásledování mého lidu po celé zemi, zavolala jsem vás,
abyste upevnili jednotu s Nejsvětější Trojicí, aby sjednocení s Boží vůlí, jste nebyli snadnou kořistí
zla.
Mé drahé děti, bolest ještě neskončila, ale jako když žena rodí dítě, očista lidu mého Syna se bude
stupňovat, jak se čas bude krátit a zlo přicházet blíže k člověku.
Ďábel dobře zná lidské slabosti a ví, že může pokoušet mé děti s větší snadností tím, co je světské.
Vyzývám vás, abyste se odvrátili od světského, a tak překonali svět, odvrátili se od toho, co vás
vede k poskvrňování nemorálností, neskromností, urážkám proti Desateru a svátostem a proti
lidské přirozenosti.
Moji milovaní, buďte prozíraví, oslabujte ďábla překonáním všeho, co vás vede
k setrvávání v hříchu. Poznejte mého Syna, abyste nevzývali ďábla jako svého boha.
V této době byla velká část lidstva ovládnuta ďáblem. Vidím mé děti, které se odevzdaly zlu,
a posedlé zlem jednají s hněvem, násilím a arogancí, vystupují proti Nejsvětější Trojici rouháním,
páchají nečisté a svatokrádežné činy, pro které můj Syn prolil svou vzácnou Krev, a kvůli tomu
utrpení mého Syna neustále trvá.
Děti, překonejte své lidské ego! Lidská vůle, vydána na pospas rozporům a zlu, přivedla tuto
generaci k přijetí hříchu a již v raném věku probudila moc sobectví a zavedla svá vlastní pravidla
podle přání každého z vás. V tomto čase jsou Boží děti pohrouženy do tohoto chaosu, kdy ďábel
a jeho legie se snaží nechat padnout co největší počet duší.
Nemůžete žít v duchovní vlažnosti, protože vlažní budou Božími ústy vyvrženi.
V této chvíli se musíte držet toho, co je dobré v očích Boha a řídit se Božím Zákonem, a ne
oslabenými výklady, jež některé z mých dětí dávají Desateru a jejichž následkem je, že lidé popírají
Boží spravedlnost, existenci pekla a očistu hříšného lidstva, a vedou lidi ke ztrátě věčného života.
Můj Syn je milosrdný k tomu, kdo hledá milosrdenství a má pevný úmysl změnit svou cestu. Můj
Syn je milosrdný k tomu, kdo prosí o odpuštění, protože Ho urazil, a tento čin pokory je nutný,
protože jím člověk uznává, že Bůh je Bůh a člověk je člověk.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, hvězda Slunce už nebude spojencem člověka. Vření
ve Slunci narůstá a teplo, které vysílá, způsobí zničení technologických pokroků člověka. Čeho
člověk dosáhl pomocí technologie, bude proměněno v nic, a tímto způsobem se budou lidé muset
pokorně vrátit do časů, kdy neovlivňovali a nedeformovali prvky, aby působili zlo, jako je tomu
dnes.
Člověk nazývá změny v přírodě "klimatickou změnou". Bůh, svýma rukama, stvořil vše dobré, ale
člověk zničil svýma rukama celé dílo Stvoření a pozměnil je do té míry, až ztratil kontrolu nad tím,
co měnil, a vyvolal pro lidstvo nevratné změny, které se obracejí proti člověku.
Lidstvo si vybralo svoji budoucnost a nechce dbát na volání Otcova Domu. Rozum člověka se
zakalil a "ego" vede lidstvo na okraj propasti právě tak, jako voda odnáší list stromu.
Mé prosby nebyly vyslyšeny. Boží vůlí jsem přišla zasáhnout do historie lidstva jako Matka
všech lidí. Má slova byla úzkostným voláním předjímající tento čas a časy, které mají přijít.
S mateřskou nadějí jsem doufala, že budu vyslyšena, aby očista mého lidu nebyla tak tvrdá.
Mé žádosti nebyly vyslyšeny, mé úpěnlivé prosby zůstaly nepovšimnuty a nenaplněny hierarchií
církve mého Syna. Toto odmítnutí vede lidstvo k očistě Stvořením a rukou samotného člověka,
jenž v nepřítomnosti lásky k bližnímu povstane, aby byl popravčím své vlastní rasy.
Milovaní, hříchů proti Duchu Svatému je příliš mnoho…

Zapomněli jste tvrdost k člověku, který hřeší proti Duchu Svatému!
Musíte být odpovědní za skutky a jednání každého z vás…
Musíte být tvůrci dobra a ponořit se do Písma svatého, abyste poznali vůli Boží.
Nespokojujte se s tím, co můžete udělat, ponořte se do Pravdy Božího Slova
a rozvíjejte se. Dozrávejte, abyste dokázali žít podle Božích Zákonů a najít milost
v Božích očích.
Děti, lidstvo je v kritickém bodu. Tato chvíle udržuje lidi ve dvou možnostech:
Ti, kteří konají dobro, znají mého Syna a uznávají Ho za Boha a napřímí se uprostřed pádů,
dostanou sílu, aby se udrželi ve svatém Zbytku…
Ti, kteří odmítají mého Syna a svobodně se vzdávají ďáblu, budou příčinou svého vlastního
zatracení.
Nyní jsou možné dvě cesty:
Duchovní růst, nebo vzdálení se z Boží přítomnosti.
Boží milosrdenství nekončí s Rokem milosrdenství, ale zůstává přítomné pro všechny, kdo
přicházejí před Boha v pokání. Touha po odpuštění musí ale vyjít svobodně od člověka, hledajícího
setkání se svým Pánem a Bohem.
Milované děti, anděl pokoje vás pozoruje s láskou, přijde, aby utěšil soužené a dal sílu
věrným, aby neklesali ve víře. Lid mého Syna najde znovu naději a příchodem Posla, Anděla
pokoje uprostřed obklíčení zlem a pronásledování mých dětí. Jako Matka lidstva přijdu rozdrtit
hlavu ďábla a jeho stoupenců. Můj milovaný Anděl pokoje je silou lidu mého Syna a nebude
zaměněn s antikristem.
Mé děti, buďte opravdové, nedejte se oklamat, neobelhávejte se navzájem, nebuďte falešné,
buďte světlem za všech okolností, nenechejte se zmást. Podvodník lidí používá svá chapadla,
aby ovládl celé lidstvo a vy děti, ještě popíráte změny, které se vás dotýkají, změny přírody a její
reakce. Stvoření neuznává člověka, Stvoření se obává člověka, který svou rukou zničil to, co mu
Bůh zanechal.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, síly přírody se násobí po celé Zemi. Voda nabírá
na síle a proniká zemi a zamořený vzduch nese s sebou mor. Nebojte se, jsem s vámi.
Milované děti, modlete se za Dánsko, bude trpět, jeho půda se třese. Nářek se
nezastaví.
Milované děti, modlete se za Španělsko, smrt rukou teroru nebude čekat. Přijde voda
a pronikne na pevninu.
Milované děti, modlete se za Austrálii, mor postupuje tiše vpřed.
Modlete se, děti, modlete se za Itálii, bude bičována, aniž by bylo třeba cizinců, kteří
by do ní pronikli. Burácení ze země vyjde s velkou silou skrze vulkány. Modlete se.
Etna a Vesuv způsobí bolest.
Milovaní, modlete se za církev mého Syna. Zmatek rozděluje.
Modlitba za utrpení Spojených států by neměla zeslábnout.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,

dál pracujte a jednejte v dodržování Božího Zákona, nebuďte snadnou kořistí toho, co
je světské. Nezapomeňte Slovo mého Syna, ani výklad tohoto odhalení.
Nezapomeňte, že vás můj Syn miluje, nezapomeňte, že můj Syn je "Cesta, Pravda a Život" [Jan
14, 6] a neodvracejte se od Něj.
Můj Syn mluví ke každému jednomu z vás a vy Mu nenasloucháte, nedíváte se na Něj kvůli
zmatku, ve kterém žijete. Každý okamžik obsahuje Boží přítomnost, proto každý okamžik by měl
být prožíván na správné cestě.
Můj Syn vám odhaluje Boží vůli, abyste si nezvolili špatné cesty. Buďte prozíraví, každý
okamžik žijte na správné cestě, nedovolte, abyste se oddělili od mého Syna, buďte bytostmi
pokoje, milujte své bratry a buďte nositeli Božího Slova. Neodměňujte zlo zlem, buďte těmi, kdo
učí svědectvím Boží lásky. Kdokoli se v této chvíli nazývá křesťanem, musí být takový v plnosti,
která tento titul nese s sebou.
Žehnám vám, osvěcuji cestu svých dětí.
Jsem teplo, když je vám zima…
Jsem vítr, který chladí, když je slunce úmorné…
Jsem déšť, nechávající klíčit semena…
Jsem Slovo, dávající pokyny, Láska, Brána nebes…
Proto vás volám ještě jednou, dveře jsou otevřené, přijďte, mé děti, vstupte, abyste
ochutnaly věčné dobro.
Nebojte se, děti, buďte jednotné, a tak utvoříte silnou, neproniknutelnou zeď.
Žehnám vám.
Matka Maria

099. Poselství Ježíše ze dne 9. září 2016.
Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko), http://jezusuzenete.hu

VYZNEJTE MĚ PŘED TÍMTO HŘÍŠNÝM POKOLENÍM

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

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

Posilnění z Písma svatého:
1Kor 14, 36: Vyšlo snad Boží slovo od vás? Nebo přišlo jen k vám samotným?

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

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

Mé drahé děti, vyvolení mého srdce,
jste mou velkou radostí. Vyvolil jsem si vás, abyste poslouchali má slova a obrátili je v činy. Neboť
nebe i země pominou, ale má slova nikdy nepominou. Moje slova jsou duše a život. Dávají věčný
život těm, kteří je obrátí v činy a žijí podle mého učení, jsou ale věčnou smrtí pro ty, kdo je
nechávají bez povšimnutí a jdou po široké cestě, která vede do zatracení.
Moje drahé děti, snažte se jít po úzké cestě, která vede k životu. Žel, jen málo ji najde. Úzkou
cestou je evangelium proměněné v činy. Plnění každodenních povinností a prožívání čisté,
nesobecké a bezpodmínečné lásky.
Co znamená milovat správně Boha? Milujte Boha, protože existuje bez počátku od věků a navěky,
a milujte Ho za všechno, jak za dobro, tak i za zlo. V tom spočívá bezpodmínečná důvěra a víra
v Boha, že i když dopustí zlo, je to k vašemu užitku. Věřte, že potřebujete utrpení, kříž, aby Bůh
vyzkoušel vaši věrnost a poslušnost, že Ho milujete i tehdy, kdy se nestane to, po čem toužíte.
Přečtěte si Knihu Job, kolik zla a utrpení jsem dovolil, když si Joba vyžádal Satan. Po tom všem
zůstal Job věrně u Mě. Nebouřil se proti Mně a nehřešil. Vezměte si z něj příklad. Když se modlíte,
velebte Mě pro Mne samého a za všechno, co dovolím, i za to, od čeho vás ochráním. Důvěřujte Mi
slepě a úplně se Mi odevzdejte. Taková modlitba plná důvěry a sebeodevzdání Mě ve vás oslaví
nejvíce.
Když prosíte, proste slovy Otčenáše: "Pane, můj, buď vůle tvá." Vezměte si příklad ze Mne, když
jsem se modlil v zahradě Getsemanské. Jako Bůh jsem už předem viděl všechna svá muka, mé
mučivé utrpení a mučivou smrt. Jako člověk jsem tím strašně trpěl a potil jsem krev, a přece jsem
dokázal vyslovit: "Otče můj, ne jak chci Já, ale jak chceš Ty". Když se vy budete takto modlit,
budete zakoušet zázraky, převyšující všechny vaše lidské představy. Postarám se o vaše starosti,
dám vám okusit svou božskou milující přítomnost jako odměnu, že jste všechnu svou důvěru vložili
ve Mne.
Teď se vrátím k lásce k bližnímu. Pomáhejte nesobecky a čistě svým, na vás odkázaným bratrům,
a nečekejte, že vám to oplatí. Z lásky ke Mně si navzájem odpusťte, a když pomáháte a činíte

dobro, nechť jsou před vámi má slova: "Co jste udělali pro jednoho z těchto mých
nejnepatrnějších bratří, pro Mne jste udělali."
Tady vám předepíšu pořadí důležitosti v pomoci bližnímu:
Na prvním místě nechť je pomoc vaším bratrům ve vaší víře! Ve Mně jste bratři a tvoříte
jednu rodinu. Když pomůžete bratru, pak on bude kvůli vám chválit a velebit mé jméno.
S tím je rovnocenná láska ve vnitřním kruhu rodiny – k manželovi/manželce a dítěti.
Oni ať jsou pro vás ti první, neboť je vaší každodenní povinností se o ně postarat.
Třetí kruh je všeobecná láska, když někomu neznámému učiníte dobrý skutek, nebo
když žebrákovi dáte almužnu, to je vnější kruh. I zde je třeba projevit lásku a ochotu
pomoci, ale ani zdaleka v té míře, jako v prvních dvou kruzích.
Moji drazí, učím vás s velkou láskou, neboť vím, že obrátíte má slova v činy a tím oslavíte mé
jméno.
Přijměte mé posilující požehnání, které vám dávám láskou mého srdce, převyšující všechno lidské
chápání, ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Váš Ježíš

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

101. Poselství Ježíše ze dne 23. října 2016.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

MUSÍTE NAZÝVAT ZLO ZLEM A DOBRO DOBREM

Moji milovaní lidé,
vy jste můj milovaný lid, který miluji celým svým srdcem.
Vyzývám vás, abyste zůstali v modlitbě, byli poslové mé lásky, pracovali a jednali v mé
vůli.
Nebojte se, " JSEM, KTERÝ JSEM" [Ex 3, 14].
Vyzývám vás, abyste žili v mé lásce, byli věrní mému Slovu a žili daleko od toho, co je
světské.
Tento čas je vzácný, nepromarněte jej všedními věcmi, buďte moudří a milosrdní.
Opakujte zasvěcení Neposkvrněnému Srdci mé Matky, abyste nezapomněli, že jste její děti. Žijte
s jistotou, že se má Matka za vás přimlouvá, a každé Zdrávas Maria, které se svědomitě modlíte,
je velkým požehnáním, které dostáváte, nejen pro ty, kdo se modlí, ale i pro jejich bratry a sestry.

Zlý se bojí toho, kdo se modlí s opravdovým uvědoměním a sjednocuje se s mou
Matkou, která dává a miluje, miluje a dává.
Zvuk vydávaný svatým růžencem děsí Zlého, který rychle prchá, je-li člověk náležitě připraven,
vyzpovídal se ze spáchaných hříchů a nabídl konečnou nápravu své cesty, aby se odvrátil od toho,
co ho dělí ode Mne.
Moji milovaní lidé, zůstaňte bdělí, nebuďte vlažní, nebo nehledejte souhlas pro to, co je zdánlivě
dobré. Rozlišujte, co k vám přichází, protože Zlý se potuluje jako řvoucí lev s velkou vychytralostí,
aby se vysmíval těm, kdo jsou moji, a sváděl vás z cest, které nejsou mou vůlí.
Kolik jen pokroku dělají ti, kdo usilují udržet své smysly na cestě Ducha!
Děti, které nežijí v Duchu, jdou kupředu s velkými obtížemi, protože na své cestě bojují se vším,
aniž by rozlišovaly dobré od zlého.
Moji lidé, lopotíte se, abyste naplnili všechny touhy svého ega, ať už jsou vhodné, nebo ne,
a to vás vede k neřestem, aniž byste byli schopni sebe ovládnout, a ty způsobují, že vás nechají
padnout na strmější a obtížnější cesty. Chcete utéci od rozptylování světem, bez toho, že byste
odstranili rozmary lidského ega. Rozmary, které vědomě skrýváte, a přitom víte, že si sami
způsobujete velkou duchovní škodu tím, že obelháváte sami sebe.
Děti, postupujte vpřed v tomto rozhodujícím okamžiku, neustále cvičte své fyzické
a duchovní smysly, aby vaše vůle a lidská touha usilovala žít v mé vůli.
Musíte si být vědomi, že žít v mé vůli není náhoda, ale nutnost, bez níž se nestanete trvalými
lidskými bytostmi.
Mé děti jsou neustále vzdalovány od všeho, co je vede k přinášení svědectví víry ve Mne.
Všude panuje rozptylování, znecitlivuje lidské srdce, aby ztvrdlo, a lidé usilují o individualitu a ne
o bratrství, a tak vypouštějí jed lidské lhostejnosti vůči svým bližním.
Moji milovaní,
nikdo nevlastní mé Slovo. Naopak, když mé Slovo přichází k lidem, pak je musí
poslouchat na kolenou, s hlubokou vnímavostí a rozlišovat každé slovo, aby plně
pochopili mé poselství.
V tomto okamžiku zlo nabírá na síle, vzhledem k blízkosti toho, co už dobře víte. Na kazatelnách
potřebuji silná kázání, aby porozumění mého lidu nebylo povrchní, ale rozšiřovalo se a otevíralo
se pravdě duchovní skutečnosti, o níž ví málo, nebo ji ignoruje, nebo popírá – o existenci hříchu,
o mém Druhém příchodu, o existenci ďábla, Varování a všeho, co vám oznámila má Matka.
Lidstvo dovolilo zlu, aby se ho zmocnilo, a zlo, když shledalo, že lidská svobodná vůle je přijímá,
vylilo do něj nenávist, lhostejnost, chtivost, nevzdělanost, ničemnost a bláznovství, aby z lidstva
udělalo společenství neznající Pravdu, a proto zcela nepoddajné.
Blázen, ve své pošetilosti, se stává obránce své vlastní hlouposti. Bez moudrosti nemůže vidět ani
rozlišit zlo od dobra, a rozpory lidstva ho udržují v naprosté temnotě. Stává se kamenem úrazu
sobě a svým vlastním.
Nesmíte hledat mé království v tomto světě, ale musíte žít, jednat a pracovat podle
Božího Zákona. V tomto čase panuje v mém lidu nenávist a s ní získává půdu hněv, stává se
posedlostí, která vede k sebezničení.

Trpím kvůli nevděčnosti člověka pyšného, který ničí životy svých bratrů. Trpím nářkem nevinného,
který je sužován fyzickým a duchovním hladem, kvůli nedostatku průpravy k boji se zlem.
Nemůžete nikdy sloužit dvěma pánům. Musíte nazývat zlo zlem a dobro dobrem.
Nezkoušejte falšovat Pravdu podle svého uvážení. Mé Slovo je nezměnitelné.
Nevážili jste si Stvoření, neměli jste k němu náležitou úctu, ani jste je nemilovali jako projev Boží
lásky k člověku. Krása Stvoření byla nahrazena hrubostí člověka, který nevídaným způsobem ničil
vše, co existuje.
Lidé nehledají, ale chtějí mít všechno, a hned. Nezasvěcují své myšlení, ani své smysly
pro hledání toho, co nedostávají ihned do svých rukou. Moje děti se staly konformisty,
kteří berou za své cokoli, co k nim doputuje a přijímají to jako pravdu.
Netrpělivost je hlavní vlastností těch, kteří jsou daleko ode Mne. Lidstvo, ovládnuté netrpělivostí, je
křehké a padá do všech chyb, které otevírají brány zlu, vylévající na Zemi výsledek nelásky, jež žije
v těch, kdo se odchýlili z cesty a odevzdali se bez zábran vší zkaženosti.
Stvoření, v souladu s naší Boží vůlí, trpí, kvůli duchovní hluchotě lidstva. Neláska je vylévána na
Stvoření, které se chvěje a je koupáno v krvi mých vlastních. Je to šílenství, do něhož Zlý dohnal
člověka k nepříčetnosti, a člověk to přijímá a povstává proti všemu, co je Boží, jako znamení
vzpoury a přijetí všeho, co je v rozporu s dobrem.
Člověk, oddělený od Boha, přitahuje zlo a následky pro lidstvo jsou katastrofální.
Lhostejnost k lidem ze strany Stvoření je hrozivě blízká, proto neštěstí budou vzrůstat a s nimi
i bolest mých dětí.
To je chvíle, kdy Země, utiskovaná člověkem, se silně otřásá, vody jsou rozbouřené, oheň vytrvale
postupuje a vzduch, nabývající podob, které nahání strach, je příčinou neustálého stavu
pohotovosti.
Modlete se, drahé děti, modlete se za Mexiko, sopky působí bolest uprostřed otřesů
této země mé Matky, v níž se zlo vylilo z břehů ve všech svých podobách.
Modlete se, drahé děti, modlete se za Chile, hrozí strach kvůli oblasti, která se zdá
dutou, a otřásá se.
Modlete se za mé děti ve Venezuele. V zármutku způsobeným mocí, vstoupí jiné zájmy
do této země. Mé děti sténají a s nimi se rozšiřují zbraně do ostatních zemí kolem, kde
mír je převlekem moci.
Modlete se, moji milovaní, tato chvíle přitahuje bolest k lidem, kteří ignorovali moje
volání a volání mé Matky. Síla zla přijde k mým dětem ze vzduchu. Smrtelné zbraně
budou rozptýleny bez svědomí, a budou ničit život. Tato těžká urážka naší Trojice je
plodem lidské pýchy. Zneužitá věda poškodí lidstvo bez přemítání.
Modlete se za Spojené státy, vstupuje do nich rozpolcenost a přináší této zemi bolest.
Zápas o světovou moc se stupňuje uprostřed nárůstu vzpour ve světě. K mimořádnému úkazu,
nikdy před tím neviděnému, dojde v moři.
Moji milovaní lidé,
pokračujte v očišťování smyslu čichu, se zřetelem k tomu, že tento fyzický smysl čichu je tím,
který se stará o vývoj svědomí člověka, který nezoufá, ale doufá bez ochabnutí. Člověk spojuje
čich s chutí, ale to není správné. Duchovní smysl čichu vede mé děti k životu v naději na spásu,

s výhledem na cíl konečného setkání v slavnosti lásky, kterou Mi lidská bytost v každodenním boji
neustále nabízí. Moji lidé chtějí hřích, a tak se stávají zkaženými a neživí v sobě naději, ani víru
v mé Slovo.
Milované děti, pokračujte v probouzení daru čichu. S jasným vědomím a ponořený v naději, jde
můj lid v poslušnosti.
PRVNÍ DEN ČTVRTÉHO TÝDNE:

V tento den nabízím dar čichu Nejsvětějším Srdcím Ježíše a Nejsvětější Marie.
Nabízím vám v tomto okamžiku dar čichu pro slávu Boží a pro dobro duší.
V každém mém činu zůstane má mysl, má paměť a mé myšlenky pozorné a bdělé, aby
nehromadily, čím je můj smysl čichu přitahován a co vede k hříchu, urážející Nejsvětější Srdce.
Dejte mi sílu, abych osvobodil smysl čichu a nechal jej pracovat a jednat s ohledem na dobro mé
duše a mých bližních.
Volám k tobě, Nejsvětější Matko, abys mě přijala jako svého stoupence, vedla můj život a mou
cestu, aby mířila k setkání s tvým Synem.

PŘI PROBUZENÍ NABÍZÍM:

Mám ducha a mysl, mám rozum, abych mohl rozeznávat dobré a zlé.
Od tohoto okamžiku nabízím mé stálé úsilí, aby se tento dar stal více duchovním, a tím dával
přednost Boží vůli pro mou osobní spásu.

Chtěl bych osvobodit svůj rozum a svou chuť od příležitostí svádějících k hříchu, hledám ve všem
Boží záměr a vzpomínám jen na dobré, které mi dal můj bližní, a ve Stvoření na velikost Věčného
Otce.
Nechci už hřešit smyslem čichu a nabízím jej Nejsvětějším Srdcím, abys mě, jako tvé dítě, můj
Pane, osvobodil od hříchu.
Nechci, abych tím, co jsem, byl stále příčinou špatných myšlenek, ani abych neodmítal Boží
dobrotu, která mě udržuje ve stavu milosti.
Nejsvětější Srdce, buďte potravou mé mysli, mé paměti a mých myšlenek, aby mě můj rozum vedl
k tomu, abych si uchoval jen to dobré. Zadržím svou svobodnou vůli a ihned si ji podrobím
a odevzdám ji Nejsvětějším Srdcím, aby mě osvobodily od příležitostí k selhání, a tak přetvořily
tento smysl, aby přinášel do mé paměti jen to, co je dobré pro mou duši a přinášel dobro svým
bližním.
Ať tento smysl čichu touží po očistné vodě lásky, vycházející z Nejsvětějších Srdcí.
Amen.
V POLEDNE:

S naší Matkou posoudím dopolední úsilí a poznamenán si své slabosti.

PŘED SPÁNKEM:

Vzdám díky Nejsvětějším Srdcím Ježíše a Panny Marie, k nimž se modlím, aby mi pomáhaly
v tomto úmyslu, abych byl lepším Božím dítětem.
Pak Otčenáš, třikrát Zdrávas Maria a Sláva Otci.
Děti, přijďte ke Mně a svěřte Mi své životy.
Nezapomeňte, mé děti, že smysl čichu touží po přitažlivých vůních, ale ne vše, co je příjemné
smyslu čichu, je správné. I když se zlato třpytí, není štěstím člověka.
Miluji vás.
Váš Ježíš

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

KAŽDÝ, KDO NA MNĚ, NA SKÁLE, POSTAVIL SVŮJ DŮM, ZŮSTANE PEVNĚ STÁT

Moje drahé děti, vyvolení mého srdce,
má duše je velmi smutná, ale vše, co má přijít, se musí stát. Čeká na vás velké pronásledování
křesťanů, ale jen tak se oddělí pšenice od plevele, pravdivý od pokrytce.
Mé děti, buďte bdělé, neboť váš nepřítel, Satan, je jako řvoucí lev, který obchází a hledá, koho by
pohltil. Pevně se proti němu postavte ve víře! Řekl jsem: "Kdo věří ve Mne, bude spasen".
Základem vaší spásy je vaše víra. Jestliže v tomto světě žijete ve víře, tak na své víře můžete
postavit svatost života, jejíž přímý důsledek je věčný život, věčné štěstí.
Moji drazí maličcí, nebuďte smutní z toho, co přijde. Raději sebe vyzbrojte nejsilnějšími
a neúčinnějšími modlitbami, proste pro sebe ochranu mé svaté Krve, plášť vaší Nebeské Svaté
Matky a nikdy nezapomeňte – modlitba plná víry hory přenáší.
Jakkoli velká je překážka, prosíte-li s vírou, Já ji odstraním. Satan před vás stále klade překážky,
abyste se nedokázali modlit, aby vám vzal čas, abyste nemohli soustředit svou pozornost na Mne,
myslet na Mne, aby vás rozkolísal v důvěře, kterou jste do Mne vložili, a aby vás rozladil. A když
jste ztratili ve své duši naději a radost, tehdy si vás podrobí a povede do deprese a sebevraždy.
Znovu vám říkám, moji drazí maličcí, nedávejte se do řeči se Satanem!
Nikdy nedovolte radosti opustit vaši duši. Myslete na to, že Já, Druhá Boží osoba, který jsem si
udělal příbytek ve vás, trůním ve vaší duši, neboť vás chci jen pro sebe. Chci, abyste byli mou
prodlouženou rukou, nohou, okem, uchem a projevovali lásku k vašemu bližnímu. Prosím, abyste si
všímali chudých, závislých na podpoře jiných, abyste slyšeli jejich volání k vám v jejich nedostatku
a abyste k nim přistoupili, pozvedli je a učili je poznávat evangelium.
Každému ukažte příklad toho, že vaše důvěra vložená v Boha se vyplní v osobním kontaktu se
Mnou. Proto jsem se stal člověkem, abych se stal viditelným před vámi a svým příkladem vás

povzbuzoval, abyste Mě následovali v sebezapření a na křížové cestě v nesení kříže a nakonec, je-li
to třeba, abyste za Mne obětovali i váš život, neboť nikdo nemá větší lásku než ten, kdo dá svůj
život za Boha, nebo za své přátele.
Moje drahé děti, čas letí, váš život na zemi je krátký. Ale není jedno, jak tento čas trávíte, pokud
žijete v těle. Když v sobě zmarníte mé milosti, váš život padne do rozkladu. Nemá hodnotu a vy
budete muset snášet k tomu patřící těžké následky. Ale pokud spolupracujete s mými milostmi,
přinesete stokrát hojnější úrodu. Můžete zachránit milióny, miliardy duší svými oběťmi, utrpením,
životním příkladem a modlitbami.
Snažte se o to, aby má svatá Krev se neprolévala nadarmo za nikoho, abyste zmírňovali moji žízeň,
když jsem na kříži volal: "Žízním!" Vykonáte-li, o co prosím, poskytnete Mi velkou úlevu a přijdete
do nebe královsky bohatí, do věčného štěstí.
Moje děti, zacpěte si uši před zvukem světa, nesledujte bezvýznamné a do hniloby padající
programy. Hledejte tiché spolužití se Mnou, buď ve vašem domově, nebo v kostele. Já tam žiji
ve vašem srdci a i ve vašem pokoji a všude slyším vaše modlitby, a také na ně odpovídám, podle
síly vaší víry. Mnohokrát vytvářím okolnosti, jindy vás vedu svým vnuknutím.
Moje drahé děti, teď k vám mluvím z kříže: Pohlédněte nahoru na Mne, na mé, ranami a krví
pokryté, nevinné tělo Bohočlověka. Neděste se tímto pohledem na mé znetvořené tělo, které se
spíše podobá torzu, než člověku. Neděste se mé Krve, která teče jako potok z celého mého Těla,
aby smyla nečistotu, špínu a hříchy světa. Velebte moji nekonečnou Lásku, která strávila sebe
samu, aby zemřela za vás, abyste i vy byli tam, kde jsem Já, a viděli mou slávu. Vím, mé děti, že
má sláva, krása, láska je pro vás mnohem více přitažlivá, než na kříži znetvořené, zmrzačené tělo,
ale to byla cena, za vaše vykoupení, za to, že jsem vám otevřel bránu království mého Otce.
Proto, kvůli tomu vás prosím, ať neuplyne den, abyste aspoň jednou nepomysleli na to obrovské
výkupné, které jsem za vás na kříži zaplatil. Rozjímejte o mém mučivém utrpení a o mé smrti na
kříži. Proste, abyste se podíleli na jejích milostech. A když se s vámi rozdělím o maličkou třísku
mého kříže, nebědujte, nevzpouzejte se, ale myslete na to, jak velkou milost vám dávám, neboť
kříž vede ke spáse. Já z každého zla vytěžím dobro.
Moje drahé děti, rozjímejte často o mých mučivých utrpeních a mé smrti na kříži, kdykoli si
kleknete před svatostánkem. Vždy mějte na paměti, jak velkou cenu jsem zaplatil za vaši duši.
Z celého srdce si přejte, a proste o milost, abyste byli zachránci duší. Abych Já, skrze vaše oběti
a utrpení, zachránil velké množství duší, neboť to oslaví mé jméno nejvíce, a v dnešní době je toho
nejvíce zapotřebí.
Lidé žízní a hladoví po pravdě. Jejich duše volá po vykoupení a místo božského učení je
krmí smetím a ohavnostmi. Lidé žízní, touží po lásce a místo toho, aby ji hledali ve svatosti
a v Bohu, noří se jen hlouběji do falešné lásky, jejíž význam už byl potupen a zesměšněn
v chlípnosti, nahotě a smilstvu.
Mé děti, kdybyste jen viděli, jak hluboko padl člověk, jenž se chce bez Boha dostat ke štěstí. Padá
přímo do Satanovy, do odporné, černé hrsti, zmítá se v jeho pasti, nevyslovitelně se trápí, a když
svých hříchů nebude litovat, jeho trápení se bude jen stupňovat a pokračovat ve věčnosti.
Moje děti, má duše je smutná až k smrti, pláču krvavé slzy za každé moje ztracené dítě. Kvůli nim
se budu trápit až do konce světa, neboť v sobě zmarnili mé hrozné, mučivé utrpení, mou smrt na
kříži a obrovské dílo mého Vykoupení. Když vás můj Otec stvořil, dostali jste velkou hodnost. Touto
hodností je obraz Boží, neboť On vás stvořil ke svému vlastnímu obrazu a podobě a dal vám rozum
a svobodnou vůli. To jste dostali od mého Otce proto, neboť chtěl, abyste se svou svobodnou vůlí
rozhodli stát vedle Něho a jako následek vašeho rozhodnutí, musíte nosit můj obraz ve své duši.

Takže kdo na vás pohlédne, měl by ve vás poznat Mě. To však není nic jiného, než dobrota
a láska, kterou jsem vám dal do hlavního Přikázání. Kdybyste žili lásku tak, jak jsem vám ukázal
svým příkladem, všichni byste byli svatí, Mne by ve vás poznávali a už tady na zemi byste žili
v nebi, neboť jsem učil: Nebe je mezi vámi. Podle toho vás poznají, že patříte ke Mně, že žijete
v lásce jeden s druhým.
Není jiná láska, nežli Bůh. Jen ten člověk dokáže opravdově milovat, jenž se zakořenil v Bohu.
Já jsem vinný kmen a vy jste ratolesti. Když ode Mne odseknou výhonek, uschne. Když se
odtrhnete ode Mne a od dodržování mého Zákona, stanete se syny zatracení.
Moje děti, má slova jsou tak jednoduchá a jasná. Nekomplikujte si svůj život. Žijte čistě
a jednoduše. Nikdy neztraťte svoji střízlivost, svým rozumem lpěte na mém učení a vaším životem
je proměňte v činy, neboť každý, kdo na Mně, na skále, postavil svůj dům, zůstane pevně stát.
Mohou přijít zkoušky a utrpení: Kdo vloží svou důvěru a naději v Boha, nikdy se nezahanbí, ale kdo
chce beze Mne uskutečnit sebe samého, ten nemá naději a stane se zříceninou.
Já jsem váš Vykupitel, váš spasitelský Bůh, který je s vámi každý den, až do konce světa. Beze
Mne nedokážete nic učinit. Přijďte ke Mně, dokud jsem zde ještě s vámi s mým vzkříšeným Tělem
a Krví, s mou svatou přítomností v nejsvětější oltářní svátosti! Chci rozdat obrovskou milost všem,
kdo s čistou duší přistupujete ke svátostem, k svatému přijímání, a úplně otevřete přede Mnou
dveře své duše. Potom vaši duši naplním horlivou láskou ke Mně, posilním vaše duše, abyste uměli
přinášet oběti za jiné. Vašemu životu dám smysl a cíl a udělám vás šťastné. Umírám touhou,
abyste slyšeli a v činy obrátili má slova.
Moji drazí maličcí, k tomu vám žehnám nekonečnou, veškeré lidské chápání přesahující láskou
mého srdce ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Váš Ježíš

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

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
žehnám vám, můj mateřský plášť stále pokrývá věrný lid mého Syna.

Snažně vás prosím, věnujte nejvyšší pozornost naléhavým výzvám mého Syna, určené
vám, abyste udržovaly své fyzické smysly v neustálém procvičování a dosáhly toho,
aby byly více duchovní než tělesné.
Děti mého Neposkvrněného Srdce, musíte pochopit, že v těchto tak těžkých chvílích, v nichž žije lid
mého Syna, je podstatné, abyste neustále umrtvovaly lidskou vůli skrze lásku, aby pochopila, že se
musí podrobit neustálému hledání, aby se stala více duchovní než tělesnou a popírala lidské
rozmary.

Můj Syn chce věrný lid. Chce děti, které svým bratrům projevují porozumění. Každý má svou
vlastní osobnost, přesto musí děti v těchto časech usilovat, aby se jejich osobnost neobracela
ke světskému, ale tíhla ke svatosti, neboť jedině tato cesta vám umožní vytrvat až do konce.
Z různých zdrojů slyšíte data, oznámení, věnujete pozornost všemu… Místo toho byste se měly
zaměřit na svůj duchovní růst, na snahu opustit vše, co je světské a hříšné.
Víte velmi dobře, co musíte změnit, abyste se přiblížily Boží vůli a splynuly s ní…
Mluvíte o dobročinnosti, a když můj Syn vás přivede ke zkoušce s vám podobnými, převládne
lidské ego. Ne, děti, takovým způsobem nemůžete podávat svědectví tomu, co říkáte svými slovy,
ale musíte vydávat svědectví tím, že pracujete a jednáte s vírou, nadějí a láskou.
Toto cvičení smyslů je nanejvýš důležité, neboť když, a jen když jdou smysly od spíše
nevědomého používání k tomu, co se líbí vůli mého Syna, dokážete se stát méně
světskými a více oddaní práci a jednání mého Syna.
Přicházím, abych vám přinesla Živou Vodu, přicházím vás ponořit do Živé Vody – regenerovat vás
a očistit Vodou lásky, oddanosti a poslušnosti, které po vás nebe požaduje.
Musíte být ochotní být poslušní, protože poslušnost je uměním svatých duší. Poslušnost
neznamená jít slepě, ale jít ve světle Ducha Svatého a používat dar rozlišování. Vyzývala jsem vás,
abyste se sjednotili s mým Synem, šli po cestě lásky a znali a zkoumali Slovo mého Syna, abyste
nešli slepě, ale osvíceni Znalostí, Moudrostí, a tak pochopili, že poslušnost k naší Boží vůli je nutná,
i když nechápete 'proč a proto' věcí…
Můj Syn vidí dál, než vidíte vy, i člověk dokáže vidět dál, nepoužívá-li smysl zraku jako čistě tělesný
smysl. Zasvěťte smysl zraku mně, a pak uvidíte, co v této chvíli nemůžete vidět.
Můj Syn urychluje kroky svého lidu. Máte tolik požehnání, tolik darů, ale držíte je uzamčené
z nevědomosti a často ze strachu. Ale pohleďte, já přicházím ve jménu mého Syna z lásky k lidu
mého Syna, z lásky k vám, kteří jste mé děti, abych vám řekla – uvolněte tyto dary, tyto ctnosti,
které držíte pod zámkem, abyste je položily před našeho Ducha Svatého, aby to byl On, kdo vás
vede, a tak se dokážete stát víc duchovní, v poslušnosti k Slovu mého Syna.
Děti mého Neposkvrněného Srdce, velké je utrpení, které stojí před vámi.
Tím důležitější je, abyste byly více z nebe a méně ze Země.
Celá Země bude otřesena, bude se otáčet kolem své osy, voda moří se nedá zkrotit a pozvedne
se na pevninu. Země se bude silně třást, budete prožívat mimořádně silné okamžiky a jen s pravou
vírou v zaslíbení mého Syna a pod mou ochranou, a s pomocí vašich společníků na cestě
a přímluvou svatých, zůstanete stát.
Naléhavě se potřebujete připravit a vědět, praktikovat a získat znalosti potřebné
k přežití bez pokročilé technologie.

Poznáte brzy, velmi brzy, že hvězda, kterou je Slunce, zaútočí na celou zemi a lidská technologie
bude proměněna v popel. To bude pro člověka znamenat chaos, jelikož zcela závisíte na
technologii. Musíte prozkoumat, jak přežít bez této technologie, která vás učinila snadnou kořistí
pro Satana, protože zakalil vaše myšlení a zatvrdil vaše srdce do té míry, že někteří z vás se stali
zombie, bloudící kolem, zcela ovládnuti negativními vlivy vědy a zneužité technologie.
Ještě jste nerozpoznali chapadla Satana, které jednaly už dlouho a v tomto čase se vrhly na
všechny duše. To, co vy vidíte jako normální, vede k velkým hříchům, velkým urážkám mého Syna,
k velké a silné bolesti mého Neposkvrněného Srdce, a to proto, že nerozlišujete, spíše jen
následujete modernismus.
Děti mého Neposkvrněného Srdce, jste velmi blízko k obdržení toho velkého
činu Božího milosrdenství, kterým je Varování, a proto můj Syn urychluje vaše kroky,
abyste zduchovnily své smysly a spojily vnitřní smysly s tělesnými, abyste s jasností
viděli svá provinění.
Budou okamžiky zkázy i požehnání, každá osoba se bude vidět taková, jaká je, což způsobí velkou
bolest. Pohlédnete na sebe do hloubky, nebude jediný čin nebo dílo, které nebude vámi viděno
a prozkoumáno. Svědomí bude plně v akci v každé osobě, jako nikdy dříve nebylo.
A pak ti, kdo odmítnou mého Syna, se s velkou silou odevzdají zlu a uskuteční všechno zlo, které
ďábel v sobě nese proti těm, kteří se rozhodli stát v pokání vedle mého Syna. Odtud plyne
naléhavost, s jakou uvádíte do praxe Slovo mého Syna, abyste jej ne jen opakovali, ale byli
si vědomi tohoto Slova věčného života.
Největší čin milosrdenství se blíží. Nehledejte datum…
PŘIPRAVTE SE, PŘIPRAVTE SE!
Mé děti, modlete se za Francii, bude i nadále trpět rukou terorismu.
Modlete se, modlete se za Spojené státy, až se bude zdát, že klid se již přibližuje, mé
děti budou více trpět.
Modlete se za Indii, tyto děti, které mají tolik trpět, budou silně očišťovány.
Modlete se za Kostariku, bude otřesena.
Mé děti jsou otráveny, nejen tím, co vidí, ale pýchou a arogancí, kvůli velké neposlušnosti, v níž
žijí, v důsledku své velké vzdálenosti od mého Syna.
Když se člověk odvrátí od mého Syna, ztratí svůj střed a všechnu sílu, kterou má, uchvátí Zlý,
aby se každé stvoření, které se vzdaluje od mého Syna, stalo nástrojem k pronásledování,
působení bolesti a pohrom dětem věrným mému Synu.
Prosím vás znovu, abyste se všichni modlili růženec, protože je velkým požehnáním
pro toho, kdo se jej modlí.
Nemodlete se tak, že jen opakujete slova, ale zůstávejte v úplném uvědomování si této
velké modlitby, věnované životu mého Syna.
Mé děti, vítr nabírá na síle a vyvolá atmosférické jevy, které způsobují poplach. To jsou důtky
vytvořené rukou člověka. Cítím velkou bolest, když vidím, jak člověk připravuje smrt svých bratrů
svou vlastní rukou.

Jste duše, které potřebují lásku, pravdu, dobročinnost, naději a posilujte to vše vírou. Jako Matka
celého lidstva vám žehnám a vyzývám každého z vás jednotlivě, abyste se staly posly Slova a Boží
lásky.
Žehnám vám ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Amen.
Matka Maria
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TENTO ČAS JE ROZHODUJÍCÍ PRO KAŽDÉHO Z MÝCH VLASTNÍCH

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
mé mateřské srdce je archou spásy. Pojďte ke Mně, povedu vás k mému Synu.
Tento den jsem přišla do očistce a skrze Boží milosrdenství jsem s sebou vzala velký počet duší
k Trojjediné Přítomnosti. Nezapomínejte se modlit za mrtvé, modlitby jsou Světlem a velkou
útěchou pro ty, kdo jsou v očistci.
Děti mého Neposkvrněného Srdce, nesmíte být částí chaosu, který panuje na zemi. Vlastníte lásku
mého Syna, a nejvzácnější Krev mého Syna je pro člověka spásou.
Mé děti jsou zdrojem, z něhož neustále proudí dary a schopnosti, které každý
kultivoval v běhu svého života.
Láska mého Syna udržuje vodu Zdroje v neustálém pohybu, takže je okysličována. Jednota udržuje
každou kapku vody v jejím stavu, takže všechny dostávají nutné okysličování. Stojatá voda
shromažďuje zbytky, její barva se mění a odpadky vytvářejí vrstvu, která skrývá krásu křišťálově
čisté vody, a ta nabývá hnilobného zápachu.
Voda okysličená – to je ten okamžik duchovního boje. Mé děti by se měly udržovat
v tomto stavu trvalou znalostí Božího Slova v Písmu svatém.
Mé Slovo vám přináší Boží vůle, abyste zůstali bdělí a předvídaví, pokud jde o neustálé útoky
Zlého. Vysvětlila jsem vám události, abyste se připravili, a zejména proto, abyste zachránili své
duše.
Mé děti, musíte důkladně znát význam slova VĚRNOST a všechno, co je jejím obsahem pro ty,
kdo jdou po cestě lásky mého Syna. Každý, kdo se odevzdá a rozhodne se skutečně žít na "Cestě",
musí být věrný v každém ohledu života. Ale nejdříve musí být věrný mému Synu a sobě samému,
aby nebyl ztracen.
V každém ohledu žijete v chaosu. Člověk nevymezuje svůj život, je nestálý, a proto má sklon
k následování toho, co k němu přichází a co se mu zdá zajímavé, i když je to ubohé. Znejistění

hodnot narůstá a s ním se velmi rychle množí vlažnost. Z tohoto nárůstu vycházejí kacíři ze svých
úkrytů a věnují se vedení duší k hříchu v jeho různých podobách.
Podařilo se vám spatřit, jak ilumináti a zednáři získali moc uvnitř církve mého Syna, jak znečistili
pravé náboženství a byli tolerantní vůči zlu.
Dým Satana pronikl do církve mého Syna.
Podoby modernismu uvnitř církve nejsou vůlí mého Syna, jsou shovívavé k hříchu
a způsobují, že hřích se množí.
Můj Syn přišel pro hříšníky, aby se obrátili, a ne aby hřích opanoval život člověka a byl
důvodem k oslavám.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, já vás ochraňuji. Jako Matka se od vás neodvracím,
ale oznamuji a odsuzuji hřích, abyste nepadly do spárů Zlého.
Velká cesta, po které by všichni měli jít, je cestou lásky mého Syna a být jeho vlastní
láskou.
Moji milovaní, musíte posílit vaše cítění, aby pozemské pokušení nezpůsobilo, že podlehnete
a upadnete do světské slabosti. Probuďte vaše duchovní smysly a konejte dobré skutky a díla,
protože instinkt člověka touží po pohodlí bez jakékoli námahy.
V těchto časech, moji milovaní, člověk dosáhl velké duchovní ochablosti, a to
způsobuje, že jste se stali slabými zvládat výzvy každodenního života.
Ve své paměti udržujete vzpomínky a pocit z těchto vzpomínek vás vede k vědomí, zda vás
uspokojuje, nebo ne. Toto vědomí jste zkreslili, a nazýváte je 'uspokojením'. Člověk touží po
uspokojení ve všem, o co usiluje, aniž by odhalil, že bere svou touhu jako utkvělou představu
a posouvá se k pocitu marnosti.
Mé děti, v této chvíli zlo otupuje mé děti, a ty se nechávají stále ochromovat, dokud
frustrace je nepřivede hledat a nalézat uspokojení v tom, co je nevhodné a nereálné.
V tomto moři zmatku a znecitlivění smyslů a ducha se nyní nachází lidstvo.
Vyzývám vás, abyste cvičili svou vůli používat myšlenky Pravdy, aby rozhodnutí, která přijímáte,
byla spojena s vaší inteligencí, abyste nežili z pocitů, které vás dokážou zradit.
Děti, podívejte se kolem, člověk velmi lehce ztrácí svůj rozum, kvůli neschopnosti čelit zvratům
osudu. Člověk se sám omezuje, pokud jde o rozlišení, kým je, čím se stal a v co věří. V této chvíli
je to něco nového: Neschopnost člověka poznat se a přijmout sebe jaký je, nebo neschopnost se
napravit.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, lidstvo závisí na rozhodnutí skupiny bytostí, které
pronikly do cesty osudu člověka, aby falšovaly pravdu toho, co se v této chvíli děje, a tedy
pozměňují Pravdu. Nevzdělaný člověk je kořistí všeho, co mu přijde do ruky, aniž by přemítal,
zda je to dobré, nebo ne.
Moji milovaní, Země je silně ovlivňována velkým asteroidem, pohybujícím se v kosmickém
prostoru. Člověk, s velkou nevědomostí, se svou tvrdohlavostí ve svém působení a činech,
je přitahován těmito elementy, které se pohybují v prostoru. Měsíc najde svůj odpočinek a Slunce
na několik minut potemní.
Přitažlivost Země vůči prvkům, které rotují v prostoru, je silná, právě tak silná, jako lidské hříchy.
V této chvíli jsou účinky na Zemi viditelné a ohromující pro samotného člověka. Musíte pochopit, že

zlá jednání nevyhasnou, když je čin spáchán, ale účinek tohoto činu se šíří Stvořením a rozvášňuje
větší počet lidí. Boj se neodehrává jen mezi lidmi, ale proti démonům, legiím a knížectví Zlého.
Velké události jsou nad lidstvem…
Hrůza neskončí, dokud se lidstvo nejdříve nezbaví své neposlušnosti, svéhlavosti,
svých urážek proti Bohu a neočistí se od své vzpoury.
Síla prvků, pohybujících se v prostoru, zkrátila dny, zemské pohyby se zrychlily, kvůli křehkosti,
kterou člověk přinesl Zemi. Přibližování se asteroidů a meteorů k Zemi se bude zvětšovat. Právě
tak, jako neznáte sami sebe, ale jen víte, co činí vaši bratři, tak nemáte ponětí o úplném vztahu,
který existuje mezi lidským chováním a chováním Země, a tudíž přírody.
Vy, mé děti, musíte vyhostit nevědomost, v níž žijete, musíte se otevřít a nevidět
se jako izolované osoby, ale jako aktivní část lidstva, jejíž působení a činy se šíří
s dopadem na všechny vaše bratry.
Tyto prvky, které přicházejí, jsou nebezpečně blízko k člověku. Jsou velmi nedočkavé, aby
probudily tohoto člověka, který je obrazem a podobností Boha, on ji ale většinou nenalézá. Země
se bude stále třást a probouzet člověka, jenž si okamžitě vnese do paměti, že ho stvořil Bůh. Ale
pak na to zapomene a zaútočí na vše, co je Boží.
Zlo v tomto čase vzrůstá v důsledku lidské zkaženosti a podněcuje člověka, který je v duchu slabý.
Lehce se vzdá, až bude čelit naléhání zla, které neodpočívá.
Drahé děti, tento čas je rozhodující pro každého z mých vlastních, aby zachránil svou
duši a zasloužil si věčný život.
Děti, kvůli vaší slabosti, nedostatku spirituality a tudíž víry, nezvládáte svou neschopnost čelit
každodennímu životu se svými problémy. V reakci na takovou slabost ďábel rychle způsobí, že
ze soutěživého, nelítostného světa, kde vládne protřelost, vstoupíte do zoufalství.
Děti, úzkost a strach ze ztráty pozice ve společnosti, vede člověka k duchovní neschopnosti, ta mu
pak zabraňuje cítit, že se nepodílí na způsobu bytí Božího dítěte.
Modlete se, děti, modlete se, lid mého Syna bude krutě pronásledován.
Modlete se, děti, modlete se, buďte nositeli Boží vůle, modlete se za Itálii.
Modlete se, děti, zeměpisné uspořádání se změní, protože se Země bude třást s větší
silou v celém svém rozsahu.
Modlete se, děti, modlete se, Chile a Japonsko budou trpět zemětřesením.
Modlete se za Francii, modlete za Francii a Spojené státy, terorismus v skrytu plánuje
své činy.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Mé děti by se měly více zasvětit Bohu, působit a jednat v Bohu, a tak pomáhat svým
bratrům.
Mé andělské legie jsou na Zemi ve všech světových stranách. Volejte je, aby vás chránily
a pomohly vám čelit tolika zlu, které je nyní všude. Schopnost zla vás oklamat ale potřebuje
odpověď. Musíte o zlu vědět, abyste nepadly do jeho spárů.

Děti mého Neposkvrněného Srdce, budete čelit velkým výzvám. Přijímejte mého Syna v eucharistii,
držte se dál od hříchu, rozlišujte. Církev mého Syna trpí. Já trpím kvůli tomu, jak velice budete
trpět.
Má přítomnost je před každou osobou, má láska stále čeká, že ji zavoláte.
Má ochrana zůstává nad vámi, bez rozdílu.
Žehnám vám, pojďte ke mně, jsem vaše Matka.
Matka Maria

105. Poselství Ježíše ze dne 18. září 2016.
Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko), http://jezusuzenete.hu

ČAS NADEŠEL A MÁ SPRAVEDLNOST OČISTÍ ZEMI

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

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

Posilnění z Písma svatého:
Mk 13, 5-13
5: Ježíš jim odpověděl: "Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl."
6: Mnozí přijdou pod mým jménem a budou říkat. "Já to jsem", a mnohé svedou.
7: Až uslyšíte o válkách a válečných zvěstech, nelekejte se, musí se to stát, ale to ještě není konec.
8: Neboť povstane národ proti národu a národ proti státu, na jednom místě za druhým bude
zemětřesení, bude hlad – ale to je jen začátek strastí.

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

106. Poselství Ježíše ze dne 3. listopadu 2016.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

BUDETE PRONÁSLEDOVÁNI, ALE NEOLOUPÍ VÁS O VĚČNOU SPÁSU

Můj milovaný lide,
sesílám můj pokoj každému z mých dětí.
Jdete v hledání Pravdy a díváte se se zavázanýma očima svého těla.
Můj Duch Svatý se dá najít v každém z mých dětí.
V tomto čase můj Duch Svatý dává sílu mým dětem, které chtějí zůstat spojeny se Mnou, aby se
vyhnuly tomu, co je hříšné.
"JSEM, KTERÝ JSEM" [Ex 3, 14], a Já neuvedu v omyl své děti. Můj Duch Svatý neustále dává
život, osvěcuje a vede můj lid a zejména mé věrné nástroje.
Mé Slovo je uzavřeno v Písmu svatém, ale Já budu pokračovat ve vysvětlování mého Slova
o "zemi, oplývající mlékem a medem", aby duše nemusely být ztraceny kvůli nevědomosti. Svému
proroku jsem dal mé Slovo, aby je sdělil mému lidu stejně, jako jsem mu je kázal Já.
Jdu se svým lidem, neopustím jej ve chvílích bolesti.
Mé Slovo je zředěno některými z mých dětí…,
a to způsobilo velkou ránu, kterou nese mé srdce.

Moji lidé, nejste poslušná, ale vzpurná generace. Volám vás, ale vy nedáváte pozor, pohrdáte mým
sdělením a pácháte velkou svatokrádež.
Usilujete o ignorování slov "Boží spravedlnost", aby moji vlastní jednali zcela ponořeni
do zla, zatímco lidstvo se oddalo ďáblu bez strachu, že Mě urazí.
Některé z mých chrámů budou strženy, jiné budou zavřeny a usídlí se v nich zatracení.
Nezapomeňte, že velkým plánem antikrista je uchvátit lidstvo rychle, a k tomuto účelu
sjednotí vlády, ekonomiky, školský systém, vydá pro všechny dekrety, abyste mysleli stejným
způsobem, chovali se stejně, a aby společnost byla masou následovníků podvodníka.
Svoboda se zhroutí… a náboženství budou sjednocena…
Mým lidem bude zakázáno Mě uctívat, nebudou se moci zmínit o mé Nejsvětější Matce,
protože antikrist ví, že má Matka porazí zlo. Budete pronásledováni, ale neoloupí vás o věčnou
spásu. Sešlu mé anděly, aby vám pomáhali. Nemějte strach, důvěřujte v mou pomoc.
Vyzval jsem lidstvo, aby bylo v souladu s Prvním přikázáním, nevyzval jsem vás, abyste opustili
eucharistii a mou Matku, ani abyste se vzdali Desatera a svátostí, ani práce a činů, které vedou
k růstu v mé Lásce.
Musíte vstoupit ve Mne a poznat Mě, abyste nebyli zmateni…
Musíte růst v duchu, abyste se nestali kořistí Zlého z nedostatku poznání…
Moji lidé, nebuďte pomocníci Zlého, neopusťte naši Boží vůli, která chce "aby se všichni lidé
zachránili a došli k poznání pravdy" [1Tim 2,4].
Moji lidé, zůstávejte ve stavu milosti. Na Zemi přicházejí velké události, některé z vesmíru, jiné
z trhlin země, nebo ze stoupající vody, jiné ze sopečných erupcí a kvůli lidem, kteří povstanou proti
sobě.
Modlete se, děti, modlete se za Spojené státy americké, přichází chaos a mé děti jím
budou trpět. Tato země musí být očištěna.
Modlete se, děti, modlete za Rusko. To, které spí, probudí lidstvo.
Modlete se, děti, modlete se za Čínu, bude překvapením pro lidstvo.
Modlete se, děti, modlete se, síla přírody se vystupňuje, bude utrpením světa.
Můj milovaný lide, zrádci, kteří vydají můj lid, budou později pronásledováni svými spojenci.
Moji andělé oznamují naplnění mého Slova.
Přijdu ochránit svůj lid. Nezapomeňte, mé děti, že "JSEM, KTERÝ JSEM".
Jsem štít a síla mých lidí, kteří budou sedět u mého stolu a radovat se z mého Slova
a mé Přítomnosti.
Nejste lid bez krále. Já vidím všechno.
Buďte světlem, teplem a potravou. Buďte svědectvím mé Lásky.
Moji lidé, mé oči vás neustále pozorují – jste mým velkým pokladem.

Žehnám vám.
Váš Ježíš

107. Poselství Ježíše ze dne 19. září 2016.
Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko), http://jezusuzenete.hu

HŘÍŠNÍCI NEMOHOU ZDĚDIT BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ

Moje drahé děti, milí vyvolení mého srdce,
přichystejte se! Snažte se vejít úzkou bránou, neboť pravím vám, zanedlouho budete muset stát
před mou Boží soudnou stolicí. Ti, kdo žijí v hříchu, ať přestanou, a ať se ke Mně obrátí co
nejdříve, neboť hříšníci nemohou zdědit Boží království. Hřích je pro Mne tak ohavný a odpuzující,
že dokážu odpustit hříchy jen lidem, kteří budou litovat svých hříchů a prosit Mě o odpuštění.
Kdo nebude litovat svých hříchů, nebude moci přijít před mé svaté Světlo.
Moji maličcí, přede Mnou nejsou tajemství. Vidím celý váš život, vaše myšlenky, slova a skutky.
Nemůžete Mě oklamat. Duše hříšníka je černá. Jedině moje svatá Krev vás dokáže očistit, ale jen
pokud budete chtít. Protože chovám v úctě vaši svobodnou vůli, mohu očistit jen duše, které litují
svých hříchů. Zatvrzelí v hříchu zůstanou. Ti nechtějí být se Mnou, proto si zvolí peklo. Na zemi
dělali peklo ze svého života, proto i pokračování bude takové, v jakém žili tady na zemi. V pekle
se jen vystupňuje a zesílí jejich zloba a nenávist. Tam dostanou zpět to, co na zemi dávali svým
bližním. Budou trpět navěky, protože po smrti se už nedokážou změnit.
Proto moji maličcí, litujte svých hříchů, dokud žijete na zemi! Proste Mě o odpuštění a také
i všechny ty, které jste urazili. Napravte své hříchy, dokud jste ještě tady, neboť když to neučiníte,
budete je muset na jiném světě přetrpět v očistci.
Moje děti, v evangeliích je o Mně všechno napsáno. Byl jsem čistý, pravdivý, neposkvrněný
a svatý. Činil jsem jen dobro. Proto jsem vás všechny prosil, abyste byli dokonalí, jako je
váš Nebeský Otec. Neboť jen tak se stanete hodni předstoupit přede Mne a před mého
Nejsvětějšího Otce. Jen tak můžete vejít do nebe. Ale všichni, kdo žijí v hříchu, tam vejít nemohou.
Proto moji drazí maličcí, zvolíte-li si věčné štěstí, snažte se už na zemi žít ve svatosti života! Celým
svým srdcem toužím po tom, aby každý člověk byl spasen. Proto vás učím a napomínám. Dokud
žijete na zemi, využijte každou minutu k posvěcení své duše! Zpovídejte se, přijímejte. Přistupujte
často ke svátostem. Tehdy se očistíte a Satan na vás nenajde slabé místo. A Já vám potom dám
všechnu milost, aby vaše duše žila v trvajícím štěstí navěky.
Chystejte se! Čas brzy uplyne. Má spravedlnost zasáhne zem. Potrestám hříšníky, jako otec trestá
své syny. Pravdivé ale pozvednu k sobě.

K tomu vám žehnám s překypující, nekonečnou láskou mého srdce ve jménu Otce i Syna i Ducha
Svatého.

Váš Ježíš

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

108. Poselství Ježíše ze dne 21. května 2016.
Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko), http://jezusuzenete.hu

KDYŽ DÁTE SVŮJ ŽIVOT ZA MNE, VSTOUPÍTE PŘÍMO DO NEBE

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

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

Posilnění z Písma svatého:
"Magnificat" Lk 1, 45: Blahoslavená, která uvěřila, že se splní to, co jí bylo pověděno od Pána.
Skt 8, 1-2
1: Šavel to úplně schvaloval, že ho zabili. Tehdy se strhlo veliké pronásledování církevní obce
v Jeruzalémě. Všichni, kromě apoštolů, se rozprchli po judském a samařském kraji.

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

109. Poselství Ježíše ze dne 6. listopadu 2016.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

V TOMTO OKAMŽIKU VÁM NABÍZÍM ARCHU SPÁSY – SVOU MATKU

Moji milovaní lidé,
držím vás ve svém srdci. Neustále pozoruji svůj lid.
Ne všechno, co se stává, je způsobeno tím, co obklopuje člověka. Je to lidská tvrdohlavost, která
nedovoluje mému Slovu proniknout do svědomí člověka, které ho udržuje v mé vůli tím, že se
soustřeďuje na mé Slovo, aby můj pokoj byl prožíván každým z mých dětí v těle, duši a duchu.
Moji milovaní lidé, tělo jde jinou cestou než duše a duch. To ale není Pravda života v mé vůli;
každý, kdo žije dál cestou těla, nedosáhne plnosti, aby mohl být se Mnou sjednocen.
Můj pokoj, hluboce prožívaný lidskou bytostí, je potravou, která ve vás udržuje nutnou
vitalitu, aby tělo, duše a duch byly naplněny hodnotnou výživou, kterou plodí má láska,
jež tak dává do pohybu a sjednocuje vše uvnitř i vně člověka.
Špatný vztah mezi tělem, duší a duchem byl příčinou, že lidstvo žije v chaosu, který vede
k sebezničení, kvůli lhostejnosti s níž člověk pohlíží na mou lásku a na mé volání, aby žil správně
a důstojně a udržoval pokoj ve svém životě…, proto se duchovní chaos odráží ve všem, co dnes
lidstvo žije.
Mé děti klamou samy sebe, některé proto, že se oddávají ďáblu, jiné, protože říkají, že žijí
v neustálém hledání, aby se setkaly se Mnou. To ale není pravda, je to jen další klam k rozšíření
kontroly, kterou lidské ego uplatňuje nad každým z vás. Každý, kdo Mě miluje, odloží své ego,
aby božská míza mohla udržet jeho organismus v jednotě, aby v každém okamžiku
vzdávala lidská bytost nejhlubší vděčnost naší Trojici.
Každé z mých dětí se musí naučit být šlechetné a pokorné, aby mohlo proměnit osobní okolí,
v němž žije. Nechápete, přes má neustálá volání, že pokud neodumřete osobním rozmarům, vy,
mé děti, budete neustále herci, rozvíjející drama svého života, dokud se nedokážete na jediný
okamžik sjednotit se Mnou a pochopit, že JÁ JSEM, KTERÝ JSEM [Ex 3, 14] a navždy se Mnou
splynout.

Nevěříte v mé Slovo, které předjímá, oznamuje, varuje, a především, miluje…
Zapomínáte, že pýcha trestá každého z vás. Po cestě se setkáváte s následky minulé pýchy.
Některé z mých dětí trpí velkým duchovním hladem, ale nemají rády se živit potravou, kterou
jim přináším, aby rostly a toužily více po tom, co je duchovní, než po tom, co je z lidského ega.
Každý, kdo není připraven a přesvědčen žít v mé vůli, dřív nebo později zběhne.
Má vůle je vše, co člověk potřebuje, aby našel pokoj.

Moji milovaní lidé, abyste Mě našli, musíte nejdřív hledat pokoru. Bez pokory, každá reakce, se
kterou se setkáte u svých bratrů, je výbojem vysokého napětí, kterému vaši bratři nemohou
odolat. Má příčinu ve vašem jednání a exploze způsobí vážná zranění na osobní úrovni vám,
i vašim bratrům.
Ne všechny mé děti jsou vybrány stát se mými posly, ani nejsou všichni poslové mými
proroky, ale Já miluji všechny mé děti nekonečnou láskou.
Pokora je nutná, aby vám dovolila prožívat mou lásku na osobní a společenské úrovni. V tomto
čase tato překážka, která vám brání respektovat a milovat mé vybrané, vyvolává u člověka závist
a touhu stát se katem nejen mých nástrojů, ale i mé vůle.
Moji lidé, mluvím k vám, protože vám nechci dovolit žít s prázdnýma rukama, nic
netušit o pramenu čisté vody a nevšímat si pokladu, který vlastní každá bytost, aby žila
věčný život. Nevíte o tom, co jsem poskytl člověku, aby opětoval nejen mou lásku, ale
stal se všeobecně nástrojem pokoje pro lidstvo.
Moji lidé, musíte použít svou inteligenci, abyste pochopili, že byste se neměli rozptylovat. Chvíle,
kdy si říkáte, že to víte, je okamžikem, kdy nevíte vůbec nic o tom, o čem si myslíte, že víte. To je
pýcha lidského ega, kterou nejste schopni překonat.
Milovaní, znáte sami sebe svým tělem nadaným vlohami, aniž jste objevili duši. Bez touhy
k dosažení ducha, omezujete sami sebe k životu mysli, myšlenky a srdce, a tak zůstáváte velmi
lidští a málo duchovní. Jste zcela uchváceni tím, co je světské a zabránili jste mému Božímu Světlu,
aby vás zaplavilo moudrostí mého Ducha Svatého. Tím jste zastavili pravé poznání, které
člověk nemůže žít v plnosti, není-li sjednocen s Duchem, aby to, co je světské, ho
neznečišťovalo. Můj Duch dává člověku jen to, co je člověk ochoten svobodně
přijmout.
Moji lidé, tělo, duše a duch musí být jedno. Soulad mezi nimi sublimuje lidskou bytost a promění ji
tak, aby naplnila svou pravou misi na Zemi: BÝT MÝM DÍTĚTEM V PLNOSTI.
Moji lidé, dvě síly se postavily proti sobě během historie lidstva: Dobro a zlo.
V tomto rozhodujícím okamžiku je povinností každého z mých dětí rozpoznat
naléhavost toho, abyste se stali nástroji mého pokoje. Každý by Mě měl znát, aby Mě
miloval, a je to přesně nevědomost o nekonečné lásce mého Otce pro Vykoupení člověka, co vedlo
lidstvo během historie k překroucení Pravdy a smyslu mého sebeobětování.
Člověk má nepokojného ducha, jemuž nebyla dána potrava Pravdy. Kvůli tomu, že mé děti dostaly
ubohé instrukce, duch člověka bloudil různými, velmi zrádnými proudy v hledání větší spirituality,
aby žil více podle mé vůle, více duchem a méně tělem. Člověk byl omezen a zlo uchvátilo jeho
lidskou touhu, aby ho zkazilo a bylo příčinou, že hledá na špatných cestách, kam už proniklo zlo.
To dokázalo růst až do bodu, kdy našlo tuto generaci, která Mnou opovrhuje a zamýšlí Mě vypudit
ze Země, aby ji předala do panství Satana.
Milovaní, každý z vás vlastní duchovní sílu, a ta Mě přitahuje jako magnet, hledáte-li
Mě správně.
Nemůžete Mě poznat jen intelektem…
Nemůžete Mě poznat jen touhou…
Nemůžete Mě poznat jen myslí, ani myšlenkou, ani rozumem…
Musíte vědět, že každé z mých dětí musí udržovat jednotu v sobě, aby Mě tato jednota přitahovala,
a přitažlivost tohoto magnetu je: Láska, poslušnost, pokora, naděje, dobročinnost a víra…

To vše sjednoceno je silou, která Mě přitahuje.
Moji milovaní lidé, zlo se sjednotilo. Mé děti se vzájemně ničí v šílenství toho, že věří,
že jsou držiteli mé Pravdy. Každý člověk si Mě vykládá, jak se mu zlíbí. Nemilujete Mě
v Duchu a Pravdě, říkáte, že Mě znáte a posloucháte Mě velmi málo a s mizivým úsilím,
za předpokladu, že vaše zájmy tím nejsou dotčeny.
Netrestám lidstvo, pyšné lidstvo se trestá samo tím, že dostává zpátky výsledek zneužívání
svobodné vůle.
Oddali jste se zlu, které vás ovládlo, každý se sám stává rebelem proti mému Zákonu a vytváří své
vlastní zákony, které vás vedou k duchovnímu a fyzickému zničení.
Země byla kolébkou člověka a člověk se nalézá přesně v okamžiku, v němž proroctví, zapomenutá
a ignorovaná, se naplňují.
V tomto okamžiku vám nabízím archu spásy: svou Matku.
Hledejte její ochranu a její rukou najdete pravou cestu, jedinou cestu ke spáse
a k věčnému životu.
Moji lidé, modlete se za Spojené státy, kde panuje zmatek a s ním se v této zemi
projeví hněv. Síla zla uchvátila mysl mých dětí a ty omezily Boží Zákon, aby svobodná
vůle byla řízena Satanem. Přírodní jevy ochromí tento národ.
Modlete se, děti, modlete se, Peru bude trpět otřesy, voda do něj pronikne.
Modlete se, mé děti, modlete se, Chile je otřeseno, vysoké hory ukazují svou sílu.
Modlete se, mé děti, modlete se za Itálii, bývala dcerou, která odešla a zapřela Mě,
bude otřesena, její území bude rozděleno.
Modlete se, mé děti, má církev se chvěje. Moji věrní se stanou věrnějšími
a pronásledovatelé se stanou velkými nepřáteli mé církve.
Moji milovaní lidé. Nežijte, aniž byste se dívali na nebeskou klenbu. Lidstvo projde velkým otřesem.
Válka je postupně prožívána lidstvem jako neustálá hrozba, která se stane nejukrutnějším bojem
v historii lidstva.
Můj lid bude trpět, a proto se musí připravit neustálým praktikováním své víry.
Sešlu k vám mého anděla pokoje, aby doprovázel můj lid. Bude mít mou vlastní lásku
a přinese naději a víru mým vlastním. Nezapomeňte, že můj anděl pokoje se živí láskou,
a kde láska bude odpírána, dveře k mému milosrdenství se zavřou. Lidstvo se musí samo stát
hodno mého anděla pokoje.
Miluji vás, moji milovaní, miluji vás věčnou láskou.

"Hle, vyryl jsem si tě do dlaní, tvé hradby mám před sebou stále" [Iz 49, 16].
Žehnám vám.
Váš Ježíš

110. Poselství Matky Spásy ze dne 10. listopadu 2016.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

SLEPÍ VEDOU SLEPÉ A ODMÍTAJÍ, ŽE JE NEBE VARUJE, ABY NEBYLI ZASKOČENI

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
vylévám požehnání na ty, kteří dávají pozor na volání Otcova Domu, aby plnili Boží
vůli.
Na této cestě lidstva ne každý věří tomuto Slovu, ale přesto jste je viděli se naplnit, a uvidíte je se
opět naplnit. Lidé viděli mého Syna, ale nepoznali Ho, stejně jako v tomto čase nepoznávají Boží
Slovo.
V tomto čase vítězí závist jako následek neposlušnosti. Lidstvo se nedokázalo zbavit hříchu
závisti kvůli pýše, která naplňuje lidské ego v soupeření o převahu nad svými bratry.
Můj Syn vás vyzývá, abyste poznali Písmo svaté, nejen ukládat verše do paměti, ale
uvádět je do života.
Nezapomeňte: "Vždyť kde je závist a svárlivost, tam je zmatek a kdejaká špatnost. Moudrost shůry

je především čistá, dále mírumilovná, ohleduplná, ochotná dát se přesvědčit, plná slitování
a dobrého ovoce, bez předsudků a bez přetvářky. Ovoce spravedlnosti sklidí u Boha ti, kdo
rozsévají pokoj" [Jak 3, 16-18].
Mějte na paměti: "Svévolníku, nestroj úklady obydlí spravedlivého a nepleň místo, kde on

odpočívá! Spravedlivý, i když sedmkrát padne, zase povstane, svévolníci klopýtnou a zle skončí"
[Př 24, 15-16].

Milované děti, závist je výsledkem neustálého našeptávání ďábla a jeho démonických duchů, kteří
uvězní lidskou mysl, aby zničili vše, co je mého Syna. Nevěřte, že navštěvováním domu mého Syna
se držíte dál od tohoto velkého hříchu, který vede k rozdělení.
Některé z mých dětí žijí vyhledáváním lží, neboť závidí dobro svému bratru a se svým zlým
jazykem vyvolávají rozdělení. Mé ubohé děti, vy, jejichž jazyk je jako bič, který se obrátí proti vám
a způsobí váš pád!
Milované děti, v tomto čase Zlý už není na číhané, ale vrhl se s velkým zoufalstvím na lid mého
Syna. Cesta zla sklízí zlo, cesta dobra sklízí dobro a jednotu. Nechci mé děti rozdělené, chci, aby
žily sjednocené ve společenství svatých.
Na tuto chvíli velkého zmatku budete vzpomínat jako na okamžik podvodu
a ukrutnosti.
Každý, kdo nehledá dobro pro sebe sama a pro své bratry, je daleko od vlastnictví síly, nutné
k překonání toho, co se blíží k lidstvu.
Mé děti, jste-li daleko od Pravdy mého Syna, budete snadno oklamány a budete samy odpovědné
za svou vlastní bolest, kterou trpíte, a budete trpět. Znovu povstanou bratři proti bratrům,
v přestrojení, aby skryli své tváře.

Lidé se znovu vrátili k uctívání ďábla. Ten otravuje lidskou mysl a zatvrzuje srdce tím, že na
ně roubuje zlo, aby lidé neviděli rozdíl mezi dobrem a zlem a uráželi mého Syna, živeni závistí,
hněvem a lžemi.
Kolik jen mých dětí odmítlo oznámení této Matky, kdy události jsou tak blízko k svému naplnění!
S úžasem spatříte oblohu, která se zbarví krví, a uvidíte, jak koule ohně sestupují k zemi.
Pak budete naříkat, nebudete však prosit o milosrdenství, ale urážet mého Syna.
Děti, uslyšíte o spojenectvích a rozhodnutích mezi těmi, kteří nedosáhli shody. Nevěřte tomu,
neboť potom jeden z nich, který se cítí mocný a ovládá jiné národy, bude opuštěn, zrazen
a zničen.
Drahé děti, modlete se za Spojené státy, předvedou ukázku moci. Budou zrazeny, aniž
by si toho všimly, dokud nebudou trpět. Tento národ bude překvapen neočekávanou
událostí, která se dříve nikdy nestala… a ta jimi otřese.
Drahé děti, modlete se za Itálii, pohled celého světa se obrátí k tomuto národu. Itálie
se bude znovu silně třást.
Drahé děti, modlete se za církev. Církev mého Syna vstupuje do období velkého
rozdělení.
Drahé děti, modlete se za Peru, tato země bude otřesena, její sopky vstoupí do fáze
velké aktivity.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, Francie vstupuje do rozsáhlého konfliktu, nečekaná
hrůza přijde z tmy.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, Slovo mého Syna nemůže být modernizováno:
Co není ze světa, nemůže fungovat se světem…
Mír je poselství mého Syna…
Pravda je poselství mého Syna…
Láska je poselství mého Syna…
ČLOVĚK NESMÍ MÍSIT BOŽSKÉ S LIDSKÝM.
Tento čas si zaslouží veškerou pozornost každého z vás, abyste se i nadále zasvětili být
lepšími lidskými bytostmi a dětmi Boha, Jednoho a Trojjediného.
Děti, nevzdalujte modlitbu od praxe, neusínejte před mým Synem, svěřte Mu své životy, aby vás
zlo nezaskočilo. Připravte se přijmout mého Syna v nejsvětější eucharistii a vychutnejte si potravu,
která sestoupí z nebes.
Respektujte jeden druhého, buďte svědky Lásky mého Syna – přítomného, živého a chvějícího se.
Každý krok, který učiníte, by měl být zdrojem vnitřní obnovy.
Buďte ctnostní ve všem, co děláte, buďte poctiví a buďte láskou. "Být láskou" berete lehkovážně
a podřizujete ji svým osobním názorům, aniž byste mysleli na svého bližního! Oznamuji vám Boží
lásku, která by pro každé mé dítě měla být každodenním chlebem.
Člověk žije správným způsobem, miluje-li svého bližního, avšak žije v nepořádku,
nemiluje-li svého bližního. Ten, kdo miluje, jak to nařizuje můj Syn, zná hloubku spravedlnosti,
dobročinnosti a Pravdy. Volám vás, abyste byli lidskými bytostmi dobré vůle, a to je dáno tomu,
kdo občerstvuje svého bližního a současně jeho bližní ho živí tím, co je jeho vlastnictvím.

Proč lidstvo chce žít bez Boží lásky, a jen s láskou tělesnou?
Protože Zlý navykl lidstvo žít tělem a ne duchem.
Musíte být čistého srdce, bytostmi dobrých myšlenek a skutků. Ztvrdlé srdce činí lidské
stvoření sobeckým nástrojem nepořádku, tvrdohlavým a závistivým, a to panuje ve světě
v těch, kdo odmítají mého Syna. Každý, kdo přijímá práci a činy mého Syna, má prosté srdce a ví,
že můj Syn zkoumá i nejintimnější věci v srdci člověka.
Milovaní, hledáte-li mého Syna, hledejte Ho láskou. Chcete-li vidět mého Syna, pohlížejte na Něj
v lásce, v Boží lásce, která je veškeré milosrdenství a veškerá spravedlnost, jež nedá špatnou mzdu
spravedlivému.
Lidstvo nezná Boží lásku, ponořilo se do lásky světa, a ta ho vede k soutěživosti, k pádu,
k následování stop lidských idolů. Zlý zplodil násilí, a to se šíří bez rozumu, jen nákazou v ztvrdlých
srdcích.
Ďábel neodpočívá, neustále chrání ty, kteří jsou mu věrní.
Válka jde krok za krokem vpřed a slepý člověk říká: "Ještě nezačala…" Jak velkou chybu člověk
dělá! Slepí vedou slepé a odmítají, že je nebe varuje, aby nebyli zaskočeni.
Drahé děti, odpovídejte na lásku mého Syna ke každému z vás správným způsobem. Poskytujte
poučení jeden druhému. Miluji vás a chci, abyste byli v jednotě. Sjednotím lidstvo v mém
mateřském srdci, abyste se stali jedno, jak si přeje můj Syn.
Jsem Matka všech lidí, volejte mě, křičte! Uslyším vás. Pojďte ke mně a najděte útěchu v mé
náruči, abyste se mohli pozvednout i při nejmenšímu pádu.
Můj plášť vás ochraňuje. Pozoruji vás z nekonečnosti, čekám na vás s velkou láskou.
Neurychluji váš krok. Říkám vám, že obrácení je nanejvýš naléhavé, abyste našli sílu a z lásky
k mému Synu zvládli zkoušky života.
Mysl je slabá, protože nemilujete věčnou láskou.
Pojďte ke mně, podejte mi ruku, a tak si udržíte pokoj, který dává zkušenost, že jste
mnou chráněni a doprovázeni po jediné cestě: K Bohu – včera, dnes a navždy.
Miluji vás.
Svatá Matka Maria

111. Poselství Ježíše ze dne 6. září 2016.
Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko), http://jezusuzenete.hu

BERTE JAKO VELKÉ VYZNAMENÁNÍ, ŽE SVŮJ ŽIVOT MŮŽETE DÁT ZA MNE

Moje drahé děti,

přichystejte se. Hodina už nadešla. Vaše krev bude prolévána za Mne. Už je všechno naplánováno
a přichystáno. Není to nic jiného než naplnění evangelia. Proto se, mé maličké děti, nevzpírejte.
Berte jako velké vyznamenání, že svůj život můžete dát za Mne a za evangelium, kvůli němuž jsem
zemřel i Já. Rozsévačem mé církve je krev mučedníků, kteří svou věrností a láskou oslaví Boha.
To učinil svatý Jan Křtitel, moji apoštolové a mnozí moji následovníci, kteří žili horlivě učením
evangelia.
Moje děti, už je tady hodina, kdy Mě musíte vyznat před tímto hříšným pokolením. Nebojte se!
Když Mě vyznáte a z lásky ke Mně položíte svůj život za evangelium, opustíte zeměkouli, ten
maličký bod, jako svatí. Vystoupíte ze svého pomíjivého těla z prachu, a před vámi se otevřou vámi
nikdy neviděné perspektivy. Tak budete žít v mém království jako moji svatí andělé, kteří jsou
obrovští: "A v ruce držel rozevřený svazeček svitků. Pravou nohu postavil na moře a levou na zem"
[Zj 10, 2].
Navždy se ponoříte do Mne jako maličká kapka vody do nekonečného oceánu lásky. Tehdy bude
Bůh všechno ve všem. Navždy se sjednotíte se Mnou, se svým Bohem Vykupitelem. Nebude vám
stačit celá věčnost, abyste se naplnili nekonečnými zázraky, radostí a pozorováním mého svatého
Světla, abyste Mě vychutnali a oslavili Mě spolu s nedohledným vojskem blažených duší a s mým
nespočitatelným množstvím svatých andělů.
Moje děti, prahněte po Mně, po mém svatém Světle. Vaše touha Mě velice oslaví, neboť tím
vyjádříte svou důvěru vloženou ke Mně, ale i svoji lásku. Kdo Mě skutečně miluje, ten nenávidí
hřích. Nedokáže hřešit a nedává se do řeči s pokušitelem.
Mé děti, vy se nikdy nebojte smrti a ničeho. Strach a obavy jsou od Satana. V lásce není strach.
Když Mě opravdu milujete, pohrdnete smrtí, která je jen práh do věčného života. Opovrhnete
každým utrpením, neboť padnete do mé náruče. Důvěřujte Mi, neboť jsem s vámi každý den,
až do konce světa. Především mým dětem, které trpí nouzí a přinášejí Mi oběti, dám pocítit svou
utěšující a pomáhající přítomnost.
Ony nejvíce zakusí moji božskou sílu a lásku, kterou na ně vylévám. Bez mé milosti by ani jediný
mučedník nedokázal dát za Mne svůj život. To proto, že tehdy Satan útočí s mimořádnou silou.
Ale v mé přítomnosti se vytratí, uteče, ztratí svou sílu.
Ach, moje drahé děti, kdybyste jen na okamžik viděli, co na vás čeká v království mého Otce,
prosili byste Mě s pláčem, abyste tam přišli co nejdřív.
Moji maličcí, hodina je už zde. Radujte se a plesejte, neboť když věrně vytrváte vedle Mne až do
konce smrti, získáte to úžasné věčné štěstí, o němž jsem vám pověděl.
Žehnám vám mým posilujícím požehnáním pro konečný velký souboj se Satanem, a ochraňující
láskou mého srdce ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Váš Ježíš

Soukromé poselství pro X:
Ať snáší svůj osud s trpělivostí! Skrze něho zachraňuji velké množství duší. Nyní se mu zdá, že
toho utrpení je příliš mnoho, ale není to nic ve srovnání s tím, kolik duší zachráním před věčnou
smrtí. Brzy se jeho osud změní. Ať důvěřuje ve Mne, ať Mi všechno odevzdá. Ať se nesnaží vzít
svůj osud do ruky sám, neboť vše jen pokazí. Já jsem Všemohoucí. Všechno zlo proměním v dobro
k užitku těch, kteří Mě milují.

Soukromé poselství pro Y:
Ať se nermoutí kvůli své tělesné slabosti. Ať prosí o mou sílu. Potom Já budu působit a pracovat
skrze něho. Žehnám mu překypující láskou mého srdce ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

112. Poselství Ježíše ze dne 13. listopadu 2016.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

VÍRA LIDÍ VYHASÍNÁ JAKO PLAMEN SVÍCE ZHÁŠENÝ VĚTREM

Můj milovaný lide,
v každém tepu mého srdce je každé z mých dětí.
Přicházím k vám, abych zahojil vaše rány, zmírnil vaše trápení a dal vám vše, co potřebujete,
abyste mohli pokračovat v tom, co je správné. Někdy ode Mne očekáváte to, co se pro vás nehodí.
Já vám ale dávám, co vás dělá částí mého stáda.
Buďte si vědomi, že "Já jsem Cesta, Pravda a Život" [Jan 14,6], Já jsem Herec i Divák, jsem
Lékař i Lék. Někdy jsem obvaz na ráně, jindy jsem nit, která sešívá, a někdy lékem na bolest. Při
jiných příležitostech jsem jemný vánek, jenž pomáhá uzdravit ránu, a jindy… jsem kartáč, jenž
ránu očistí.
Můj milovaný lide, každé z mých dětí musí plnit Zákon lásky, jen tak budete žít v Pravdě.
Ten, kdo se ode Mne vzdaluje, miluje nejvíc sebe, miluje své lidské ego, a nakonec
pohrdá tím, kdo je vedle Mne…
Každý, kdo miluje nejvíc sám sebe, je proniknut fluidem pýchy, sebelásky, závisti, beznaděje,
nesmířlivosti, domýšlivosti, krutosti, týrání, pošetilosti, posedlosti, zneužívání, nepřijetí mé vůle…
Ten, kdo se ode Mne vzdaluje, si vždy najde záminku, aby jeho bratr byl obětním beránkem a on
sám byl jeho katem.
Kdokoli se ode Mne odvrací, vnucuje se svým bratrům, dokud ho jeho pýcha neudělá pro ně
nesnesitelným. Ne, moji milovaní, otevřete své duchovní oči a rozlišujte…
V tomto čase duchové neklidu ovládli některé z mých dětí, aby udržovali můj lid v neustálé bolesti.
Musíte rozlišit, co přichází ode Mne jako nutnost pro duši a co k vám přichází, aby vás rozrušilo,
deptalo a vyčerpávalo, abyste opustili mé cesty. V mém lidu musí každé lidské stvoření být tím,
kdo ukazuje svým bratrům cestu ke Mně, a ne tím, kdo je ode Mne vzdaluje. Ten, kdo je zatvrzelý,
neroste, nic ho neuspokojí. Pokornému člověku stačí, aby Mi sloužil a nabízel Mi to, co má, a co
může i nemůže, neboť se snaží ze všech sil.
Moji lidé, v tomto čase jednota a bezpečí těch, kdo kráčí v mé Pravdě, jsou nezbytné.
Připravte se v duchu, buďte si vzájemně nápomocni, aby se vaše duchovní smysly rychle rozvinuly.

Moji lidé jsou zmatení, když slyší, že nynější znamení času nejsou znamení, ale věci, které se
musejí stát a které jsou přirozené. Musíte si být vědomi, že duchovně slepí jsou ti, kdo nechtějí
vidět nynější znamení času jako varování, aby se lidstvo probudilo. Místo toho říkají mým dětem,
že vše, co se děje, je naprosto normální.
Moji lidé, uvidíte bratry, kteří popírají nynější znamení času jako poselství určené vám, abyste se
v duchu připravili. Uvidíte je spolu s těmi, kteří pohrdají mou Matkou.
Moji lidé, bojujete proti zlým duchům, kteří se potulují po zemi a kazí lidi, kradou
duším spásu. Jsou to démoni, kteří vyšli přímo ze samotného pekla a hoří závistí, když
vidí, jak Mě uctíváte, přijímáte Mě, pracujete pro mé království a oznamujete svým
bratrům čas, v němž se nacházejí.
Démoni se třesou hněvem namířeným proti vám, kdo jste požehnáni mým Otcem.
Lidé, zkažení hříchem, zamořili společnost v každém ohledu. Jed rozkoše a nevědomosti je zvolna
vyléván na lidi s úmyslem, aby Mě zapírali a nedůvěřovali Mi.
Víra lidí vyhasíná jako plamen svíce zhášený větrem.
Začne jedno z nekrutějších náboženských, rasových a ekonomických pronásledování.
Choroby, seslané na lidstvo zneužitou vědou, budou neznámé a přijdou náhle.
Modlete se, mé děti, modlete se, příroda otřese člověkem.
Modlete se, děti, modlete se, Peru se otřásá, objeví se choroba.
Modlete se, mé děti, modlete se, má církev bude překvapena.
Můj lide, trvám na Zákonu lásky a na vzájemné dobročinnosti. Rozpoznejte dobročinné bytosti –
mají dobré svědomí a srdce překypující Pravdou, nejsou to lidé předstírané víry.
Má Pravda je Láska, má Láska je má Pravda.
Miluji vás.
Váš Ježíš

113. Poselství Ježíše ze dne 4. října 2016.
Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko), http://jezusuzenete.hu

ODPUSTÍM VÁM KAŽDÝ HŘÍCH, KTERÉHO LITUJETE

Moje drahé děti,
velice, velice vás miluji. Prahnu po vašich duších a chtěl bych, abyste byli tam, kde jsem Já,
a viděli moji slávu. Proto vám dávám poselství, napomínám a učím vás, protože vás chci zachránit
před pekelným ohněm. Když učiníte, o co vás prosím, budete navždy šťastni.

Moje děti, život na zemi je velmi, velmi krátký. Přirovnám-li jej k věčnému životu, je jako nic.
Ale stačí k tomu, abyste si zasloužili štěstí věčného života, když budete spolupracovat s mou
milostí. Všechny vás volám, přitahuji. Vezmu vás ven, do pustiny a budu apelovat na vaši duši.
Otevřete-li svou mysl, budete-li naslouchat mému hlasu a obrátíte v skutky mé učení, tak budete
moci obsadit to nádherné místo, které jsem vám připravil v království mého Otce.
Vroucně si přejte to štěstí, abyste uviděli mé svaté Světlo. Takto Mě učiníte velmi šťastným
a vyhnete se očistci, který nesnesitelně pálí ty, kteří netouží jít do nebe. Ale toužit dokážete jen
tehdy, žijete-li ve svatosti života. Když jste v hříchu, tehdy se Mě bojíte a ukrýváte se přede Mnou,
jak to činili Adam a Eva. Ale Já všechno vím a vidím. Dokonce i vaše myšlenky. Moje drahé děti,
proto skoncujte s hříchem a potom se nebudete mít čeho bát. Milujte Mě celým svým srdcem, duší,
myslí, vší svou silou, a potom se z vás vytratí strach.
Moji drazí maličcí, čas je krátký. Váš život uplyne jako letmý okamžik. Všichni musíte stát před mou
soudnou stolicí. Má spravedlnost je stejně tak hluboká a dokonalá, jako moje milosrdenství. Proto
prosím, abyste žili v neustálé připravenosti, abyste se ve svátečním plášti, tedy ve svatosti života,
objevili před mým svatým Světlem, jestliže vás kdykoliv vyzvu, abyste vyšli z vašeho pomíjivého
těla, jež je z prachu.
Mé děti, litujte svých hříchů každý den, dokonce okamžitě, jakmile zhřešíte. Ponořte se do mé
milosrdné lásky. Odpustím vám každý hřích, kterého litujete. Ale kdo nebude litovat svých hříchů
a zůstane v nich, ten musí navždy snášet následky.
Moji maličcí, nestaňte se nikdy sebevrahy! To nic nevyřeší, ale může vás uvrhnout do zatracení.
Všechny vaše starosti odevzdejte Mně. Důvěřujte Mi. Já jsem všemohoucí. V míře vaší důvěry vám
dám mé milosti. Nebojte se Mi odevzdat svůj život. Nebojte se změny. Já vás očistím od každého
hříšného a zbytečného kontaktu. Potom budete hojnými úrodnými ratolestmi, které se živí ze Mne,
z vinného kmene.
K tomu vám žehnám překypující láskou mého srdce ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Váš Ježíš
Modlitba skrze Ducha Svatého

Ó, nekonečné milosrdenství, nekonečná lásko! Je tak dobré ponořit se v Tebe a v Tobě si
odpočinout. Má kráso, můj Králi, má jediná radosti, mé milované štěstí, vždy jen myslím na Tebe.
Neustále Tě vidím před sebou. Tebou se sytím, Tebe stále zbožňuji. Prahnu touhou, má duše už
touhou umírá, aby Tě konečně viděla tak, jaký jsi, ze Světla do Světla, ve tvé slávě.
Ó, Pane můj, cožpak takto ses nemodlil: "Otče, chci, aby i ti, které jsi mi dal, byli se Mnou tam,
kde jsem Já, aby uviděli mou slávu!"
Děkuji, že jsi o to prosil, že to chceš. Toužím po tom, aby se to co nejdříve stalo. Čas uplývá, jako
zrnka písku a každým dnem, každou hodinou jsem stále blíže Tobě. Tobě dík a sláva, že čas
pomine a přijde okamžik, kdy od Tebe uslyším: "Pojď! Obsaď místo, které jsem od věků přichystal
na kříži pro tebe, abych tě vykoupil z tvých hříchů.
Ó můj milovaný božský Manželi, s kterým jsem se navždy sjednotila. Děkuji, že ses ke mně sklonil,
k zrnku prachu, k nicotě. Celá věčnost nebude stačit, abych ti vzdala díky a abych oslavila tvé
drahé, svaté jméno. Zůstaň se mnou můj Ježíši, neboť už se stmívá! Můj život ubývá, jako knot
svíce. Ale radost mě naplňuje a vzdávám ti díky, neboť se již blíží okamžik, kdy ze Světla do Světla
Ti mohu vyznat svou věčnou lásku.

114. Poselství Matky Spásy ze dne 17. listopadu 2016.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

ZMĚNA ZAČÍNÁ VE VÁS S POZNÁNÍM VAŠICH OSOBNÍCH ČINŮ A JEDNÁNÍ

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
mé srdce poskytuje útočiště všem, abyste v něm mohli zůstat v opravdové lásce.
Neopouštějte cestu, o kterou jsem vás prosila, abyste jí šli, dovolte mi se přimlouvat u mého Syna,
držte se mé ruky.
Každý z mých vlastních je ochraňován svými společníky na cestě – anděly, a varován, je-li
v nebezpečí, že padne do špatnosti.
Děti, pro váš osobní, a pak kolektivní duchovní pokrok je nutné, aby každé z mých dětí se rozhodlo
pohlédnout do svého nitra, jakkoli může být bolestné setkat se s realitou vašich skutků a jednání.
Jste schopny vnitřního pohledu, abyste napravily, co musí být v životě napraveno, zejména, co se
týká vašeho lidského ega a vašeho vztahu s ostatními.
Žádný člověk by nejednal opakovaně ve zlu, kdyby se přestal dívat na zlo, které hodnotí u svého
bratra a uviděl se konečně sám ve světle Pravdy.
Pohlédne-li člověk vnitřně na sebe v duchu a pravdě, najde v hloubce svého vnitřního bytí mého
Syna, který na něj čeká, aby mu poskytl hlubší povědomí o Boží lásce a povinnostech člověka jako
Božího dítěte.
Mé děti, v tomto čase, v němž převažují mylné ideologické proudy, jste vyzývány, abyste věnovaly
pozornost zmatku, v němž žijete. To, co vám nové duchovní a ideologické proudy nabízejí k tomu,
abyste našly mého Syna pomocí praktik koncentrace nebo uvolnění mysli, aniž by vzaly v úvahu
stav duše, je něco zcela mylného.
Musíte následovat mého Syna a najít v Něm, co vám svět nemůže nikdy dát. V tomto čase, kdy
většina církve mého Syna zůstává zaplavena zednářstvím a ilumináty, mé srdce se trápí nad
neslučitelností těchto tajných společností s náboženstvím, které ustanovil můj Syn.
Vedoucí pozice v církvi mého Syna jsou v moci zednářů, kteří rozpoutali velký zmatek, pokud jde
o všeobecné přijetí pravidel, která jsou v rozporu s Božím Zákonem. Tyto praktiky přitáhly Satanův
dým k církvi mého Syna, aby zednáři převzali moc, a skryli své pravé úmysly.
Mé děti, musíte znát Písmo svaté, abyste poznaly rozdíl mezi pravou cestou k mému Synu
a různými falešnými cestičkami, které vedou k uctívání těla, Stvoření a Satana.
Nezapomeňte, že v tomto čase démon uvedl v činnost všechna svá chapadla, aby vás napadl, aniž
byste si toho všimly. Zápach nepřítele duše pokrývá ulice měst, šíří nenávist a zmatek mezi lidmi,
kteří jdou dezorientování, naslouchají různým hlasům a každým okamžikem se noří stále víc do
omylu, do odmítání a jednání mimo Přikázání.

Zlo napadlo lidstvo a svou ekonomickou, sociální, politickou a morální mocí dosáhlo nemyslitelných
úrovní moci v náboženství lidí. Převzalo vlastnictví mých vlažných dětí a vede je pod rouškou
bratrství, aby nebyly opravdovými křesťany, ani pravé Boží děti.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, musíte se připravit, abyste nebyly oklamány a vedeny
k Zlému. Poznejte mého Syna, poznejte Boží vůli pro jeho lid. Nemůžete si myslet, že budete
zachráněny, nepracujete-li a nejednáte-li v souladu s Božím Zákonem, svátostmi a jinými díly
milosrdenství.
Vaše změna začíná s poznáním vašich osobních činů a jednání. Neuskutečníte-li toto poznání,
budete kráčet vpřed a vléct za sebou řetězy, které vás poutají ke zlu. Nenajdete nového člověka,
aniž byste se sami rozpoznali jako hříšníci, kteří nepoznali svou pýchu, svou slabost, ani potřebu
Boží pomoci.
Připravte se, abyste byli novými lidmi, obnovenými v Boží lásce.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, lidstvo odmítá být sjednoceno s mým Synem, neboť
pohodlí, které vám nabízí Zlý, vás odcizuje od tajemství kříže.
Pohrdáte darem zraku popíráním, že v tomto čase zlo žije v lidech. Nejednáte správně, nezavázali
jste se k definitivní změně, abyste dobře jednali, zesměšňujete ty, kdo usilují žít v poslušnosti
k Božímu Slovu.
Zápach hříchu lidí způsobil, že se země v různých částech světa propadá. Nechce už dále na sobě
nést neustálý hřích člověka. Slabost před hříchem se znovu ukazuje v dějinách lidstva a odcizení
od Božích Zákonů svědčí o duchovní vlažnosti velkého počtu lidských bytostí.
Datum pro Varování, Zázrak, Trest, katastrofy, dny temnoty a Druhého příchodu mého Syna se šíří
jako vítr po celém světě.
Boží člověče, připrav se, jakoby tento den byl poslední v tvém životě!
Nebuďte jako pokrytci, kteří nejdříve čekají, až budou vyzkoušeni, aby požádali o odpuštění
a vyhnuli se tak trestu za své hříchy. Zapomínají, že Bůh zná i nejmenší z jejich myšlenek, činů
a jednání.
Můj Syn přijde bez varování, a chopí se svého lidu a dovolí mu, aby se sám vyzkoušel.
Měli byste si být vědomi naléhavosti této chvíle a nebyli jako pošetilci, kteří popírají znamení času,
aby oklamali prostoduché.

"Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí." [Mt 22, 37],
a "Miluj svého bližního jako sám sebe." [Mt 22, 39]. Spása duší pokračuje se stejnými
požadavky, beze změn v Zákonu, beze změn v podstatě učení, beze změn v Božím
Slovu. Milovaní, přijměte mého Syna náležitě připraveni.

Vyzýváme vás k vnitřní změně, to znamená: Buďte přístupní k osvícení Duchem
Svatým, abyste se nedívali na věci jen z vnějšku, ale viděli jejich podstatu. V tomto
pohledu na podstatu, duše hledá Boha v nepřetržitém pohybu směrem nahoru.
Moji milovaní, čas běží rychlejším tempem, musím vám říct s jistotou, že se Země otáčí větší
rychlostí, a protože čas je kratší, týdny ubíhají rychleji, aniž byste si toho všimli. Odtud naléhavost
vnitřní změny – události se blíží s velkou rychlostí.
Zlo způsobilo spoušť v domech náboženského vzdělávání. Zlo rozptyluje mysl člověka. Zlo ničí
domovy. Zlo urychluje postup války do jejího plného rozsahu. Zlo vzdaluje člověka od Boha tím,

že mu nabízí každou možnost hřešit, aby žil v neustálé lži.
Muž se obléká jako žena, a to je jedno z dalších znamení času, v němž žijete.
Tak žili lidé v časech Sodomy a Gomory, ve zkaženosti. Ženy vyhledávají potěšení těla a nabízejí se
samy, bez studu. Viní za to zlo, proto se zmiňuji o zlu jako takovém, avšak není to zlo jako takové,
ale je to člověk, jenž se oddává všemu, co je nepatřičné. A tak jeho vzdálení se od Božího Zákona
otevřelo dveře ďáblu, jenž ničí člověka, a ten ničí celé Stvoření. Děti, to se již stalo a v tomto čase
dostává člověk výsledek svého šílenství.
Všechno, co přichází, bylo připraveno hordami ďábla, které vycítily osobní zkoušku duší, zrychlily
svůj útok, aby získaly duše pro sebe.
Milovaní, je jisté, že Varování je u bran lidstva, proto se kajte, nenechejte zatratit svou duši.
Modlete se, mé děti, modlete se, ve výši uvidíte oheň obklopující zemi.
Modlete se, mé děti, modlete se za Spojené státy. Moc ekonomicky mocných překvapí
národ. Rasové bouře nenechají na sebe čekat. Tato půda bude otřesena.
Modlete se, děti, za Rusko, vlk se skrývá v rouchu beránčím.
Modlete se, mé děti, modlete se za Dánsko, bude otřeseno.
Modlete se, mé děti, za Itálii, bude překvapena terorismem.
Tato generace bude svědkem slov mého Syna na hoře Olivové.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, tato chvíle by neměla být brána na lehkou váhu, ale
s vědomím ceny věčného života. A tím, že se stáváte podobní mému Synu, dívejte se nahoru,
dívejte se nahoru, budete překvapeni.
Úsilí musí být dvojnásobné, kdo chce sloužit mému Synu, musí Mu sloužit s věrností. Ten, kdo
je vlažný, bude vyvržen z Božích úst. Sjednoťte se, pomáhejte jeden druhému, buďte živoucím
svědectvím lásky mého Syna.
Žehnám vám svým Neposkvrněným Srdcem.
Svatá Matka Maria

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

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

Moje drahé děti,
mluvím k vám z kříže: Nehřešte! Každý hřích, od nejmenšího do největšího, stupňuje mé bolesti.
Do konce světa budu trpět kvůli každému hříchu, který lidé páchají. Nejvíce trpím kvůli hříchům
těch, kteří jsou Mi zasvěceni. Usilujte o svatost života, neboť o to jsem vás prosil. Jen svatí jsou
Mě hodni. Jen ve svatosti života uslyší mé Slovo a rozpoznají mou vůli. V Otčenáši jsem učil: "Buď
vůle tvá." Boží vůli, kterou jsem vás učil, poznáte v evangeliích. Boží vůli plníte, když dodržujete
Desatero přikázání. Nenásledujte touhy těla, neboť vás to přivede do zatracení. Zapřete sami sebe,
vezměte na sebe svůj kříž a pojďte za Mnou. Taková je cesta spásy.
Moje drahé děti, modlete se za duše. Když se budete neustále modlit, rozdrtíte hlavu Satana
a bude vůči vám bezmocný. Vaše modlitby Mě přimějí, že zakročím. A kde jsem Já, odtud Satan
utíká. Čím více žijete ve svatosti života, tím účinnější je vaše modlitba. Vaše svatost života z vás
vyzařuje a přitáhne ke Mně duše žijící ve vašem okolí.
Moji maličcí, udělejte Mi radost tím, že vykonáte, o co vás prosím. Za to vás bude čekat velká
odměna v mém království. Milujte Mě navzájem! V duchu se sjednoťte se Mnou a střežte tuto
jednotu. Povídejte si se Mnou. Povzneste nahoru ke Mně svou duši. Povězte Mi vyznání lásky.
Například takové: "Miluji Tě, můj Ježíši. Děkuji Ti, že Ty jsi mě už dříve miloval a vykoupil jsi mě
na kříži. Děkuji, že mě čekáš doma a že v mém srdci vzbudíš touhu po Tobě, abych i já byl tam,
kde jsi Ty, a abych viděl tvou slávu. Můj Ježíši, má radosti, jediné mé milované štěstí. Děkuji Ti,
že jsi mě pozval a že můžu být tvůj a Ty zase můj, neboť jsi zůstal mezi námi v nejsvětější svátosti
oltářní a vstoupíš do mého srdce."
Když se takto budete modlit, zapálím vaše srdce plamenem a zažijete osm blahoslavenství. Z vaší
duše nikdy nevymizí radost. Nevpusťte Zlého do své duše! Nikdy se s ním nedávejte do řeči.
Pokouší-li vás, okamžitě se modlete. Modlete se modlitbu k svatému Michaelovi… a modlitbu
Pomoz mi teď, Maria…!
Můj protivník může udělat jen tolik, kolik mu dovolím. Když se modlíte, okamžitě zakročím a Satan
se musí odklidit.
Moje děti, je to tak jednoduché, o co vás prosím. Vykonáte-li to, budete žnout vítězství nad Zlým
a spasíte se. Jsem s vámi neustále, ale dokážu pomoci jen těm, kteří Mě o to prosí, neboť chovám
v úctě vaši svobodnou vůli. Kdyby každý člověk žil tak, jak prosím, svět by se znovu proměnil v ráj,
jaký byl na počátku, když jej můj Otec stvořil. Každé zlo je zde proto, že se lidé nemodlí, činí zlo,
a tím slouží Satanovi.
Mé děti, každé zlo je následek vašich hříchů. Za to můžete vinit jen sami sebe. Obraťte se! Žijte
v lásce, a tak na tento svět přijde pokoj a budete žít ve štěstí.
K tomu vám žehnám překypující, nekonečnou láskou mého srdce ve jménu Otce i Syna i Ducha
Svatého.
Soukromé poselství X:

Vidím tvoje velké břemeno. Zanedlouho ti je odejmu. I nadále pokračuj v modlitbě. Velice tě miluji.
Zůstaň v mé lásce! Chci, abys žil v míru, pokoji a lásce před tím, než tě povolám k odchodu
z tohoto světa. Chci, aby ses dokázal připravit na velké, radostiplné setkání se Mnou. Ten, za koho
se modlíš, nebude zatracen, ale bude velmi trpět na spodní úrovni očistce. Tvoje životní oběť
zachrání jeho i celou tvoji rodinu. Vytrvej do konce smrti v modlitbě a v evangelijní životní svatosti.
K tomu ti žehnám překypující láskou mého srdce, ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Váš Ježíš
Modlitba skrze Ducha Svatého

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

116. Poselství Ježíše ze dne 20. listopadu 2016.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

NĚKTERÉ Z MÝCH DĚTÍ NEVIDÍ TEMNOTU, PROTOŽE V NÍ ŽIJÍ

Moji milovaní lidé,
hledám vás, jako ovčák své ovce.
Žijte v očekávání mého příchodu…
Tento čas duchovního růstu, v němž se přibližujete ke Mně, je srozumitelný pro ty,
kteří jsou si vědomi, že tváří v tvář velkému zlu, které se blíží, vás připravuji, abyste
byli jedno s Boží vůlí, která vše stvořila, a všemu odolávali s duchovním přesvědčením.

Ohlásil jsem se, abyste byli připraveni a čekali Mě se šlechetným duchem a čistým
srdcem…
Ohlásil jsem svůj Druhý příchod…
Mé děti se samy zmátly. Oznámil jsem vám, že nepřijdu, dokud nejdříve nepřijde odpadlictví
a neobjeví se muž hříchu, syn zatracení. Proč jste se nechali podvést? Těšíte se na něco,
co nepřijde z mé vůle, ale z vůle člověka. Přijdu, až to budete očekávat nejméně, protože nejdříve

uslyšíte zvěsti o válkách, a válka se uskuteční, až každý národ povstane proti každému národu a až
smrtící nákaza a hlad budou větší, než je tomu nyní. Uslyšíte o mírových smlouvách, ale tento mír
kvůli zradě nepřijde.
V dohledu všech mých dětí je zmatek. Budou trpět, dokud neustoupí lidská tvrdohlavost. Někteří se
rozhodnou neobrátit se – budou to kati svých bratrů. Na Zemi bude panovat bezpráví, slabá srdce
budou spojenci zla a kořistí ďábla, aby se naplnilo to, co je psáno.
Moji milovaní lidé, modlete se za Španělsko, bude zaskočeno, a ti, kdo Mě nemilují,
budou bičovat můj lid, vyprázdní mé chrámy a zaútočí na mé vlastní bez strachu,
ale s velkou zlomyslností.
Moji milovaní lidé, modlete se za Spojené státy, budou silně otřeseny. Společnost
vstupuje do chaosu, bude prolita krev.
Moji milovaní lidé, modlete se za Peru a Chile, tyto milované národy budou otřeseny,
budou velice trpět.
Moji milovaní lidé, jste mystické Tělo mé církve, nepokládejte za dobré, co dobré není.
Špinavá voda, pokud ji nepozorujete pozorně, může být pokládána za čistou. Proto
byste měli zaostřit svůj zrak a probudit své smysly, aby celé Tělo zůstalo v neustálé
pohotovosti.
Modlete se za Spojené státy, tento národ zakusí bezpráví. Rasové nepokoje se vrátí,
chaos se bude šířit jako nakažlivá epidemie.
Modlete se, děti, modlete se, sopka Etna vyvolá překvapení.
Modlete se, děti, modlete se, země se bude stále třást.
Lidské činy, které se staly daleko, už v minulosti způsobily, že se můj lid chvěl.
Ve velkém měřítku se objeví znevýhodňování lidí.
Můj lid byl zaplaven frázemi, jež zbožňují Satana, volající po zabrání Země a mého
Stvoření skrze halasné hudební skupiny "heavy rock" a jinými hudebními směry,
v nichž lidské bytosti vstupují do nekontrolovatelných stavů a vzdávají se Zlému, který
je posedne. Hudební skupiny užívají satanská gesta, aby zaplavily mé děti znameními,
která používají stoupenci Satana.
Moji lidé, probuďte se! Hudba není tím, čím se zdá být. Přezkoumejte znamení, gesta,
slova, s nimiž ti, kdo předvádějí muziku mým dětem, je klamou, aby je odváděli od
pravé cesty a přidávali je do řad Satana. Nevolejte Satana, tímto činem mu otevíráte
dveře, aby vstoupil do vašeho života, nedovolte, abyste byli částí jeho kořisti, kterou
ďábel svěřil některým lidem, aby překroutil smysl života a věrnosti ke Mně. Za žádných
okolností nenásledujte lidské idoly.
Buďte opatrní před těmi, kdo říkají: "Já jsem Kristus "…
Mnozí přijdou v mém jménu a budou to podvodníci lidstva.
Moji milovaní lidé, musíte se sjednotit v mých dílech a činech, musíte pohrdat nespravedlností
a být milovníky pokoje. Nedávám přednost těm, kdo se vychloubají. Sjednoťte se s pokornými
a prostého srdce – v nich ukládám mé Slovo. Nevěřte, že vlastníte celou Pravdu, nebuďte
impulzivní, buďte pokojní. Některé z mých dětí nevidí temnotu, protože v ní žijí, a tak odmítají
světlo, protože je neznají.

Moji milovaní lidé, můj anděl pokoje přichází, aby vám pomohl, a přichází hledat lidi s čistým
srdcem, aby je zavolal…
Můj anděl míru přichází, aby otevřel utlačovaná srdce, aby obměkčil srdce z kamene, aby pomohl
těm, kdo chtějí být zachráněni…
Pokračujte v povznášení duchovních smyslů cvičením smyslu hmatu.
Modlete se, aby mé učení nepadlo na suchou půdu. Je nutné, abyste uplatňovali tento
smysl v praxi.
Lidský život se podobá kruhu, který je v neustálém pohybu. Uvnitř tohoto kruhu se nacházejí
smysly jako výrony, které člověk vypouští do svého okolí, jako světlo ke svým bližním. Srdce, když
je v těle, pulzuje, a tak dobré i špatné pocity se stávají zjevné v každém z vás.
Smysl duchovního doteku uvidíte v jeho náklonnostech. Podmiňuje, co dostáváte od svých
bratrů, od svého okolí, a co očekáváte od života. Správně řečeno, náklonnost musí vycházet
z nového srdce, a toto nové srdce dostanete, když se Mi odevzdáte v obrácení.
Děti, každé z vás se musí zdržet soudit svého bližního se sebeospravedlňováním, smíšeným se
zvráceností, jelikož člověk má normálně sklon ke lži a pohrdá pravdou, a vnáší své náklonnosti
do svého chování.
V tomto čase lidstvo pohřbilo náklonnosti, vaši bližní jsou buď překážkou, nebo požehnáním, jsou
to jednoznačně dvě cesty: zase dobro a zlo, láska nebo nenávist, radost nebo stres, nuda nebo
činnost. To je důvod, pro který vás vybízím, abyste se vnitřně obnovili duchem
velkorysosti, a přáli si, abych vám v každém okamžiku posvětil vaše díla a jednání kvůli
vroucí touze žít v mé vůli.
Lidská vůle dělá chyby v tom, co chce, a kvůli tomu, vzhledem k neposlušnosti člověka,
se náklonnostem podařilo člověka oslepit, umlčet ho, uvést ho do hluchoty a způsobit mu duchovní
ochrnutí. Mé děti, kdyby lidská bytost nedovolila svému lidskému chápání být osvětlena mým
Duchem, pak by nerozpoznala, nebo nepochopila opravdové blaho mého království.
Milovaní, musíte vyjít z popírání, kvůli němuž Mě nechápete, neznáte Mě a nemilujete. Nemůžete
jít dál a odmítat porozumět mému Slovu a říkat: "Nechápu, nerozumím Božímu Slovu".
Aby duchovně slepý uviděl, potřebuje hojivou sílu mého Slova, musí se řídit mým Zákonem a přijít
ke Mně, aniž by čekal, že najde stejné představy, které měl o Stvoření, nebo pravidlech mého
Domu.
Pocity z náklonností člověka se nalézají na posledním místě světa. Vytvořili jste si svoji vlastní
představu o tom, jaké jsou mé činy a jednání a uvízli jste bezprostředně v tom, co je pro vaše oči
viditelné a pohrdáte tím, co pochází z mého Domu.
Proměna mých dětí přichází skrze znalost Mne, abych je mohl proměnit, a oni Mě chtěli poznat
v Duchu a Pravdě. Pozvednou-li se vaše náklonnosti a zůstanou-li se Mnou, pak všechno dosáhne
očekávané krásy.
Ten, kdo je moudrý, je vlídný, pokojný, milosrdný a – něco důležitého – nesoudí.
Moji milovaní lidé, pokračujte v očistě hmatu a berte v úvahu, že tělesný dotyk odpovídá
náklonnostem v srdci člověka, který nezoufá, ale neochvějně čeká.
Vy si spojujete dotyk s pocitem vnímání něčeho konkrétního, a to není správné. Duchovní dotyk
vede mé děti k životu v naději spásy a v pohlížení na cíl konečného setkání v extázi lásky, kterou

Mi lidské stvoření stále nabízí v boji každého okamžiku. Můj lid nechce, co je správné, je zkažený
a neuchovává si ani naději, ani víru v mé Slovo.
Drahé děti, pokračujte v probouzení smyslu hmatu. S jasným vědomím a ponořeny v naději, jděte
v poslušnosti.
PRVNÍ DEN PÁTÉHO TÝDNE:

V tento den nabízím dar hmatu Nejsvětějším Srdcím Ježíše a Marie. Nabízím vám v této chvíli tento
dar pro Boží slávu a pro dobro duší.
V každém přítomném činu zůstanou mé náklonnosti pozorné, aby neshromažďovaly, co chce smysl
hmatu, a co vede k hříchu a uráží Nejsvětější Srdce.
Dejte mi sílu osvobodit můj smysl hmatu a přivést jej k práci a jednání pro dobro mé duše a mých
bližních.
Volám k tobě, Nejsvětější Matko, abys mě přijala za svého stoupence, vedla můj život, aby tak má
cesta směřovala k setkání s tvým Synem.
PŘI PROBUZENÍ NABÍZÍM:

Mám sklony k dobru. Od tohoto okamžiku nabízím své trvalé úsilí, aby tento dar byl učiněn více
duchovním a dával přednost Boží touze po mé osobní spáse.
Nabízím osvobodit se od svého utrpení z nástrah hříchů, ve všem hledat Boží záměr a připomínat si
jen dobro, které mi dal každý můj bližní a ve Stvoření velikost Věčného Otce.
Nechci už hřešit smyslem hmatu, odevzdávám jej Nejsvětějším Srdcím, abys, protože jsem tvé
stvoření, můj Pane, mě pozvedl z hříchu.
Už nechci být tím, co jsem, nechci stále vyvolávat špatné pocity, ani odmítat Boží dobrotivost,
která mě vede k setrvání ve stavu milosti.
Nejsvětější Srdce, buďte podporou mých náklonnosti a veďte mě, abych si ponechal jen dobro.
Potlačím svou svobodnou vůli, podrobím ji a svěřím Nejsvětějším Srdcím, aby mě vzdálily od
příležitostí k pochybení, a tak utvářely tento smysl, aby vedl mé náklonnosti jen pro dobro mé duše
a abych mohl činit dobro mým bližním.
Nechť tento smysl hmatu touží po očistné vodě lásky Nejsvětějších Srdcí.
Amen.
V POLEDNE:

S naší Matkou posoudím dopolední úsilí a poznamenám si své slabosti.
PŘED SPÁNKEM:

Vzdám díky Nejsvětějším Srdcím Ježíše a Nejsvětější Marie, k nimž se modlím, aby mi pomáhaly
v tomto úmyslu, abych byl lepším Božím dítětem.
Pak Otčenáš, třikrát Zdrávas Maria a Sláva Otci.
Děti, pojďte ke Mně a svěřte Mi svůj život.

Nezapomeňte, mé děti, že dotýkat se rozněcuje lákavé pocity, ale ne vše, co přitahuje dotek,
je správné. Zlato se třpytí, ale zlato není štěstím člověka.
Žehnám vám.
Váš Ježíš

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

ZANEDLOUHO VÁM BUDU VZAT. SVÁTOST OLTÁŘNÍ UŽ NEBUDE.

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

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

118. Poselství Matky Spásy ze dne 25. listopadu 2016.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

VAROVÁNÍ SE BLÍŽÍ, UDRŽUJTE SVOU LAMPU ROZSVÍCENOU…

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
se začátkem adventu by každé z vás mělo být připraveno být částí duchovního
významu narození mého Syna.
Děti, udržujte plamen víry, naděje a dobročinnosti hořící, aby toto nové víno lásky mého Syna
nechybělo v srdcích vás, jeho dětí. Buďte si vědomy své účasti na mystickém Těle církve, jejíž
hlavou je můj Syn.
Vy jste svíce, které nezhasnou, a je jedno, jak silně může vítr vát…
Jste svědectví lásky, kterou můj Syn vložil do srdce každého člověka…

Na začátku tohoto mimořádného adventu byste měly obnovit zasvěcení Nejsvětějšímu Srdci mého
Syna a mému Neposkvrněnému Srdci.
Vírou byste si měly zachovat jistotu Boží ochrany. Hvězda z výše vás v každém
okamžiku povede, pokud neoddělíte lidskou vůli od naplňování vůle Boží.
V tomto čase hledejte opravdové pokání, to, které je zrozeno z vašeho nejhlubšího nitra, odkud
se rodí opravdová bolest z urážek spáchaných proti Bohu a bližnímu.
Lidstvo se obrací proti církvi mého Syna, poukazuje na její vinu a podrývá ji. Nedostatek modliteb
mezi mými kněžími omezuje jejich schopnost rozlišovat, aby hřích nazývali hříchem. Lid mého Syna
se stal zvráceným a je mocným magnetem, který přitahuje očistu na lidstvo, jednu za druhou,
v odpovědi na lidská provinění a na naléhavost vyburcování lidského svědomí, aby lpěl na Bohu,
jediném a trojjediném, a ne na lidech.
Kdokoli z vás vkládá svou víru v člověka, zdegeneroval a upadl do svého nejprimitivnějšího stavu
a zaměňuje to, co je Boží, s lidským. Boží člověk musí odmítat chválu, neboť lidské ego se raduje
z takových poct a má sklon k tomu, aby ten, kdo je dostává, se pokládal za jiného a lepšího, než
jeho bratři a pro ně nepostradatelného, aby byli spaseni.
Ten, kdo přijímá pocty se samolibostí a nachází v nich potěšení, se dopouští velkého
omylu, stejně jako ten, kdo zahrnuje zbytečnými poctami dítě Boží, místo samotného
Boha, jemuž náleží všechna čest a sláva.
V těchto rozhodujících okamžicích plných zmatku, některé z mých dětí, s touhou konat dobro,
udělají ze svých bližních dříví na otop a budou je házet do ohně přehnaného vychvalování, které
kazí lidská stvoření.
Vzhledem ke zlé vůli existující v lidstvu, život bez pokání za spáchané hříchy zatvrzuje lidská srdce
a lidé pokračují ve zlém jednání s větší frekvencí a silou, dokud se zvyk nestane částí každodenní
práce a činů člověka. Proto jdou duše tak rychle od vlažnosti k zapomnětlivosti a od
zapomnětlivosti k neustálému opakování hříšných činů, aniž by je někdo uvedl na pravou
míru.
V tomto čase, který je tak náročný pro ty, kteří chtějí zůstat na cestě Pravdy, můj Syn
pro vás připravil sérii pravidel, jak probudit vaše duchovní smysly. S tímto cvičením
bude člověk milovat to, co je Boží a pohrdat tím, co je světské.
Mezi člověkem a Duchem Svatým musí nastat jednota, aby lidstvo nebylo oklamáno. Každý, kdo
vzdává čest člověku, zahyne s člověkem. Ti, kdo jsou uctívači model, rebelové, ti, kdo zrazují,
bezbožní, podvodníci, budou Mnou poraženi.
Jako jitřní hvězda zářím uprostřed pokorných, kteří jsou cvičeni v duchovním růstu na Boží cestě:
V lásce, milosrdenství, svatosti, pravdě, odvaze a trpělivosti, aby pšenice mohla zářit, jakoby ji
osvětlovalo slunce.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, být křesťanem, není titul, není to jméno, není to
označení příslušnosti k náboženské organizaci, nebo znamení uznání. Je vyvrcholením života,
smrti a vzkříšení mého Syna pro vykoupení světa.
Můj Syn vám zanechal nebe a je povinností každého člověka je získat pro sebe. Věčný
život vám není zaručen, nejste-li opravdové Boží děti mého Syna a vášniví ctitelé Boží
vůle.

Beru za ruku lid mého Syna, abych jej přivedla k novému životu. Člověk se musí znovu narodit se
srdcem těla, věrný, naplněný pokojem, se smysly očištěnými Boží vůlí a vědomý si skutečné
hodnoty kříže.
Mé děti, neodmítejte úsilí, utrpení, nebo bolest, způsobené změnou člověka, zvyklého líbit se
svému egu, chtějícího se stát člověkem, který žije v neustálém cvičení naplňování Desatera, lásky
k bližnímu, v prožívání stálého boje proti svým touhám a vášním a vyžadujícího od sebe větší
znalost mého Syna, jeho díla a jednání, aby se stal lepším a byl blíže mému Synu.
Nechci lidi, kteří jen všechno slepě opakují, ale lidi, jimž je jasné, že pro následování
pravé cesty se zralou vírou a připraveností ke zkouškám, musí vstoupit na cestu mého
Syna a toužit jít vzhůru, a být si vědomi velikosti být dítětem Boha a být schopni volat Ho
s láskou a důvěrou: "Otče náš, jenž jsi na nebesích…" [Mt 6, 9]
Lid mého Syna nejsou pouze nějací lidé. Nejsou to lidé, kteří vzdávají hold světu, ale jsou to lidé,
kteří ctí a milují Boží Slovo a odmítají svět a jeho intriky…
Lid mého Syna nezakrývá hřích nebo neuzavírá smlouvy s ďáblem, protože ví, že zájmy Zlého
vedou lidstvo k vyhlášení náboženství, které bude uctívat Satana…
Víte velmi dobře, že Zlý chce zvítězit nad církví mého Syna. Nezapomeňte uctívat mého Syna nejen
ve svatostánku, ale v každém činu a práci, jimiž podáváte svědectví lásky, o níž tvrdíte, že ji máte
k mému Synu. Je mnoho těch, kteří se shromažďují v chrámech za účely tak odlišnými od těch,
které skutečně požaduje můj Syn!
V tomto čase jsou chrámy užívány jako amfiteátry, těžce urážející Nejsvětější Srdce mého Syna
uvedením podněcovatele hříchu do srdce církve, jejíž jsem Matkou. Rouháte se těmito činy…
S rozechvěním a údivem se dívají nebeské zástupy z Domu Otce na ty, kdo přijímají mého Syna
ve stavu smrtelného hříchu a připravují si své vlastní odsouzení. Je toto svatá církev mého Syna?
Není. Je to církev člověka, církev lidské vůle.
Roním slzy, když se dívám na utrpení lidu mého Syna…. Očista je nutná.
Modlete se, děti, modlete se za Spojené státy, jejich utrpení nekončí, naopak, narůstá.
Moc si přisvojuje vůli lidu. Roční doby se obrací, půda se třese.
Modlete se, mé děti, modlete se za Itálii, znovu trpí, hřích překypuje, kajícnost je
zapomenuta.
Modlete se, děti, modlete se, voda vystupuje na zem. Modlete se za Japonsko.
Modlete se, děti, modlete se, nová spojenectví jsou jen falešné naděje. Zrada si razí
svou cestu: modlete se za Kolumbii.
Modlete se, děti, modlete se za Čínu. Bude udržovat lidstvo v strachu.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, odčiňte zavrženíhodné činy, jimiž lidstvo
těžce uráží mého Syna.
Zrazujete jeden druhého… Rozpoznejte toho, kdo nemiluje mého Syna a uchvacuje jiné lidi
falešnými slovy. Takto jedná Satan, když staví člověka proti jeho bratru.
Udržujte svou lampu rozsvícenou, Varování se blíží…
Netřeste se před zlem, třeste se, když urážíte Boha.

Nakonec mé Neposkvrněné Srdce zvítězí. Povedu vás za ruku před trůn Nejsvětější Trojice.
Nebojte se, děti, nebojte se. Buďte duše, které zbožňují mého Syna, milují Ho a konají nápravné
činy za ty, kdo Ho urážejí.
Jako Matka lidstva předám svému Synu jeho svatý lid.
Žehnám vám.
Matka Maria

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

DNES VAŠE ÚLOHA SMĚŘUJE V PRVÉ ŘADĚ K ZÁCHRANĚ DUŠÍ

Moje drahé děti, vyvolení mého srdce,
jste mou velkou radostí. V nebi se svatí andělé a především má Nejsvětější Matka raduje spolu se
Mnou z duší, které jsou zapálené v Boží lásce a snaží se obrátit v skutky Boží přikázání.
Moji maličcí, vy jste již skutečně šťastní na této zemi, neboť žijete osmero radostí, podle míry vaší
víry a důvěry ve Mne. Vaše radost bude úplná v nebi a potrvá navěky věků. Zatím se jen stupňuje
a v nedohledných činech lásky a radosti se naplní.
Nedokážete pochopit nebeskou radost, štěstí a dokonalý, věčně šťastný život, který Bůh připravil
těm, kteří Ho milují.
Moji maličcí, zůstaňte na této cestě. Nejhlavnějším cílem vašeho života nechť je záchrana duší,
neboť jedině to má pro Mne smysl a hodnotu. Pro tento úkol jsem vás stvořil, a to je můj plán
s každou duší. Řekl jsem: "Hlásejte evangelium každému stvoření!" To se vztahuje na každého
pokřtěného člověka, neboť hlásání evangelia je nejdůležitější potřebou, největší, jakou člověk
může mít. Je to moje učení a Já jsem se na tento svět narodil, abych vám oznámil Slovo mého
Otce. Proto se po mém nanebevstoupení na vás vylil Duch Svatý, aby vám připomínal všechno,
co jsem vás učil.
Moje děti, kdo zná evangelium a proměňuje je v činy, ten už má věčný život tady na zemi. Rodiče,
učitelé a každý člověk odevzdá tento největší poklad dál tím, že s evangeliem seznámí lidi, žijící
v jeho okolí. Věřte, že to je vaším nejdůležitějším skutkem.
V dnešní době bude pravé evangelium znetvořeno do svého protikladu a důraz se bude klást na
pomoc chudým, což je druhořadé, neboť duše je mnohem vyšší rasa než tělo. Život duše trvá
věčně, zatímco tělo bylo prach a stane se prachem. Proto je třeba nejdříve předat dál duchovní
poklady a duši pomoci ke spáse, neboť pro Mne je milejší, když se duše spasí i tehdy, když člověk
umře hladem. Jako Lazar u brány bohatého člověka, neboť ho utěším a odškodním navěky.
Ale když člověk dostane jen materiální pomoc, bude jako bohatec, který měl všechno, ale ve své
lakomosti Lazarovi nepomohl, a proto byl zatracen. Z tohoto biblického podobenství velmi dobře
vidíte ten rozdíl.

Proto vám říkám, abyste důraz kladli na duši. Svatý Pavel píše, že v první řadě musíte zmírnit
nouzi vašeho duchovního bratra. To proto, aby kvůli vám velebil Boha. Neboť když pomůžete
nevěřícímu, ten naplní svůj žaludek, pak Mě bude proklínat, a to povede k jeho zatracení.
Ale věřící svou víru posilnil, když zakusil, že jeho duchovní bratr mu pomohl v jeho nouzi.
Moji maličcí, to všechno jsem vám řekl proto, abyste jasně viděli v tomto chaotickém čase. Ďábel
mele z posledního, a ví, že je blízko konec jeho vystoupení. Brzy ho spoutám na tisíc let a pak
už nedokáže na zemi nic provést. Nebude moci pokoušet, klamat, ani ničit. Teď vyvolává největší
ničení, neboť útočí přímo proti duším. Rozsévá falešné učení, plevel mezi pšenici, a tím zmýlí velké
množství lidí, které chce uvrhnout do zatracení.
Proto, moji maličcí, dnes vaše úloha směřuje v prvé řadě k záchraně duší. Hlásejte jim čisté,
nefalšované učení evangelia a povzbuzujte je k dodržování mých příkazů. Především hlásejte
konání pokání a to, že existuje zúčtování, očistec a peklo.
K tomu vám žehnám, moji maličcí, ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Váš Ježíš

120. Poselství Matky Spásy ze dne 30. listopadu 2016.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

TI, KDO NEZNAJÍ TATO PROROCTVÍ, BUDOU HANEBNĚ OKLAMÁNI

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
má láska zůstává u každého z vás…
Nezapomínejte, že já jsem Matka lidstva [Jan 19, 27], Matka a Královna celého stvoření.
Jsem Matka lidstva, ale přesto se zdá, že toto slovo a označení Nejsvětější Trojicí nebylo mými
dětmi plně pochopeno…
Nevolám vás, abyste přišli ke mně proto, že bych byla větší než Nejsvětější Trojice. Volám vás,
abyste přišli ke mně, protože ustanovením Nejsvětější Trojice jsem byla určena, abych vedla lid
mého Syna a přimlouvala se za celé lidstvo, abyste mohli opět nalézt cestu Pravdy, spásy a pokoje.
Byla jsem pověřena Nejsvětější Trojicí, abych v tomto pro lidstvo rozhodujícím čase
natáhla svou ruku k vám, nabídla ji vám a přivedla na bezpečné cesty ty, kteří mi
to dovolí.
Rozdrtím hlavu zla [Gen 3, 15], a protože Boží vůlí znám všechny budoucí události, oznamuji vám,
co se blíží, abyste se v duchu náležitě připravili, poznali Boží Slovo a nenechali se zmást
modernismy, které nejsou Boží vůlí.
Jako Boží děti máte povinnost znát Písmo svaté, rozpoznat Boží vůli v Přikázáních
a poznat, že byla, jsou a budou stále stejná, a že nejsou předmětem výkladů
[Ex 20, Mt 24, 35].

Ďábel je lstivý a chce přivést církev mého Syna do chaosu, do rozkolu. Proto se trápím a přicházím
k vám znovu jako Matka, abych vás vyzvala k rozlišování, modlitbě, meditaci, a jako můj Syn,
abyste uváděli do praxe každé slovo evangelia [Jak 1,22].
Mé děti nejsou netečné, pokud jde o jejich práci a jednání…
Mé pravé děti trpí žízní po duších a potřebou přinášet Boží Slovo svým bližním [Mk 16, 15] a dávat
jim vědět, co má přijít, aby si pospíšili a vstoupili na cestu obrácení.
Mé děti, dobře víte, že mocná elita, která manipuluje celým lidstvem, se připravuje
představit antikrista. Proto vás naléhavě prosím, abyste se vy, mé děti, nenechaly
oklamat, protože ti, kdo neznají tato proroctví, budou hanebně oklamáni, naprosto zmateni
a vehnáni do ohňů pekla, protože budou pohrdat mým Synem a milovat podvodníka.
Tento současný chaotický scénář je připravován po celé zemi, aby postupně uvedl lid mého Syna
do způsobu uvažování, které potřebuje mimořádnost, aby vše vydržel. Církev mého Syna nechce
otevřít oči a uznat, že to, co je mimořádné, co je nejpozoruhodnější věcí, kterou má, je Tělo a Krev
mého Syna.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, kolik jen vás mě nemiluje! Kolik vás mnou pohrdá!
Kolik vás popírá moji neposkvrněnou čistotu!
… Ale i tak jsem Matkou těch, kdo mě odmítají, nemilují, protože s mým Synem,
a spojená s Ním, jsem vás také nesla ve svém mateřském lůně jako Matka všeho
lidstva. Můj Syn trpěl těsností mého mateřského lůna jako každé lidské stvoření a nabídl toto
omezení spolu se mnou lidem tohoto času, těm, kteří trpí omezením své mysli, vůle i srdce
a uzavírají se, aby nic neviděli, neslyšeli a nepoznávali.
Jako "Žena, oděná Sluncem" [Zj 12, 1], sdílím s mým Synem toto Světlo, které rozděluje a jímž
osvěcuje všechny duše. Není to titul vyjadřující úctu, je to realita mého mateřství celého lidstva,
a právě jím, v oddanosti ke mně, vládkyni obou Amerik, vedu za ruku tyto vzpurné lidi k mému
Synu, aby byli hodni věčného života.
Nechci, abyste mě uctívali víc než mého Syna, ale opravdu chci, abyste mě poslouchali,
abych vás mohla vést v lásce a být váš Přímluvce před Nejsvětější Trojicí.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, rmoutím se pro mé děti, které mnou pohrdají, ne kvůli
tomu, že pohrdají slovy této Matky, ale protože tím, že mě odmítají a nejdou po správné cestě,
kam je vedu svou rukou, samy překážejí mému určení být Přímluvce a průvodce k věčné spáse.
Hledáte falešné cesty, a tyto krátké cesty jsou přesně těmi, které vás povedou k jedinému
náboženství, kde bude panovat podvodník.
V tomto čase je tak mnoho poselství a volání… Měli byste zůstat v neustálém rozlišování,
protože je Boží vůlí, že jsem byla ustanovena Nejsvětější Trojicí jako Přímluvce mezi
lidmi a Bohem.
Žádný nástroj vybraný nebem nemůže žádnou duši odsoudit, nebo ji poskytnout věčný život…
Žádný nástroj není Bohem, aby odsoudil duše do propasti, nebo daroval věčný život bližnímu…
Skrze naše věrné nástroje vás varujeme. Skrze naši prorokyni vám oznamujeme celou Pravdu,
jakkoli může být bolestná a znepokojující. Můj Syn je "Cesta, Pravda a Život" [Jan 14, 6]
a nezatajuje svému lidu, co jej z nevědomosti může vést k zatracení.
Považujete tato volání za katastrofická a děsivá, ale jsou tím, čemu bude čelit tato generace
[Mt 24, 21] kvůli tomu, že je neuctivá, pokrytecká, lživá, falešná, chybí ji pokora před Božím

Slovem, kvůli svému kacířství, kvůli neustálým hříchům proti Duchu Svatému [Mt 12, 32], ale můj
Syn a já vždy velebíme Boží milosrdenství, neboť jste-li ve stavu kajícnosti a obrácení, můj Syn
neodepře odpuštění nikomu, kdo ukáže opravdovou lítost.
Kolik jen mých kněží mluví k lidu mého Syna proti výzvám mého Syna a této Matky! Zjevení se
nachází v Písmu svatém [2Tim 3, 16], ale jeho vysvětlování neskončí, dokud lid mého
Syna nenajde cestu. Nemůžete být vlažní a sloužit dvěma pánům [Mt 6, 24], [Zj 3, 15-19].
Mé věrné nástroje jsou inkoustem, jenž slouží k napsání Boží vůle, ale inkoust není
nepostradatelný, podstatné je Boží Slovo, protože i kdyby byl inkoust, bez Božího Slova
by je nebyly schopny napsat. V tomto čase ať pýcha nenaplňuje srdce mých nástrojů, ale ať je
to pokora, která je vede.
Každý, kdo se staví na první místo, není můj pravý nástroj.
Pravý nástroj Otcova Domu je ten, kdo vám předává Boží Slovo, abyste nesešli z cesty,
kdo vám je předává, abyste se neoddělili od mého Syna a ode mne, abyste se nestali nevěrnými
Božímu Slovu, aby vás nabádali k obrácení [Mk 1, 12-15], probouzeli lidskou vůli a smysly ducha,
které vás znovu a znovu volají žít v Boží vůli, abyste nebyli ztraceni…
V tomto čase musí mít lidstvo nutné poznání k přípravě, a ne aby se dostalo do spárů Satana.
V tomto čase je pro vás nepostradatelné – probuzení srdce, myšlenek a ducha, otupené tím,
co je světské a hříšné.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, naléhám na vás:
Modlete se za Peru, tento lid bude silně otřesen mohutným zemětřesením.
Modlete se, děti, za Japonsko, radioaktivní zamoření, které přinese celému lidstvu,
nebude mít obdoby.
Modlete se, třetí světová válka nepřijde náhle, jak už jsem se dříve zmínila, ale už delší
čas dozrává a stále se rozvíjí, až do okamžiku, kdy se projeví v plnosti.
Modlete se, mé děti, modlete se za Spojené státy, nezapomínejte na ně ve svých
modlitbách.
Modlete se, mé děti, modlete se, přichází epidemie s novou nemocí, kvůli níž přijdu
ve spěchu, abyste nezahynuly kvůli tomu, co věda nebude moci odhalit.
Modlete se, mé děti, za svatou církev, svatou, jako je svatý můj Syn.
Modlete se, připravte se na velkou událost milosrdenství, připravte se na Varování,
během něhož se od vás neodloučím.
Žehnám vám, mé děti. Můžete vstoupit do archy spásy, kterou je mé Neposkvrněné Srdce, protože
po všem soužení mé Neposkvrněné Srdce zvítězí ke slávě Nejsvětější Trojice.
Mé požehnání nechť je na každém z vás…
Matka Maria

121. Poselství Ježíše ze dne 11. listopadu 2016.

Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko), http://jezusuzenete.hu

ŽIJTE V NEUSTÁLÉ PŘIPRAVENOSTI, NEBOŤ NEZNÁTE DEN ANI HODINU

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

ve vašem životě nejdůležitějším, a pak ode Mne dostanete vše ostatní. Chtějte Mi vyhovět jedině
tím, že budete znát a v skutky obracet moje učení, svaté evangelium.
Tak vás udělám šťastnými a v ničem nebudete mít nouzi. Tak se přichystejte na velké setkání se
Mnou, které je předobrazem mého příchodu. Tak si přichystejte své srdce, abych měl příbytek,
který je Mě hoden, až ve svatém přijímání přijdu k vám.
Mé děti, k tomu vám žehnám ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Váš Ježíš

122. Poselství Ježíše ze dne 4. prosince 2016.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

ČLOVĚK MUSÍ DOJÍT K POZNÁNÍ, ŽE NENÍ JEN TĚLO

Můj milovaný lide,
mé děti jsou vytrvalé a náročné k sobě, neustále Mě hledají.
Vědí, že mé Slovo nekončí, ale jde v ústrety každému, v každé situaci a ve všem, co člověk,
jenž Mě nezná, ponechává bez povšimnutí.
Mé volání je naléhavé, aby se můj lid stal mystický…
Člověk musí dojít k poznání, že není jen tělo, že je víc než tělo:
Je duše a duch, má schopnosti se povznést a proniknout svůj vnitřek ve znalosti sebe
samého, své vnitřní pravdy a svého zasahování do Stvoření.
Tento čas je pro můj lid nejistý, nikoli z mé vůle, ale z vůle lidí, která chtěla proniknout do toho,
co není z ducha, a co se zcela dotýká těla a hříchu ve všech jeho podobách. Nejistota, v níž se
nacházíte, závisí také na rozhodnutí mých dětí: "Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům…" [Mt 6, 24].
Budete trpět zmatkem. Uprostřed všech současných událostí popíráte mou Pravdu, hledáte ji na
naprosto falešných cestách a kvůli tomu se ztrácíte stále víc, popíráte Mne a utíkáte ode Mne.
Zmocňuje se vás světské, a Já vás miluji.
Moji milovaní lidé, jste větrná korouhvička uprostřed větrů modernismu, uprostřed hanebných činů
některých mých reprezentantů, kteří ještě zesilují pohoršení a kritiku a jsou vhodným důvodem,
aby pomlouvači mé církve rozdmychávali neustálé útoky proti ní.
Mým zástupcům chybí nezbytná složka, aby odolávali pokušení, a to skrze modlitbu, nedávali
přednost těm, kdo jim nabízejí peníze, neoceňovali chudé a odvraceli se od společenského života.
Některé děti, které Mě reprezentují a volají můj lid k obrácení, aby uskutečnili výzvy mé a mé
Matky k lidstvu, jsou rychle přemisťováni z farností, aby nevarovali věřící. Tito moji zástupci jsou
svými představenými, a dokonce i laiky, nazýváni pesimisty, a pod touto záminkou jsou posíláni
pryč z měst.

Moji lidé, jste manipulováni lidmi s mocnými zájmy. Touhy těchto mých dětí jsou velmi odlišné
od mé vůle – Já usiluji o dobro mých dětí. Ti, kteří sledují takové zájmy, touží po moci a ve své
dychtivosti podlehnou zotročení jedním, kdo bude vyvýšen před lidstvem – Antikristem. Ten si je
podmaní a sobectví jim přinese stejné utrpení, jaké způsobí mému lidu.
Některé z mocností v tomto světě vědí o blízkosti hrozby z vesmíru, která způsobí velké změny na
Zemi.
Nezapomeňte, moji milovaní, že Varování je blízko, a že vesmír se bude podílet na
tomto činu mé lásky k vám. Právě tehdy, až na nebi uvidíte oheň, požehná vás oheň mé lásky,
abyste poznali, kým jste.
Ruce svobodného zednářství vyvolávají chaos v mé církvi a oslabují srdce mého lidu, který miluje:
boha zhýralosti…
boha peněz…
boha moci…
boha pýchy…
boha zneužité technologie…
boha, který otravuje potraviny…
boha, který proniká mysl a podmaňuje ji…
boha, který deformuje myšlení novinkami…
boha zvrácenosti…
boha bezpráví…
boha nemorálnosti…
boha lehkomyslnosti…
boha výstřednosti…
boha války…
boha diktatury…
falešného boha…

To, co přichází v tomto čase, bylo lidmi připraveno od dávných dob, aby v této chvíli mohl
podvodník panovat skrze malé Antikristy v lidstvu. Stejně jako Antikrist má chapadla, tak i oni mají
chapadla, která jsou podporována těmi, kdo dovolili úchylky v celém rozsahu tohoto slova.
Ti, kdo znají stav lidstva, reagují šokujícím tichem, noří svou hlavu pod zem, aby nemuseli vzdát
účty o stavu lidstva, a zapomínají, že Já vím o všem, co se děje.
Ruka mého Otce byla mnohokrát zadržena mou Matkou a odpovědí mého lidu byla hanebná
nepřítomnost lásky. Můj lid prožívá, co lidé ani v Sodomě a Gomoře nežili…
Ďábel je nad celým lidstvem a čeká na sebemenší příležitost, aby skočil po duši. Velká
většina nevidí hřích, prohlašuje, že lidstvo je lepší a ignoruje a pohrdá varováním mého Domu.
Svatý strach z Boha je lidem k smíchu, protože někteří nezakusili účinek hříchu na
duši.
Děti, které nevidí hřích, jsou oslepeny samotným Satanem, zatímco nevinnost se odebírá dětem,
násilí se stupňuje, zvrácenost nevyhlašuje příměří, krutost v lidech roste, jsou schvalovány zákony
proti životu, vyrábějí se zbraně hromadného ničení, množí se povstání v různých zemích, rodiny
jsou ničeny, jsou lidé, kteří si myslí, že rodina není rodina… Nejsou to znamení času?
Děti, můj lide, kde jsou vůdcové států a vlád, kteří žijí jako větší část jejich lidu, kterému chybí,
co je nezbytné? Nevidíte to, protože jste byly indoktrinovány.

Moji lidé, probuďte se, odhalte zlo, které vás obklopuje, vraťte se zpět, probuďte se!
Můj otec je nekonečně trpělivý. Náš Dům naslouchal modlitbám věrných a čekal na vás, kteří jste
neustále pohříženi do hříchu a ignorujete očividnost, která je před vámi.
Toto je čas, kdy byste se měli zajistit tím, že se vyznáte ze svých hříchů, budete jich
upřímně litovat, obrátíte se na mou stranu, přijmete mé Tělo a Krev, a budete Mi věrní.
Modlete se, mé děti, modlete se svatý růženec. Každý růženec, který se modlíte při
plném vědomí a s láskou, je velkou útěchou s ohledem na kruté utrpení, jemuž člověk
bude muset čelit a je krokem směrem k mému Domu, žijete-li také v Boží vůli.
Modlete se, mé děti, modlete se, příroda zrychluje své tempo, události se lidem blíží,
dojde k nim s velkou silou a trvalostí. Stvoření, zrozené rukou mého Otce, nechápe zlo.
Modlete se, mé děti, modlete se, Japonsko se bude i nadále silně třást.
Modlete se, mé děti, modlete se za Kolumbii, tato země bude trpět velkým otřesem.
Modlete se, mé děti, modlete se za Kanadu, její obyvatelé budou překvapeni děsem,
její půda se bude třást.
Modlete se, mé děti, modlete se za Argentinu, zmatek se zrodí v temnotě a vyjde
za úsvitu.
Modlete se, mé děti, jediná ruka rozhodne o životě, Spojené státy povstanou.
Modlete se za mé syny kněze, má církev bude překvapena.
Tyto chvíle nejsou slavné pro žádné lidské stvoření.
Tento čas je časem k vnitřnímu přezkoumání… Člověk, který dobře jedná a dobře pracuje,
je přijímán svými bratry.
Nezapomínejte, že zlo vzrůstá, podléhá-li člověk hněvu a zmenšuje se, jedná-li lidské
stvoření v Boží vůli.
Každý je zodpovědný za velké společenství, které tvoří mou církev. Zlý do ní pronikl, ale nezvítězí.
Má Matka ho porazí, ale nejdříve bude můj lid očištěn.
Nechci, abyste byli úzkostní a neklidní. Zůstaňte bdělí vůči těm, kdo chtějí předstírat, že je vše
v pořádku.
Neodmítám odpuštění žádné lidské bytosti, přibližuje-li se ke Mně se zármutkem nad spáchanými
hříchy a s pevným úmyslem změnit svůj život. Přicházím pro své děti, ty, které jsou svědky mé
lásky a nezastavují se, i když je vítr proti nim.
Ochraňuji svůj lid, a jím je celé lidstvo.
Probuďte se, děti, probuďte se!
Uvidíte znamení na nebi, a proto nezapomínejte, že jsem vždy přítomen a vládnu nade
vším.
Můj lid vykoná zázraky, bude-li stálý ve své víře a bude-li ji sdílet se svými bližními. Můj lid může
události zmírnit, ale nemůže je zastavit.

Má láska je nekonečná, a proto chci, aby nikdo nebyl ztracen. V mém Domě je místo, které čeká
na každého z vás.
Nechť je mé požehnání pro každého balzámem, který vám dodá odvahu a bude vás živit, abyste šli
dál po správné cestě.
Miluji vás.
Váš Ježíš

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

JSEM MILOSRDNÝ KE KAŽDÉMU OBRÁCENÉMU HŘÍŠNÍKU

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

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

124. Poselství Matky Spásy ze dne 7. prosince 2016.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

CELÉ LIDSTVO STOJÍ PŘED MIMOŘÁDNĚ TĚŽKÝMI OKAMŽIKY

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
Mé požehnání vás provází v každém okamžiku vašeho života.
Láska mého Syna a jeho milosrdenství jdou daleko nad rámec toho, co si člověk může představit
a co lidská myšlenka dokáže obsáhnout. Vzdávejte díky mému Synu a neustále Ho uctívejte, nikoli
hlasem, ale všemi činy a díly. Tehdy skutečně dáváte "něco mimo sebe" jako svědectví pro své
bratry.
Žádná lidská bytost neuctívá v pravdě mého Syna, nemiluje-li svého bližního láskou mého Syna,
neboť abyste milovali svého bližního, musíte být pokorní a poslušní.

Tento čas je pro duši mimořádně nebezpečný, neboť je vystavena zvrácenosti, kterou
Satan dokázal vnést do lidských srdcí. Zlomyslnost bude vzrůstat každým okamžikem, až
dojdete k nejvyššímu bodu krutosti. Nevidíte totiž všechnu zlobu, kterou démon vnesl do člověka.
Jděte kupředu s vírou, je odpovědností každého z vás prohlubovat svou víru, protože bez víry se
stáváte snadnou kořistí nepřítele duše.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, blíží se narození Páně a každé z vás má
povinnost uctívat mého Syna a opustit cestu sobectví, pýchy, svéhlavosti a být
schopné, aby se vaše lidské ego obracelo více k dobru a vzdalovalo se zlu. Každé
odloučení od zla je o jedno břemeno méně z těch, která nosíte s sebou, a ty pak méně tíží duši
a ducha a vy se snadněji rozhodujete najít pravou cestu a většinou řádně jednat a pracovat.
Celé lidstvo stojí před mimořádně těžkými okamžiky, a to v každém ohledu lidského života.
Zpustlost bude mít v příštím roce neuvěřitelné podoby. Větší část proroctví, která jsem z Boží vůle
oznámila lidstvu, se naplní.
V tomto roce ještě přijdou bolestné chvíle, chvíle zkoušek pro celé lidstvo a zvláště pro lid mého
Syna.
Bez oddechu a neúnavně jsem vás vyzývala k modlitbě, a někteří se věnovali ústním
modlitbám. Ale já bych chtěla, abyste při modlitbě také překonali svůj charakter, protože čím
je člověk poslušnější, tím snesitelnější je cesta, avšak čím je vzpurnější, tím se tato cesta stává
obtížnější.
Nepochopili jste skutečný význam modliteb? Modlitba znamená modlit se srdcem, ale
srdcem zbaveného každého břemene, špatné nálady, arogance, pýchy, lži, pomluvy a pokrytectví…
Srdce všeho toho zbavené, a také toho, po čem toužíte, a svobodné od přání zaujímat pokaždé
přední místo.
Proto jsem mluvila skrze své nástroje, ne však jako příkladné, neboť můj Syn si vybírá nástroje,
v nichž můžete vidět proměnu osobnosti. Ne vždy si zvolí svaté duše, ale chce je mít takové a vede
je ke svatosti.
Mé nástroje zůstávají bez povšimnutí, neboť nepozvedávají svůj hlas, ale zaujímají vždy poslední
místo. Nevolají své bližní k sobě, neboť nástroj je nástroj, není Bohem, komunikují a oznamují Boží
Slovo napsané v Bibli svaté, které je jim vysvětlováno, aby se staly mluvčími pravého Slova mého
Syna a stejně tak mého Slova, pro své bližní.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, kdybych vám skrze nástroj
poskytla detaily o hrozících událostech, které se blíží, vrhly byste se na zem a nikdy
nevstaly, ale setrvaly byste v neustálé modlitbě a úpěnlivě prosily o milosrdenství.
Plakaly byste pro záchranu duší.
Země je v nebezpečí, protože se k ní blíží nebezpečný objekt z vesmíru. Měly byste tomu věnovat
pozornost.
Ach, Země, Země je vyčerpána tolika hříchy, tolika urážkami a takovým množstvím nevinné krve,
kterou na ni vylil člověk. Země otevírá své útroby, aby se očistila od zpustošení, které ji způsobili
lidé, kterým ji Bůh dal.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Musíte se i nadále modlit za Japonsko.
Modlete se za Spojené státy, které se budou svíjet v křečích.

Modlete se za Rusko, protože překvapí svět.
Modlete se za Francii, neboť bude trpět rukama terorismu.
Modlete se za Peru a Kolumbii, neboť budou otřeseny.
Modlete se za Kostariku, bude otřesena.
Přesto nemějte strach, neboť jsem tady a jsem Matkou všech a miluji každého…
Nebojte se, podejte mi ruku a já vás posílím, neboť tato generace mi byla svěřena Boží vůlí.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, musím vás varovat přede vším, co přichází na lidstvo,
ale nade vším, co přichází, je Láska a Boží milosrdenství. O to máte ustavičně a bez odpočinku
prosit.
Modlitba učiní největší zázraky historie a já jsem zde, abych se za vás přimlouvala.
Volejte Nejsvětější Trojici a proste o opravdové obrácení, aby vaše činy a díla byla spravedlivá.
Modlete se v kruhu rodiny.
Žehnám vám a můj Syn vás pokrývá svou láskou a milosrdenstvím.
Nevzdalujte se od mého Syna, stále Ho milujte, v každém okamžiku…
Milujte Ho v myšlenkách, svým rozumem, srdcem, dechem, zrakem, sluchem, milujte
Ho každým pórem své kůže, milujte Ho v Duchu a Pravdě…
Žehnám vám. Miluji vás. Jděte ve stopách mého Syna.
Matka Maria

125. Poselství Boha Otce z 16. listopadu 2016.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

RADUJTE SE Z KAŽDÉHO DNE!

I když se vám nyní žádná cesta nezdá přehledná, učiním, abyste ji poznali. Půjdu před vámi
a narovnám klikaté cesty. Mé děti jdou často křivolakými cestami, když padnou do hříchu, ale Já,
kvůli mému jménu, je mohu vést po cestách spravedlnosti.
Mé děti, žijete na zemi ve velkolepém čase a budete svědky mnoha událostí, které lidé dávných
časů toužili vidět. Radujte se, že vidíte, jak se historie vyjevuje, jak bylo prorokováno už tak dávno.
Radujte se, že vaše vykoupení ze země se blíží. Jásejte ve Mně a těšte se z každého dne, který
vám dám.
Bůh Otec

Iz 45, 2: Já půjdu před tebou, vyrovnám nerovnosti, rozrazím bronzová vrata, železné závory zlomím.
Iz 59,8: Cestu pokoje neznají, není práva v jejich stopách. Dělají si křivolaké cesty, kdo se jimi ubírá,
nepozná pokoj.
Fil 4, 4-7:
4: Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se!
5: Vaše ušlechtilost ať je známa všem lidem. Pán je blízko.
6: O nic nemějte starosti! Ale ve všem modlitbou a prosbou oznamujte Bohu své potřeby
s děkováním.
7: Pak Boží pokoj, který převyšuje všecko pomyšlení, uchrání vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíši.

126. Poselství Ježíše ze dne 12. prosince 2016.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

MUSÍTE PŘEMÝŠLET, ABYSTE ROZLIŠILI SPRÁVNÉ OD FALEŠNÉHO

Moji milovaní lidé,
buďte si jisti, že vás ochraňuji vždy, pokud Mi to dovolíte.
Mé milosrdenství je přístupné všem, kdo ke Mně přicházejí a litují svých hříchů. Pevné předsevzetí
k obrácení je nezbytné, aby lidé obdrželi plné požehnání, které zahrnuje odpuštění hříchů.
Má Matka je velkým Přímluvcem lidstva, proto ji Slunce pokrývá svým světlem
a nechává ji zářit, dokud její světlo neosvětlí celý vesmír.
V tomto mateřském světle je ukryt každý z vás.
Má Matka pohlíží s bolestí na ty, kteří se svým životem odtrhli od světla její lásky, aby ze své
svobodné vůle vešli do temnoty. Ne proto, že by je do temnoty zavedla má Matka, ale proto,
že kvůli lidské tvrdohlavosti neposlouchají a jsou ponořeni do neustálých rozporů.
S pokorou, která ji charakterizuje, se má Matka nabízí mému lidu v plášti, který je
proniknut velkým pokladem naší vůle, a volá celé lidstvo, aby se znovu zrodilo v našem
Duchu Svatém, aby nežilo ve falešném náboženství, ale ve vznešenosti stát se dětmi živého Boha.
Každý z vás musí vejít na nejjistější cestu, aby posílil svou víru a uvědomil si, že pokud se člověk
odevzdá naší Nejsvětější Trojici, bude v neustálé činnosti a jeho jednání se stane požehnáním
pro jeho bližní.
Proto se má Matka ve své obhajobě nezjevuje jen na zemi, abyste neomezovali její velikost, ani
nepozoruje Zemi jen shora nebo zdálky, ale dívá se na Stvoření z nebeské klenby jako jeho žárlivá
strážkyně. Současně nechává zářit hvězdy, aby osvětlily noc jejích dětí, stále bdělá, bez spánku.
Je to má Matka, Královna Nebes, Matka konce časů, která vede nerozumný,
neposlušný, náladový, a současně ustrašený lid s kolísavou a slabou vírou.
Má Matka vás miluje proto, čím je – Matkou Stvoření, Matkou vzdorného lidstva, které nevěnuje
pozornost znamením tohoto času, ani si nevšímá mých varování, aby je zlo neoklamalo

v přítomnosti antikrista – jenž není výmysl, ale realita, kterou samo lidstvo vyneslo k moci svou
velkou nevědomostí.
Moji milovaní lidé, má Matka vás vede k růstu, aby vás přiblížila naší Trojici. Probouzí ve vašem
nitru, v hlubině vaší duše to, co vlastníte, ale neproměnili jste v činy – dary a ctnosti, které
zůstávají v každém lidském stvoření pro jeho vlastní dobro a dobro jeho bližních.
Naučte se Mě znát! Já nejsem Bůh trestu, Já jsem milosrdenství…
Jste to vy, moji lidé, kteří se trestáte svým lhostejným jednáním, a svou úmyslnou
nevědomostí, s jakou se bouříte proti Mně.
Přijde chvíle, kdy, podrobeni útlaku podvodníka, vám bude chybět vše, co potřebujete, budete
utlačováni a nebudete moci svobodně mluvit, budete sténat ve velkém nářku, a skřípat zuby proti
těm, kteří chtějí odejít z míst, odkud už nebudou moci. A tak to bude až do doby, kdy vás zachrání
moje legie, pokud o to poprosíte.
Děti, nepohrdejte mou Matkou, vede můj lid ke skutečné svobodě.
Po tomto času rostoucí bolesti, a potom, co jste prošli rozžhaveným tyglíkem očištění, přijde
osvobození mého lidu a má Matka porazí Zlého.
Moji lidé, připravte se! Tato chvíle vás zavazuje být muži a ženami víry, praktické činnosti,
neochvějné víry, ne pro vás samé, ale pro službu těm, kteří jsou moji. Potřebují víru, která je
přivede k tomu, aby si vážili Božích záležitostí, a ne toho, co je pomíjivé.
Buďte bytostmi dobra, buďte pozorní k tomu, co vás příliš často přivádí k pádu – k svému jazyku.
Ach, děti, jak svým jazykem zabíjíte, jak jím odsuzujete! NE, to není dílo mých dětí. Pochopte,
že lidé nejsou živi jen chlebem, ale také slovem, které vychází z vašich úst.
Slovo je požehnáním, nebo zatracením. Nechci mrtvé činy, ale činy skutečné a pravé.
Tomu, kdo je zodpovědný za škodu, kterou způsobil svému bratru, tomu, který nepřestává
pomlouvat a hanobit, "lépe by mu bylo, aby žernov osličí vložen byl na hrdlo jeho, a uvržen byl do
moře, než aby pohoršil jednoho z těch maličkých" [Lk 17, 2] (*).
Nedáváte pozor na má slova, berete je na lehkou váhu, a tím se dopouštíte chyb tak velkých,
že žijete neustále na váze, které váží činy a jednání člověka.
Moji lidé, žijte v mé Pravdě, nesuďte, ale milujte, napravujte a milujte…
Má láska zvítězí nad každou překážkou.
Nebuďte jako ti, kdo říkají: "Pane, Pane" a ničí své bratry.
Milujte se navzájem, jako vás miluje Nejsvětější Trojice, mějte k sobě vzájemnou úctu, nebuďte
těmi, kdo věří, že jednají dobře, ale místo toho jsou kameny úrazu pro své bratry. Nebuďte
příčinou sporů, neboť ty podněcuje u lidí ďábel, aby zamořil jejich myšlenky a zatemnil jejich
srdce.
Prožíváte ve svých životech chvíle zmatku, velkého zmatku. Nebuďte naivně důvěřiví.
Modlete se, abyste nebyli podvedeni.
Volám vás jako pastýř duší, mé stádo je pozorné k mému volání. Já jsem svoboda a pokoj.

Dívejte se nahoru, očista se blíží seshora, oheň sestoupí na Zem a mé děti budou trpět.
Modlete se, mé děti, modlete se za Chile, bude se i nadále otřásat.
Modlete se za Peru, bude plakat kvůli přírodě, bude se třást.
Modlete se za Francii, mé děti si neodpočinou, žijí v úzkosti.
Modlete se za Indonésii, velká sopka se probudí, stejně jako na Sicílii.
Modlete se za Mexiko, tento lid mé Matky se bouří, určil lidskému životu nejnižší
hodnotu a hoří v nemorálnosti, bude otřesen a pokořen svými sopkami.
Moji lidé, pohleďte na svou třpytící se Matku, volající vás, abyste se bez odkladu připravili v duchu
a pravdě, abyste se nespokojili s podprůměrností, ale abyste prohlubovali to, co vás povede k
vašemu probuzení a bude rozvíjet vašeho ducha.
Poznání není nevhodné, nachází-li se ve Mně…
Poznání není nevhodné, nechá-li vás růst, a ne oslabovat…
Musíte přemýšlet, abyste rozlišili správné od falešného. Teď není ledajaký čas! Je to
čas časů, v němž žijete.
Ďábel vylévá svou zlobu – rozdělení, aby mé děti na sebe zaútočily. Milujte své bratry a přejte jim
jen dobro.
Moji lidé, má Matka vás nenutí, abyste byli jejími dětmi, ale dává svou lásku každému z vás. Proto
vás vyzývá zůstat v mé přítomnosti, ne jako diváci, ale aby každý vzal na sebe zodpovědnost
zachránit svou duši a aktivně se také podílel na spáse svého bratra.
Má Matka vás, své děti, neopustila. Doprovází vás a odhaluje vám velikost své oddanosti, své
lásky, svého "Ano" a vyzývá každého z vás, aby vyslovil své "Ano" naší vůli, abyste neodmítli svou
věčnou spásu.
Nezanedbávejte má volání. Nedovolím, aby můj lid šel sám. Sešlu vám svého anděla
pokoje, aby vás chránil a osvětloval vám cestu, neboť v něm má Láska a mé Světlo
nikdy nevyhasnou.
Musíte zůstat věrni mému Domu, být oddáni mé Pravdě, Božímu Zákonu, a ne tomu, který vám
budou předkládat lidé v chaosu, jenž pronikl a zaplavil lidstvo. Nezapomeňte, že každé úsilí porazit
zlo je činem lásky k naší Trojici a znamením lásky k mé Matce.
Moji milovaní lidé, má Matka je Matkou každého z vás, miluje vás nekonečnou láskou.
Žehnám vám.
Váš Ježíš
(*) Poznámka překladatele: Překlad originálu tohoto verše odpovídá nejlépe verzi v Bibli kralické.

127. Poselství Boha Otce ze dne 3. ledna 2017.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

ZLO, KTERÉ PŘICHÁZÍ

Můj lid podceňuje zlo toho, co přichází do vašeho světa. Všechny pekelné síly budou působit na
pozadí událostí, které budou přicházet, a proto jimi nebude žádné lidské bytosti prokázáno ani
nejmenší milosrdenství, neboť jejich nenávist k vám je obrovská.

Žádný člověk, který Mě nezná, nebude mít v těchto dnech naději, a způsoby, jimiž odstraní ty,
kteří se před nimi neskloní, budou vskutku strašné. Ale moji lidé budou ochráněni před tím, co má
přijít, dokud pro ně nenastane jejich čas jít ke Mně domů.
Naléhavě vás žádám, abyste řekli těm, které znáte, i těm, které neznáte, že je zde Jeden, který
zachraňuje, a tím jsem Já, neboť v tomto čase jim žádné jiné jméno nemůže pomoci. I když vám
mnozí nebudou naslouchat, povězte jim to, mé děti.
Nyní dělejte vše, co můžete, abyste šířili mé Slovo – použijte každý způsob, který máte k dispozici,
a Já budu žehnat vašemu úsilí. Vložil jsem do vás mocné dary – proč je tedy nepoužíváte pro mé
království?
Jestli Mě budete stále odmítat, dám váš úděl jinému.
Vzpomeňte si na mé podobenství o talentech.
Bůh Otec

Zj 12, 12: Proto se veselte, nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte! Běda však zemi a moři, protože ďábel
k vám sestoupil s velkým hněvem, neboť ví, že už má jen málo času.
Skt 4, 12: V nikom jiném není spásy. Na celé zemi není lidem dáno žádné jiné jméno, skrze které bychom
mohli dojít spásy.
Mk 16, 15-16:
15: A řekl jim: "Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.
16: Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen."
Mt 25, 28-30:
28: "Vezměte mu tu hřivnu a dejte ji tomu, který má deset hřiven!
29: Neboť každému, kdo má, bude dáno, a přidáno. Kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má.
30: A tohoto neužitečného služebníka uvrhněte do temnot; tam bude pláč a skřípění zubů."

128. Poselství Ježíše ze dne 14. prosince 2016.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

LIDÉ ZAPOMNĚLI NA ÚČEL, PRO KTERÝ BYLI STVOŘENI

Moji milovaní lidé,
má Matka a Já jsme vás vyzvali, abyste i nadále duchovně rostli a dosáhli tak duchovní
způsobilosti, kterou vyžaduje tento čas.

Lidé zapomněli na účel, pro který byli stvořeni. Stvoření stále naplňuje Boží vůli, avšak člověk se
znovu a znovu vzpírá a je tím, kdo ničí dar života, kdo se neustále ode Mne odvrací. Stává se tak
uchvatitelem a vrahem Božího Stvoření.
Člověk sklízí, co zasel, a tak mnozí sejí dobro a žijí v dobru, zatímco jiní sejí zlo, a zlo se k nim
přibližuje.
Už jsme vás vyzývali, abyste nepokračovali svým konceptem života příliš daleko od Boha a Matky
Boží. Chodíte a díváte k zemi, hledáte světského boha, kterého v celém Stvoření nenajdete,
hledáte boha, který není na zemi k nalezení a jehož přesah nejde dál, než dosáhne pohled vašich
očí. Nepředstavujete si Mě jako Boha celého Stvoření, ale jako boha, nutného k řešení vašich
každodenních záležitostí. Musíte mé Slovo, naplněné mým Duchem Svatým, chápat přes hranice
lidského omezení.
Moji milovaní lidé, nepostoupíte dál, nebudete-li na Mne pohlížet jako na takového, jaký
jsem: Nekonečný Bůh, Alfa a Omega.
Měl jsem s vámi trpělivost, mé milosrdenství není vyčerpáno, ale můj lid Mě omezuje ve svých
představách a myšlenkových konstrukcích, omezuje Mě a přizpůsobuje svým potřebám. Nedíváte
se na Mne, ani Mě neprožíváte v nekonečnosti a moci všemohoucího majestátu a slávy.
Volal jsem vás ne proto, že to, co se blíží, se nezastaví, ale kvůli tomu, že budete-li více připraveni
v duchu, pak s mou pomocí a s pomocí mé Nejsvětější Matky, která vás vezme za ruku, se vám
podaří překonat chaos, který leží před lidstvem.
Moji lidí, stále žijete, jak se vám líbí…
Každý žije v takovém náboženství, jaké se mu líbí…
Každý žije duchovně, jak se mu líbí…
Ale Já přicházím vám říct, že vidím všechno a že se nenechám podvést.
Abyste byli moje pravé děti, musíte přestat – teď! – s lidskými rozmary, musíte dospět – teď! –
protože sklizeň přijde brzy. Nečekejte na velké události, ale připravte se v poslušnosti jako mé
pravé děti.
Snažím se o dobro pro všechny, ale ne všichni Mi dovolí je správně vést. Někteří, kdo říkají, že stojí
vedle Mne, diktují svůj vlastní zákon jak stát vedle Mne, předpisují své vlastní svátosti a své
blaženosti… Pokrytci! Nikdo nemůže žít v Duchu a Pravdě v mé vůli, jestliže se neřídí mým
Zákonem, neřídí-li se mými pravidly, zákony a příkazy.
Kolik jen lidí Mě nekonečně a svévolně uráží tím, že předkládají své vlastní zákony. Odpouštějí
sami sobě své chyby, i když Já jsem jim je neodpustil! Kolik jen lidských bytostí přichází Mě
přijmout a Já vidím, jak za sebou vlečou řetězy kvůli hříchům všeho druhu a lidské nečistoty!
Přijímáte Mě na jazyk a Já jsem zděšen a pláču kvůli tomu, že se nekajete, dokonce
ani ne kvůli pýše, aroganci, které jsou příčinou největšího zla. Neukovejte si své vlastní
odsouzení, nepřijímejte Mě, neprožíváte-li hluboce svou kajícnost.
Jsem živý Bůh a miluji vás a rmoutím se, když Mě urážíte a neposloucháte.

Nikdo není nezbytný, ani není nepostradatelný, ale Já chci zachránit každého. Avšak má žízeň po
duších není utišena jedinou duší, která ke Mně přichází, aby naplnila můj plán spásy. Ale stejně
jako Země vám byla svěřena ve své naprosté panenskosti, oplývající vším, co člověk potřeboval,
tak člověk přišel a zuřivě napadl svou vlastní rukou, svou svobodnou vůlí a nespoutaným
sobectvím celé Stvoření. Zranil je, ponížil a učinil je otrokem lidské vůle. V tomto čase Země, která
vám byla svěřena, křičí k našemu trůnu: "Přijď rychle, neboť Tě potřebuji, můj Pane!"
Lidé přetvořili Zemi, která jim byla dána jako dědictví a proměnili ji ve věc svého rozmaru. Když
nyní nemůžou najít ve Stvoření nic, kde by pokračovali v tomto šíleném postupu, aby si zachovali
svou nadřazenost nade vším, pak se vrhnou na sebe samé, aby využili ty ze svého druhu
a pokračovali ve vlastním bezmezném a ďábelském postupu, a uchovali si moc nad ostatními.
Moji milovaní lidé, jak stísněné je mé srdce, když vám říkám o mé bolesti a zjišťuji, jak krutým
způsobem se člověk stal příčinou těchto chaotických časů, do nichž bylo celé lidstvo pohrouženo
lidskou vůlí!
Má Matka stále chodí po celé zemi, její ruka je k vám stále napřažená a čeká, až nějaké dítě
pozvedne svou ruku a poprosí ji, aby mu pomohla. Jak mnoho jich říká, že miluje mou Matku,
ale neustále žijí pod břemenem své lidskosti, své pýchy a sobectví. Člověk nechce ustoupit, aby
se změnil. Člověk jedná, aniž by rozjímal o velké odpovědnosti, plynoucí z toho, že je lidskou
bytostí.
Moji milovaní lidé, Mluvím k vám a vy neustále žijete uprostřed hněvu. Domovy jsou – a Já to,
žel, musím říct – časované bomby, které neustále vybuchují v důsledku nedostatku lásky, který
příslušníci rodin nesou uvnitř sebe.
Společnost prožívá trvalý chaos z odlidštění. Láska a úcta k spolubližním je neznámá. To – jak říkají
– je věc minulosti, je z jiné doby, už není v domovech nepostradatelná.
Mé děti, Já opravdu přicházím s vahami v mé ruce, abych k nim pozvedl ty, kdo
opravdu chtějí opustit svou lidskou vůli a zasvětit se obrácení, a tak být mými
pravými dětmi.
Nedovolte, abyste byli opatřeni pečetí, za žádných okolností nedovolte, abyste byli zapečetěni
mikročipem. Postarám se o můj lid, postarám se o mé věrné. Živím-li ptáky na poli, tak také budu
pečovat o své věrné.
Musíte vystoupat rychle, a tento výstup zahrnuje odmítnutí všeho, co chcete, po čem
toužíte a skutečné odevzdání se tomu, co od vás požaduji Já.
Tato vzpurná generace má ve svých rukou největší zodpovědnost, jakou jsem dal lidským
stvořením, jelikož tato generace bude čelit Varování a bude svědkem naplnění proroctví, která
vám během historie lidstva dala má Matka…
Tato generace uvidí mého anděla pokoje…
Tato generace bude prožívat největší trest, horší než byla potopa, ale současně budou věřící
požehnáni největším zázrakem, jenž můj Dům kdy dal nějakému stvoření…
Já jsem vás volal. Žádné lidské stvoření, žádný nástroj vás nevolal… Já jsem Ten, kdo
vás volal, Já jsem Ten, kdo vás volá, abyste žili v Duchu a Pravdě, protože ti, kdo cítí, že
mají dobré úmysly, zůstanou s dobrými úmysly, a jen ti, kdo vskutku žijí v Duchu a Pravdě, kterou
přikazuji, jen ti dokáží překonat pokušení a zvítězit nad podvodníkem.

Milovaní lidé, Země byla vámi zdevastována a bude se třást ještě víc, než může předvídat věda,
přijdou přírodní jevy dříve nikdy neviděné, neboť Země je zmítána v křečích touto rebelující
a neposlušnou generací.
Uvidíte nebeskou klenbu planoucí ohněm. Uvidíte vodu moří zmizet, ale nejdříve se vřítí na zem.
Modlete se, mé děti, protože člověk nerespektuje přání většiny, moc je v tomto čase
důležitým znamením, a ten, kdo ji má, se jí nechce vzdát. Lidé povstanou ve velkých
protestech a od protestů půjdou k velkým nepokojům, a od nich půjdou k provokacím
a od provokací k velké válce, v níž, v jisté chvíli, zasáhnou mé legie, dříve, než člověk
vyhladí toto Boží Stvoření – Zemi.
Vaše utrpení bude nepředstavitelné, ale také pomoc, kterou Já poskytnu mému lidu,
bude nepředstavitelná, neboť Já půjdu s mým lidem, dokud má Matka nevrátí Zemi
naší Trojici.
Modlete se, stále komunikujte s naší vůlí.
Žehnám vám. Miluji vás.
Žehnám vám ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.
Váš Ježíš

129. Poselství Boha Otce ze dne 5. ledna 2017.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

PROČ SE SPOKOJUJETE S MÁLEM?

Věci nedopadly přesně tak, jak jste si naplánovali. To, co vidíte, neodpovídá tomu, co jste
si představovali. Ale Já mám nádherný život, plánovaný pro vás, který překonává všechno, co jste
si kdy mohli představit, budete-li Mě ve všem poslouchat.
Mnoho z mých dětí věří, že když Mě budou poslouchat, jejich životy budou nudné a nenaplněné,
ale nic takového nemůže být dál od pravdy. Následování mé cesty vám dá život v plnosti krásy,
smyslu a radosti. Má cesta, to je původní plán pro váš život a vaše duše přirozeně dychtí po tom,
co jen Já vám mohu dát.
Nikdy nenajdete uspokojení jakýmikoliv světskými prostředky, neboť vy jste byli stvořeni, abyste
uctívali Mě, a nikdo jiný nemůže upokojit vaši touhu. Nikdo jiný vás nemůže vést do života, o němž
jen Já vím, že je vaším osudem.
Proč se spokojujete s málem, když jsem vám tolik nabídl? Proč hledáte pohodlí, útočiště
a společnost v laciných napodobeninách, když jste byli zrozeni, abyste milovali Krále?
Bůh Otec

Mt 22, 37: Odpověděl mu: "Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou
myslí."
1Petr 5, 6-8
6: Pokorně se proto skloňte pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas.
7: Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží.
8: Buďte střízliví a bdělí, protože váš protivník, ďábel, jako řvoucí lev obchází a hledá, koho by pohltil.

130. Poselství Ježíše ze dne 19. prosince 2016.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

NEHLEDEJTE MĚ DALEKO OD SEBE, PŘEBÝVÁM UVNITŘ KAŽDÉHO

Moji lidé,

mé požehnání je pro každého z vás.
Jste můj lid, který nesu na kříži slávy a vznešenosti.
Vyzývám vás, abyste nepohrdali hlasem Pastýře duší. Lidské stvoření se musí zaměřit na zcitlivění
k realitě, v níž žije. Popíráte realitu lidstva. Člověk bloudí po zemi jako nerozumná bytost, odmítá
pravdu tohoto času, kdy převažují zlé zvyky, nízké vášně a odlidštění. Z pošetilosti popíráte,
že se nalézáte v čase časů… Nevidíte převahu komunismu, který, maskovaný tisíci způsoby,
manipuluje lidstvem. Se lstivostí hada pronikl do všech oblastí, utiskuje národy, bičuje je, a to,
spolu se svobodným zednářstvím, vytváří rozsáhlou jednotu mezi chapadly a hlavou velkého draka,
jenž pozvedne antikrista.
Moji milovaní lidé, moji církev zaplavilo svobodné zednářství. Ze strategických pozic uvnitř
pozdější hierarchie zkorumpovalo ty, kteří, aniž by patřili k zednářům, jsou slabí a podléhají
pokušení. To jim nabízí důstojné úřady nebo peníze, ne však proto, aby sloužili mým zájmům,
ale zájmům elit, které manipulují lidstvem a tvoří část zednářství.
Moje děti musí naslouchat mému hlasu, který vás volá, abyste už nežili, jakoby vše bylo v pořádku,
když se lidstvo nachází v chaosu. Ano…
Je v chaosu tím, že Mě popírá jako Boha a dovoluje ďáblu, aby pronikl do vašich srdcí…
Je v chaosu tím, že zakazuje mým věrným přijímat svátosti a dovoluje těm, kdo se odevzdali
Satanovi, stavět mu sochy a vzdávat hold.
Jste v chaosu a čelíte zemi, která se třese a oznamuje vám předzvěst velkých zemětřesení, která
byla a jsou prorokována lidstvu.
Jste v chaosu, protože jste dovolili potrat, který je jednou z největších úchylek, pro kterou bude
tato generace souzena s největší přísností.
Zmatení v lidstvu je velké – přijímáte hřích a odmítáte dobro.

Přicházím, abych zachránil vaši duši, abych vás vnitřně obnovil šlechetným duchem.
Dovolte Mi tedy vstoupit, abych vás přetvořil.
Každé z vás, mé děti, musí růst, musí si být více vědomo svého duchovního stavu. Hříchy, které
pácháte, na vás ulpěly a vedou vás k jejich mechanickému opakování, aniž byste je viděly jako
nevhodné činy, jako škodliviny, kterými jste si znečistily svou duši.
Nevěřte těm, kdo vám říkají, že všechno je v pořádku. Chtějí přivodit váš pád do hříchu, abyste
ztratily svou duši.
Potřebujete Mě znát, jako rostlina potřebuje mízu, aby přežila.
Zapomínáte na Mne, abyste se připoutávali k tomu, co je pozemské, co je světské, vyhledáváte
špatné náklonnosti zamořené lžemi, protože jste pod jařmem chapadel zla.
Moji lidé, jste taženi k tomu, co je světské, hledáte Mě mimo sebe, v technologii a ve vlivu zla,
které si vás podmaňuje, a kde Mě nemůžete najít. Musíte vstoupit do sebe, být si vědomi smyslů,
které vlastníte, a náležitě je užívat, abyste mohli správně vnímat svět.
Moji milovaní lidé, musíte se ke Mně přiblížit s touhou žít skutečně v jednotě s mým Domem. V
tomto čase se člověk vrhá do nevědomosti, přesto se současně v lidstvu vyvíjí spiritualita, aby ho
přivedla k uvědomění velmi osobního rozhodnutí, které ale zůstalo v moci těch, kteří nechtějí, aby
mé děti duchovně rostly. Kdokoli Mě potřebuje, aby se sjednotil se Mnou, nenajde vedení nebo
nutnou pomoc, musí se odvrátit od všeho, co je světské, aby ho mohl vést můj Duch Svatý. Neboť
tyto cesty, a říkám to se smutkem, byly odsunuty do minulé epochy.
Lidské stvoření by mělo použít svou inteligenci, aby šlo až za hranice toho, kam ho
mohou přivést jeho fyzické smysly, aby bylo schopno žít v mikrokosmu a pochopilo,
že to, co si představuje jako jednotu s mým Domem, musí být rozvíjeno, aby si
otevřelo cestu do novosti duchovního života a přiblížilo se mé vůli.
Moji představitelé na zemi musí přinést svědectví o mé lásce, a ne být příčinou pohoršení, nesmí
se podílet na Satanově divadlu v tomto čase.
JÁ JSEM BŮH A NENÍ ŽÁDNÝ JINÝ MIMO MNE.
Volám vás k mé Lásce, a abyste byli odrazem mé Lásky, neboť ideologie vás vyzývají zabíjet své
bratry bez jakéhokoli soucitu.
Mé děti, podoby modernismu byly vytvořeny těmi, kdo vládnou lidstvu a přejí si vaše zatracení.
Já potřebuji, aby můj lid viděl do hloubky tohoto problému, aby prozkoumal hřích a dokázal najít,
jak se maskuje. Nenapodobujte modernismus – není to nic jiného, než zrcadlo těch, kteří přicházejí
z temnoty, aby vás odevzdali zlu.
Tato současná elita vzala na sebe úkol terorizovat lidstvo. Každou chvíli vrhá smrt na mé nevinné
křesťanské děti s největší krutostí, která lidi překvapuje.
"Racionální" člověk je v tomto čase největší dravec v přírodě. Činy této generace jsou
hanebné. Vysmívají se Mi, falešně naznačují, že vše, co bylo oznámeno, se již stalo a že teď jen
dál žijeme své životy. Ti, kdo se nedívají objektivně na sled všech událostí přírody a na šílenství,
s jakým jedná člověk, budou zklamáni. Dílem proto, že lidstvo ve Mne nevěří, a dílem proto, aby
se přizpůsobili zvyklostem, tudíž popírají, že JÁ JSEM PÁN A VÁŠ BŮH.
Moji lidé, nacházíte se ve chvíli rozhodnutí:
Buď se budete stále plazit jako hadi na zemi, připoutaní k novotám světa…

Nebo přijmete pevné rozhodnutí být jiní a žít ve vnitřním světě, a neustále Mě hledat…
Děti, potřebujete odvahu, abyste se obrátily více k nebi.
Moji lidé, Stvoření sténá nad zpustošením, které jste způsobili a stále působíte. Zmocnili jste se
přírody, zničili ji, a ta si nyní od vás nárokuje, co jste si přivlastnili.
Většina geografického uspořádání Země bude změněna, voda moří pronikne na pevninu. Mé děti
musí předvídat, co jim jejich vlády zamlčují ze strachu pocházejícího z pravdy.
Pokročilá technologie povede k závažným konfliktům, které se přidají k těm, které již existují mezi
velkými mocnostmi, a tak na moři bude spuštěna série událostí, jež budou částí obávané třetí
světové války.
Vesmírným prostorem se s velkou rychlostí směrem k Zemi pohybuje oheň. Cílí na všechnu lidskou
nespravedlnost, která svými ďábelskými činy přitahuje jako magnet očistu z vnějšku, která způsobí
bolest. Některé z mých dětí odmítají tato má volání, protože není pro ně příjemné slyšet
o příčinách svých vlastních hříchů. Je pravda, že v dnešním světě, nazývaném "globalizovaný",
umírá tisíce dětí hladem. Je třeba to říct s objektivitou a pravdivě. Odsoudili byste kvůli tomu má
volání jako negativní? Nebo řeknete, že jsou apokalyptická, když zmiňuji smrt nevinných
hladomorem nebo válkou? Že tato apokalypsa byla vytvořena samotným člověkem? Volám
k vám, abyste uvažovali upřímně.
Jiní vám řeknou, že byli posláni mým Domem a nebudou trvat na změně vašeho života
ve prospěch duchovního růstu, abyste se stali lepšími lidmi s větší citlivostí vůči Stvoření
a především vůči lidem, Božím dětem. Neposlouchejte ty, kdo k vám mluví ve svém vlastním
jménu, mějte na paměti, že ten, kdo je povolán Mnou, přitahuje lidi ke Mně, ne k sobě samému.
NIKDO NENÍ VĚTŠÍ NEŽ JEHO PÁN.
Modlete se, mé děti, modlete se za Brazílii, bude trpět na svém území, její lid bude
plakat.
Modlete se, mé děti, za Spojené státy, jejich žízeň po aroganci neuhasíná. Přichází
pohroma, jejich země bude silně otřesena, jejich lid je rozhněván, nepokoje na sebe
nenechají čekat.
Modlete se, moje děti, modlete se za Venezuelu, mé děti nenajdou pokoj, jsou vtaženy
do vzájemné zrady.
Modlete se, mé děti, země se stále silně třese, dává tušit velké geografické změny.
Modlete se, mé děti, sociální nepokoje jsou častější, lidé se probouzejí proti útlaku,
velké mocnosti jsou destabilizovány.
Modlete se, nebezpečí pro lidstvo se blíží z vesmírného prostoru a silně se chvěje,
otřásá přírodou a u člověka vyvolá neočekávanou činnost a jednání.
Moji milovaní lidé, setrvejte i nadále v jednotě s mým Domem, nezlehčujte mé prosby, abyste
odolávali ďáblu s větší silou.
Pokušení existuje. Moudrý muž je ten, kdo jde a svými pády se mění. Moudrý muž je ten, kdo se
vzdaluje lidskému egu, aby si získal příležitost žít se Mnou v těsnější jednotě.
Ten, kdo netrpí, nejde po správné cestě. Buďte bytostmi pokoje, nevnucujte se jiným silou,
ale svědectvím, že Já ve vás přebývám.

Lidstvo se musí dívat, kam jde.
Nabízím vám neustálou ochranu…
Mé legie vás neustále pozorují, aby vás vedly po správné cestě.
Nehledejte Mě daleko od sebe, přebývám uvnitř každého.
Nezapomeňte, že jsem ve vašem dohledu. Volejte Mě, dívejte se na Mě, přijďte za Mnou.
Rozpoznejte příčinu očisty lidu, jenž odmítá svého Krále…
Král na vás čeká, aby vás přijal a bez odkladu přivítal. Pojďte ke Mně a cesta bude snesitelná.
Vaši cestu ozáří Pravda.
Mé milosrdenství se nevyčerpává, přijďte, proste o odpuštění a chopte se znovu mého Slova.
Žehnám vám.
Váš Ježíš
131. Poselství Boha Otce ze dne 7. září 2016.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

MÉ DĚTI, NEMOHU POŽEHNAT TO, CO NEPOCHÁZÍ ODE MNE

V tomto závodu jste začali dobře, proč jste ale znovu odstoupili? Proč usilujete zahrnout nepřítele
do svého života?
Tak mnoho mých dětí má spojenectví se svým nepřítelem skrze špatné vztahy, nevhodná místa,
skrze nesprávné životní dráhy a dokonce ještě ode Mne očekávají, že jim ve všem požehnám.
Mé děti, nemohu požehnat to, co nepochází ode Mne. Pátrejte ve svém životě po tom,
co nefunguje a zeptejte se Mne na to. Proste Mě, abych odstranil ve vašem životě vše,
co nepochází ode Mne, a Já tak udělám, aby vaše cestička mohla být vyčištěna, abychom mohli
důvěrněji komunikovat.
Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Musíte si vybrat.
Bůh Otec

Dt 30, 19: Dovolávám se dnes proti vám svědectví nebes i země: Předložil jsem ti život i smrt,
požehnání i zlořečení; vyvol si tedy život, abys byl živ ty i tvé potomstvo.
Žid 12, 1: Tak nesmírné je množství těch, kteří se na nás dívají! Odhoďme proto všecko, co by nás mohlo
zatěžovat, všecko, co by nás mohlo rozptylovat a vytrvale běžme běh o závod, který je nám určen.
Mt 6, 24: Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Buď totiž bude jednoho zanedbávat a druhého mít v lásce,
anebo se prvního bude držet a na druhého nebude dbát. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu.
Jan 3, 19: Soud pak záleží v tomto: Světlo přišlo na svět, ale lidé měli raději tmu než světlo, protože jejich
skutky byly zlé.

132. Poselství Matky Spásy ze dne 23. prosince 2016.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

NESLYŠÍTE HLAS BOHA, PROTOŽE ŽIJETE VE SPĚCHU

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
ať je mé mateřské požehnání u každého z vás balzámem, který vás přivede k rozjímání v tomto
čase, kdy oslavujete narození mého Syna.
V tichu odhalíte hlas, který vás vede, jemuž nenasloucháte, když jste ve stavu rozptýlení.
Nemůžete prožívat vnitřní ticho, nehledáte-li tyto chvíle o samotě s Bohem.
Otcův Dům vám vysvětluje svou vůli, a vy neposloucháte, neboť jste udržováni v neustálém
shonu.
Milované děti, zachraňte své duše!
S vědomím věčného života a se zanícením zachraňte své duše a v každém okamžiku
věnujte důkladnou pozornost svému chování a jednání.
Děti, Boží Světlo, které bylo přítomné v Arše úmluvy na hoře Sinaj, v jesličkách a na kříži, je
neustále přítomné před vámi. Živé Světlo Boží je před hříšníky, svatými, před těmi, kdo nevěří,
i těmi, kdo věří, před hlupáky, i moudrými.
Ten, kdo v Boží lásce prosí, dostává, a ten, kdo je moudrý, stále hledá mého Syna, zůstává bdělý,
sleduje znamení, neuzavírá se do své ulity, ale zásobuje se Božím Slovem, aby byl proniknut
a probuzen Světlem Ducha Svatého, které přichází, zůstává-li v tichosti.
Drahé děti, moudrý ví, kterou cestou má jít, a i když nezná konec Cesty, pokračuje ve své pouti,
aby se v úplné pokoře setkal s mým Synem.
Znáte cíl této mise:
Musíte vrátit Zemi do rukou Stvořitele a stát se těmi, kdo jsou hodni věčného života.
V tomto čase je mnoho pyšných lidí, kteří pro své znalosti a inteligenci věří, že už vlastní všechno
předem. Ne děti, musíte milovat Boha, vědění je jen etapa k pochopení a jednotě s nebem, ale
vědění není znamením víry, ani svatosti.
Jste povoláni k pokoře, ale ne v nevědomosti, protože v tomto čase vzrůstá množství těch, kdo
se sami předali Satanovi a kteří pracují, aby rozvíjeli velký duchovní holocaust lidstva. Kolik jen
nevinných zemře! Kolik jen zemře hladem, terorismem a také terorismem potratů se souhlasem
rodičů!
To byste měli mít v tomto čase na paměti a uctívat mého Syna rovněž za ty, kdo Ho neuctívají
nebo nemilují a za ty, kteří Ho v mnoha ohledech nerespektují.

Milované děti, neslyšíte hlas Boha, protože žijete ve spěchu, neslyšíte vaše souputníky na Cestě,
protože žijete ve spěchu… Vaši ochránci, ustanovení Věčným Otcem, vás ochraňují… a vy
nemyslíte na tyto Boží služebníky, kteří vás chrání před větším zlem. Neznalost lidí mého Syna
je taková, že nepřekračují hranice světského, nevolají ke svým strážcům, aby jim ukazovali cestu
a snažně je prosili, aby je v žádném okamžiku neopouštěli.
Děti, volejte mě!… Já jsem Matka Boží a Matka lidstva.
Lidé jsou hříšní, ale vy nesmíte žít v hříchu. Povstaňte, důvěřujte této Matce a zjevením, jimiž jsem
vás volala a stále vás volám.
Žijte v pokoře jako opravdové děti mého Syna, zbožňujte Ho, vstupujte s Ním do jednoty. Buďte
bytosti vnímavé k Boží moci, Boží slávě a přijměte mého Syna, neboť v Něm najdete plán
spásy a budete částí této spásy.
Ach, lidé, vy se nechcete dostat do spojení s Bohem!
Můj Syn zůstává s vámi. Setkejte se v tomto čase ještě jednou s Pánem času a prostoru.
Buďte si vědomi významu narození mého Syna, od něhož nemůžete oddělit jeho vtělení, ani jeho
odevzdání sebe sama na kříži. Láska Otce je tak nekonečná, a lidstvo se omezuje na to, co je
zbytečné a z pohodlnosti nehledá podstatu každé události, každého Božího Slova.
V tomto čase vaši bratři trpí kvůli mnoha Herodesům, kteří pronásledují lid mého Syna, kteří
nacházejí potěšení v zabíjení dětí bez jakýchkoli výčitek. Tak mnoho Herodesů, kteří se odevzdali
do rukou nepřítele duší a kteří prodávají církev mého Syna! Tak mnoho Herodesů, kteří svou
ekonomickou mocí podkopávají zdraví lidí, moří hladem velký počet obyvatel, infikují potraviny
národů, vytvářejí nové nemoci, trhají nevinného! To jsou Herodesové tohoto času, ti, kdo pracují
na vysokých pozicích, aniž by otevřeli svá ústa, aby nebyli odhaleni.
Vy, mé děti, zbožňujte Boha a čiňte tak se zadostiučiněním za takové ukrutnosti proti lidstvu,
za přestupky proti Božím Zákonům, za zákony, vyhlášené národy, které jsou v rozporu s Boží vůlí,
napravujte tak za krev, prolitou činy terorismu.
Mé děti, přibližte se těm, kdo nic nemají, a podělte se o každodenní chléb. Dejte
potravu potřebnému, ale sdílejte ji s láskou pravého Božího dítěte.
Modlete se, mé děti, modlete se za ty, kdo ve jménu Boha těžce urážejí nevinného.
Modlete se, mé děti, modlete se tento Štědrý večer za trpící a za pronásledované
křesťany.
Modlete se, mé děti, modlete se za Evropu. Nebude se smát, bude plakat. Bude truchlit
nad pohrdáním svých bratrů, kteří se vzájemně se záštím napadají.
Modlete se, mé děti, modlete se za církev mého Syna, otřásá se. Řím je sklíčený a plný
strachu.
Tím, že přijal zlo, aby řídilo osud lidstva, člověk dospěl s pokřiveným poznáním ke svému vlastnímu
utrpení.
Člověk špatně používá dary, které dostal od Boha, a tyto dary slábnou vzhledem k špatnému
jednání, s následkem pronikání zla do lidí, kteří je přijímají a naplňují je vším, co je proti Bohu.

Proto, drahé, milované děti, naplňujte Stvoření dobrem, které se rodí z vašich duší,
staňte se nositeli pokoje, buďte laskavými obětními dary nejen tuto noc, ale každý
okamžik svého života.
Modlete se… a v tichosti před mým Synem napravujte škody, které vaši bratři
způsobují lidem.
Modlete se, mé děti, a ať jste kdekoli, buďte útěchou pro své bratry a sestry, kteří
v tomto čase trpí kvůli přírodě, která nečeká, ale chce, abyste reagovali.
Andělé zpívají ke Slávě Boží… a na Zemi mé děti trpí.
Žehnám vám jako Matka každému z vás. Chci, abyste byli zrozeni k novému životu a byli si vědomi
toho, co znamená být mým dítětem.
Přijměte mé mateřské požehnání, neoddělujte se ode mne, vedu vás k věčnému životu.
Miluji vás.
Matka Maria
133. Poselství Boha Otce ze dne 13. ledna 2017.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

NOVÝ LID

Probouzím nový lid, lid zázraků, znamení a divů. Lid, jenž bude důvěřovat Mně a mému Slovu
a učiní mnoho velkých dobrých skutků v mém jménu.
Moji lidé, mějte se na pozoru, neboť ti, kdo budou důvěřovat Mně a mému Slovu a skrze
něž učiním tyto zázraky, znamení a divy, budou čelit pronásledování jako nikdy dříve.
Také nepřítel pozvedá lid – lid plný nenávisti ke všemu, co je ode Mne, lid horlivý více než dříve
zastavit Boží Slovo na zemi.
Můj nepřítel nedokáže zastavit Boží Slovo na zemi, ale bitva bude divoce zuřit. Mnozí z vás uvidí,
jak zlo bude bojovat proti dobru. Zlo na nějaký čas zvítězí, ale pak přijde konec a všechno zlé bude
zničeno, jak hlásá mé Slovo.
Bůh Otec

Jan 14, 12: Ano, skutečně, říkám vám: Kdo věří ve mne, i on sám bude konat skutky, které já
konám, ba ještě větší bude konat, protože já odcházím k Otci.
2Thes 1, 3-5:
3: Bratři, je to naše povinnost, abychom Bohu stále za vás děkovali. Sluší se to, protože vaše víra dělá
velké pokroky a vzájemná láska jednoho každého a všech vás se rozmáhá.
4: takže můžeme být na vás hrdí v církevních obcích, hrdí na vaši stálost a víru ve všech
pronásledováních a souženích, která snášíte.
5: V tom se právě ukazuje spravedlivý Boží soud: máte být tak uznáni za hodny Božího království, pro
které trpíte.

Zj 13, 7: A bylo jí dovoleno vést válku proti křesťanům a přemoci je. Byla jí dána moc nad každým
kmenem, lidem, jazykem a národem.

134. Poselství Ježíše ze dne 30. prosince 2016.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

DESATERO NENÍ LIDSKÝ VYNÁLEZ, JE TO BOŽÍ VŮLE

Moji milovaní lidé,
jste moji lidé, které chci stále držet po mém boku. Jste mé děti, a Já se na vás dívám
v každém okamžiku svým milosrdným pohledem.
Obloha vám ukazuje svou nádheru, každou noc je nebeská klenba ozdobena hvězdami a den vám
slunečním světlem označuje nový začátek. Všechny tyto dary jsou určeny každému mému dítěti,
přesto si většina neuvědomuje, do jaké míry je obklopena nesmírnou velikostí. Člověk
nezvroucňuje tuto rozmanitost na nebeské klenbě. Měl by ji nejen pozorovat, ale také přemýšlet
o moci naší Trojice, která stvořila život, protože vše pochází od Boha.
Vy, moji lidé, existujete, jste skuteční a zůstáváte v realitě, která může být vnějšková
a nepochopitelná, nebo vnitřní a srozumitelná. Každý člověk vlastní vědění. Udržovat je,
je odpovědností každého jednotlivce. Právě tak je odpovědností každé lidské bytosti toto poznání
rozšiřovat a neúnavně je dále rozvíjet.
Mé děti nemohou učinit poznání zdrojem užitečných myšlenek, dokud je jejich mysl svázána
s pýchou a s tím, co je hříšné, světské, zbytečné… Rozum v člověku, který je duchovně vyprahlý,
s myšlením, omezeným tím, co se mu říká, je okoralý a nepřináší ovoce.
Vyzval jsem vás k poznání, nejen Mne samého, abyste Mě milovali, ale k poznání všeho, co vás
obklopuje, k poznání času, v němž žijete, o tom, co se děje ve světě, aby vaše mysl vás dokázala
vést v životě s vnitřním poznáním, jež bude výsledkem každého kroku, který učiníte.
Někteří z mých vlastních chtějí žít jen zkušenostmi, nevědouce, že zkušenosti nejsou základem
víry. Volám je k poslušnosti. Prohlubujte své poznání, udržujte své smysly bdělé, aby vás
osvítil náš Duch Svatý a ponořil vás do vědění, osvíceného naší vůlí!
Miluji vás a vaše utrpení Mi není neznámé, proto vás volám znovu a znovu, ale vy zůstáváte slepí,
neposloucháte, neučíte se z bolesti. Neznáte mé Slovo, jste vzpurné děti a nevidíte velké dílo
Satana ke zničení mého lidu, povstáváte proti pravému Zákonu. DESATERO NENÍ LIDSKÝ
VYNÁLEZ, JE TO BOŽÍ VŮLE.
Zlý získal důležitou kořist. Mezi jeho oběťmi jsou mé posvěcené děti, které vedou můj lid do
propasti. Děti, kvůli neznalosti Boží vůle jste drženy v neustálém chození sem a tam, jdouce
z jedné strany na druhou, dokud nezakotvíte v neposlušnosti a nestanete se stoupenci Zlého.
V tomto čase, stejně jako v minulosti, vás musím varovat: Počet těch, kdo Mě zrazují, roste, ti,
kdo přijímají, co je světské, předávají mé děti Zlému a můj lid se mu vzdává k vůli neznalosti
mého Slova.

Každé z mých dětí musí podstoupit zkoušku svědomí, aby nebyly mezi těmi, které Mě zrazují
a popírají moji všudypřítomnost mezi lidmi, moji skutečnou přítomnost v eucharistii, popírají
existenci zla a existenci hříchů, kterou nazývají evolucí. To, mé děti, je pro Mne bolestné,
protože činy a díla v nerespektování mých Zákonů znamenají pro lidi smutnou cestu.
Zrazujete víru, útočíte na eucharistii a na mou Matku, která brání ďáblu, aby se zmocnil mé církve.
Mé děti, v palčivé touze po hledání lpíte na hříchu a oddáváte se svým nejnižším pudům. Jsem
zrazen. Jsem zrazen svými zástupci na zemi.
Mé děti ignorují mé Slovo, popírají Mě bez moudrosti nebo znalosti v každém činu a díle, které
realizují. Odmítají mou Pravdu, protože si nejsou vědomy mé lásky, popírají mé Slovo, které je volá
ke svatosti. Tento čas není jako ty v minulosti, je to rozhodující okamžik. Tato generace bloudí
mezi těmi, kteří tuto skutečnost přijímají a těmi, kdo ji neuznávají.
Mé velké Pravdy jsou pro lidstvo spíše jen tichým šepotem. To, co je moje, obracíte
v nic.
Moji milovaní lidé, pochybujete o mém Slovu… Tak budu Já pochybovat o vás. Podíleli
jste se na zmatku svých bližních, žili jste ve vlažnosti, která nevedla k duchovnímu
růstu, ale k bezuzdné zálibě v opakovaném uspokojování zlem proniklých
a znečištěných smyslů.
Toto je okamžik, který byl určen. Dívám se s bolestí na některé z mých posvěcených služebníků,
vykonávající slavení eucharistie jako bezvýznamný rituál. Neprožívají své kněžství, ale vstupují
do něj jako do jakéhokoli jiného povolání. Tento nedostatek lásky vůči Mně je přenášen na můj lid.
To jej staví čím dál tím víc proti Mně, padá do rukou světských duchů žijících v některých jejich
bratrech, tvořících část teroristických skupin. Tyto skupiny pak jednají s velkou ukrutností, hněvem,
a jsou zaplaveny mimořádným zlem.
Nezapomínejte, že zlo přichází ničit, a kde není jednota, tam je zkáza hmatatelná.
Drahé děti, moji lidé, terorismus rostl jako pěna na moři, některá lidská stvoření jednají
napodobováním. Každým okamžikem se počet mých věrných snižuje, kvůli nedostatku otevřenosti
v prožívání mé Pravdy a Lásky. Svět se jen hemží padlými anděly, hledající duše pro Satana.
Nebuďte pošetilí, neodporujte mým prosbám. Ty padly na půdu, která je příznivá zlu. Život vládce
bude odňat lidskýma rukama, které učinily smlouvu se zlem.
Žijete čas zkoušky. Ujistěte se, že zůstáváte v mé vůli.
Vlažný bude vyvržen z úst mého Otce.
Zrady mezi národy ohromí svět, ale můj lid bude Mnou ochraňován. JSEM, KTERÝ JSEM
[Ex 3, 14].
Modlete se, mé děti, modlete se za Střední východ. Válka nenechá na sebe čekat.
Modlete se, mé děti, za Spojené státy, jejich zem bude otřesena také těmi, kteří je
zradí.
Modlete se, mé děti, země se třese bez přestání.
Modlete se za Mexiko, modlete se uskutečňováním mého Slova. Mexiko bude očištěno.
Velká sopka se probudí a lidstvo se vyděsí.

Moji milovaní, až se objeví antikrist, můj anděl míru přijde na pomoc mému lidu, neboť Pravda se
bude vylévat z jeho úst na můj lid a mé děti znovu najdou víru.
Tím, že pronikne do mé Lásky, lidstvo by nemělo trpět tím, čím nyní trpí a má trpět.
Pojďte rychle ke Mně.
Začínáte cyklus duchovní Pravdy. Přijměte všechna možná opatření…
Zkoušky víry začínají.
Nejste sami. Jsem s každým z vás.
Váš Ježíš

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

MNOZÍ Z VÁS BUDOU ZA MNE PROLÉVAT SVOU KREV

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

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

Žehnám vám všechno lidské chápání přesahující, nekonečnou láskou mého srdce ve jménu Otce
i Syna i Ducha Svatého.
Váš Ježíš

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

136. Poselství Matky Spásy ze dne 3. ledna 2017.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

NEPŘIJÍMEJTE TO, CO VÁS MŮJ SYN NEUČIL

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Miluji vás, mé děti, jako Matka vás nosím ve svém lůně tak dlouho, jak je třeba.
V mém lůně se učíte milovat tak, jak to vyžaduje můj Syn. Tam pochopíte, že k tomu, abyste
milovali správně, je nutné poznat mého Syna, abyste nemuseli být překvapení jeho prací
a jednáním, které je mimo každou lidskou představu. Můj Syn je nekonečné milosrdenství, a pro
jedinou duši vylévá všechno své milosrdenství, aby přivítal hříšníka, neboť není kajícný hříšník,
od něhož by se můj Syn odvrátil. Vy, jako lidské bytosti, jste uzavřeni v omezeném rozhledu, jaký
má každý člověk. Můj Syn překonává lidskou představu o odpuštění a vychází vstříc duším, aby je
zachránil a nabídl jim svou Boží Lásku.
Děti, v tomto čase musí člověk vybřednout z mlhy, která mu zabraňuje vidět dál, než dokáže jeho
zrak. Musíte se rozejít s touhami, s nimiž jste žili. Ctižádostivá osoba není nikdy uspokojená, a to
špiní její smysly až do okamžiku, kdy se zatvrdí, a pak má před očima jen jediný, těžký a zničující
cíl.
Neměli byste činit žádné mimořádné činy a díla, která vidíte u druhých, ale jít odhodlaně svou
vlastní cestou odevzdání a pokory, moudrosti, a současně porozumění Boží spravedlnosti.
Všichni, jako děti Boží, si zasloužíte příležitosti, odpuštění, shovívavost, naději, lásku, požehnání
a především vědomí, že v každém okamžiku jste hodni se rozhodnout pro věčný život.
Vy, děti mého Neposkvrněného Srdce, musíte posílit svou víru, upevnit sílu, která je v každém
z vás, a tu získáte láskou a jednotou. Musíte se dívat na sebe, abyste dosáhly radikální změnu,

a ne na svého bližního, protože by vás to zastavilo. Na svém bratru uvidíte jen ty stránky, které
vás budou duchovně brzdit. Mé děti musí utvořit neporazitelnou, neproniknutelnou stěnu.
Moji milovaní, duchovní spánek, duchovní netečnost a slepota probouzejí falešné city, které jsou
protichůdné k lásce a jimiž člověka zcela oslepí. Jednání Satana takto dosahuje dvojnásobné síly
tím, že zajistí neustálé útoky ze zálohy na ty, kteří se na své cestě nechtějí zastavit.
Děti, musíte znát nepřítele duše, abyste se nestaly kořistí jeho intrik. Musíte poznat, jak Satan
jedná, abyste nepodlehly jeho svádění, ani útokům ze zálohy, maskované za dobré úmysly.
Zlo neprochází zemí v jedné podobě, ale na tisíc způsobů. Proto musíte znát předem, proti komu
a proti čemu bojujete a vypracovat vhodné strategie.
Modlete se, modlete se, modlete se, lidstvo je nemocné touhou po vlastnictví.
Zapomněli jste na modlitby a zaměřujete se jen na zevnějšek a na vlastnictví.
Úpadek v církvi dosáhne svého nejvyššího bodu, ale ne dříve, než zanechá těžké a hluboké rány
v lidstvu, které bude muset být přivedeno ke zralosti.
Drahé děti, pokora není vždy znakem skromnosti. Ale poznání dá slovu sílu, abyste měly oheň,
který přivede k mlčení pošetilého a zdánlivě vševědoucího zbaví odvahy.
Já, jako Matka všech lidí a Královna Nebe a Země, vás vyzývám, abyste všichni
prohlubovali svou znalost mého Syna a jeho učení.
Pro tuto generaci v tomto rozhodujícím čase, se týden může zdát jako několik měsíců a někdy
týden se může jevit jako den, následkem událostí, které jste prožili.
Všechno bude jiné. Budete toužit po současném světě, protože ten, jenž bude existovat později,
bude velmi jiný i v těch nejnepatrnějších detailech než ten, v němž žijete dnes.
Neuvědomujete si, jak příroda překvapí lidstvo svými neočekávanými změnami. Létání a letectví
budou muset pokročit ve svých systémech a čelit nepředvídatelnosti nečekaných změn větru, vody
a živlů. Milované děti, všechno se změní.
Modlete se, milované děti, modlete se za Argentinu, bude trpět a plakat.
Modlete se, děti, modlete se za Portorico, bude trpět silami přírody.
Modlete se, děti, na obloze uvidíte, jak se blíží oheň z vesmíru.
Modlete se, děti, modlete se, Brazílie bude trpět, protože se odvrátila od Boha.
Modlete se, děti, modlete se za Chile, jeho pláč se bude šířit větrem.
Spojené státy budou prožívat zmatek.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, buďte spravedliví k mému Synu, vzdejte
Mu čest a slávu, kterou mu lidská stvoření nedávají.
Neznečišťujte se tím, co není Boží vůle, naplňujte Boží Slovo.
Nepřijímejte to, co vás můj Syn neučil.

Děti mého Syna jsou věrné a pravé. Děti mého Syna jsou ty, které neodmítají nebo nepopírají
mého Syna. Děti mého Syna vědí, že můj Syn se vrací ve svém Druhém příchodu a dá jim svou
ruku a pozvedne je z místa, kam byly poslány. Čekejte trpělivě a neztrácejte víru.
Můj Syn přichází, ohlašován celým Stvořením. Nevrátí se v chudých jesličkách, ale jako Král.
Přijde uprostřed nebeské klenby, která se otevře, aby pro Něho udělala cestu, přijde doprovázen
myriádami andělských bytostí a celé nebeské hierarchie.
Hvězdy se budou zdát, že sestupují na Zem, ve dne uvidíte jejich lesk.
Mučedníci budou zpívat Boží chvály a vše, co existuje, bude velebit příchod mého Syna.
Archandělé a Serafíni budou zpívat zpěvy s melodiemi tak harmonickými, jaké člověk předtím nikdy
neslyšel.
Vzduch bude zpívat a voda se pozvedne a utvoří malé kapky, které se v harmonii pozvednou
a vytvoří nádherné mnohobarevné duhy, tak čisté ve své podstatě, mající barvy, jaké člověk dříve
nikdy nespatřil.
Vegetace se připojí k tomuto jásotu a bude se pohybovat v harmonii a vytvářet zvuk trubek
do rytmu písní.
Archanděl bude mít kalich ve své ruce s Krví mého Syna, stejnou, která byla shromážděna u paty
kříže, a tato Krev bude vylita jako hojná rosa na svatý zbytek, věrný a pravý, který nezapřel mého
Syna.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, čekejte trpělivě a držte se mého Syna, a toho, co vám
vysvětluje. Nehledejte poklady, které nenajdete. Již vlastníte největší poklad –
vysvětlení Božího Slova skrze milost a trojjediné milosrdenství.
Žehnám vám,
Matka Maria

137. Poselství Boha Otce ze dne 20. září 2016.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

ČAS JAKO ŽÁDNÝ JINÝ

Před mým lidem a světem ještě leží jeden z nejtemnějších časů v historii. Přichází taková temnota
a zlo, jakou svět nikdy neviděl, a mnozí nebudou chápat, co se děje. Ti, kdo Mě neznají, kdo
neznají mé Slovo a mé cesty, nebudou mít v tomto čase žádnou naději. Jen ti, kdo Mě následují,
kdo ve Mně přebývají, přežijí to, co má přijít.
Člověk si myslí, že má na vše odpovědi. Myslí si, že ovládá všechny stránky svého světa, ale brzy
pozná, nade vši pochybnost, že neovládá nic, pokud mu to nedovolím.
Můj lide, Já sám ovládám základy vašeho světa, Já ovládám atmosféru kolem vás a vše, co žije na
zemi. Já uvádím krále na trůn a zbavuji je trůnu. Řídím vše, co vidíte. Já mohu vykonat změny ve

vašem světě, které nemohou být napraveny. Já mohu vyjmout zemi z jejích základů a nechat ji
kymácet.
Přichází čas tak temný, jaký žádný člověk dříve neviděl. Lidé na zemi budou v tomto čase velmi
vyděšení, protože nic nebude takové, jako bylo dříve. Nic, co se pokusí opravit, nebude fungovat,
protože to bude práce mých rukou. Již jsem nařídil, aby se tak stalo, neboť se stále odmítají kát
za svou bezbožnost.
Není nic, co bych nemohl učinit.
Uctívejte Mě a budete žít.
Bůh Otec

Iz 45, 7: Já vytvářím světlo a tvořím tmu, působím pokoj a tvořím zlo, já, Hospodin konám všechny tyto
věci.
Jan 3, 19-20:
19: Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si více zamilovali tmu než světlo, protože jejich
skutky byly zlé.
20: Neboť každý, kdo dělá něco špatného, nenávidí světlo a nepřichází k světlu, aby jeho skutky nevyšly
najevo.
Iz 5, 20: Běda těm, kdo říkají zlu dobro a dobru zlo, kdo vydávají tmu za světlo a světlo za tmu, kdo
vydávají hořké za sladké a sladké za hořké!
Př 2, 12-14:
12: [Moudrost] tě ochrání před zlou cestou, před každým, kdo proradně mluví,
13: před těmi, kdo opouštějí přímé stezky a chodí po temných cestách,
14: kdo se radují, když páchají zlo, jásají nad zhoubnými proradnostmi,
Iz 24, 20-21:
20:Země se rozvrávorá, bude jako opilec, bude se zmítat jako budka. Dolehne na ni její nevěrnost, i padne
a už nepovstane.
21: V onen den Hospodin ztrestá nebeský zástup na výšině i pozemské krále na zemi.

138. Dialog mezi naším Pánem a jeho milovanou dcerou Luz de Maria ze dne 9. ledna
2017.

Náš Pán:
Pozoruji lidi, mé děti, které miluji věčnou láskou, jak se vychloubají svou budoucností s cílem
dosáhnout pokroku ve všech aspektech života, zatímco jejich povinností v tomto čase je duchovně
růst a přiblížit se ke Mně.
Lidé se ztrácejí v plevelu, který vytvořili k posílení zla ve všem, co je světské, a blouzní o čase,
který nepřijde; bez ohledů se vzájemně pošlapávají, když vykládají mé záměry a popírají mé Slovo.
Moje milovaná, bude pro mé děti přínosnější věřit, že se samy zachránily, že patří do elitní
společnosti, vlastní největší bohatství, udržují jen lidské ohledy, že jsou zmiňovány v médiích
a jsou lidmi chváleny, že cítí, že jsou idoly, drží moc nad lidmi, vlastní nejmocnější
a nejdůmyslnější zbraně, že znečišťují Stvoření, schvalují zákony k ničení života, dovolující potraty,
že přijímají vztahy proti lidské přirozenosti?… To je, moje milovaná, část z toho, co mám na srdci,
a co jsem ti mohl říct.

Luz de Maria:
Pane mého života, nic z toho není přínosem pro člověka, nic z toho jej nepřibližuje tvé lásce. Jak jsi
mě učil: pšenice musí pevně zakořenit v zemi, aby se jí plevel nezmocnil a nepřivedl ji do záhuby.
Lidstvo souhlasilo s vyprahlostí lidského srdce, přijímá nedostatek tvé Přítomnosti, protože lidské
stvoření je připoutáno ke všemu, co nepochází z Tebe, žije jen v nejbližší budoucnosti a zapomíná,
že vše, co je ze světa, je pomíjivé.
Náš Pán:
Moje milovaná, pomíjivé se ztrácí mezi prsty ruky člověka, aniž by vzal v úvahu, že k tomu, aby byl
spasen, musí obětovat a poslouchat, naplňovat a odevzdat se. Tak mnozí říkají, že Mě milují, když
každý den chodí do mých chrámů, a protože nahlížím do hloubi jejich duše, vidím nechuť, nezájem
a nedodržování Božího Slova.
Pociťuji velkou lhostejnost, s jakou se ke Mně chovají s pohrdáním, a ignorují Mě…
Vidím, jak falešná lidská vystupování přesahují lásku ke Mně…
Vidím zálibu některých mých představitelů v jistých společenských, a dokonce i politických elitách,
aby zůstali na předních místech…
Vidím, jak těmto vybraným synům chybí duchovní vedení…
Kolik jen moci má v současnosti Zlý nad lidmi! Manipuluje jimi až do krajnosti, a tím, že mé děti,
muži a ženy, hledají největší bohatství, aby byli obdivováni, podléhají podvodu a žijí bez úcty
k sobě. Trpím kvůli těm, co žijí jen pro zdání nebo konvencemi…
Jak daleko ode Mne jsou tyto "moderní styly života a lásky"!
Neslušnost v oblékání ženy je znamením prázdnoty, kterou nosí ve svém nitru. Žena ztratila své
hodnoty, slušné chování a způsoby, skromnost, stud a jemnost.
To málo mužnosti v oděvu mužů dává jasný signál, co se nyní s lidmi děje. Pohlížejí na dar života
s pohrdáním, přihlížejí, jak se člověk proměnil ve stvoření temnoty, produkt rozkladu, který se již
nedá zvrátit, dokud lidstvo nebude úplně očištěno.
Náš Pán:
Má milovaná, řekni Mi, kolik je těch, kteří prohlubují znalost Písma svatého a vysvětlení mých
volání, aby se zbavili své nevědomosti, kterou nosí s sebou? S jakou naléhavostí chtěla má Matka
zadržet zlo daleko od této generace! Její volání byla a jsou ignorována kvůli lidským konvencím,
které vás povedou jen k většímu utrpení.
Kvůli zlu, zakořeněnému v člověku, zbraně hromadného ničení zesílí své smrtelné účinky,
propojené s falešnými modlami, které člověk vytvořil, mezi nimiž potraty a hříchy, které je
doprovázejí, jsou šípy Satana. Protože se nebojí, že Mě urazí, odevzdal se člověk vedení Satana.
Zradili jste Mě a na Boží Zákony zapomněli. Souhlasili jste s tímto plánovaným zapomenutím
a říkáte Mi: "Odejdi od nás, nechceme Tě znát!" Můj lid chce jen nějak přežít, bez žádného citu,
bez pověření, bez pravidel, bez úcty, bez lásky. Člověk zapomněl na své postavení Božího dítěte…
Luz de Maria:
Můj Pane, nevědomost o čase, ve kterém se lidstvo nachází, je důsledkem vzdálení se člověka od
Tebe. Situace tvého lidu je podobná tomu, kdy Mojžíš byl na hoře Sinaji a lid už nechtěl více čekat

a vytvořil sochy Satana, jemuž se oddali, a ten vyslal své legie, aby přiměl člověka k pádu do
degenerace a do nejhoršího ponížení a bludů.
Náš Pán:
Moje milovaná, lidstvo se nezastaví, dokud nebude trpět tím, co způsobilo…
Část očisty se blíží z prostoru, síla a vibrace nebeských těles cestujících prostorem, přímo ovlivní
oběžnou dráhu Země a vyvolá pohyb zemské osy, takže útroby Země a její těžiště budou
odpovídat na tyto vibrace a magnetismus, které změní její normální rotaci.
Neštěstí budou přibývat, otřesy Země budou přicházet jeden za druhým, aniž by se člověk dokázal
rychle zachránit, protože okolnosti mu v tom zabrání. Rozbouřené vody zaplaví pobřeží
a komunikace budou extrémně změněny. Pak člověk uvidí, že jeho technologie nic nezmůže, a aby
mohl jít dál, bude záviset na tom, co bylo stvořeno Boží rukou. Nikoli člověk je Tvůrce, ale je
otrokem toho, co vytvořil… Nic nepřijde mimo to, co dovolí naše Trojice.
Kdyby lidstvo jen na chvíli poslouchalo mé Slovo a Slovo mé Matky, nacházelo by se velmi daleko
od tolika chyb a omylů. Kvůli nedostatku znalosti naší Boží vůle dosáhla lidská vůle převahy. Bůh
řešení je to, co lidstvo hledá, a protože tato řešení neodpovídají lidské vůli, zvolilo si ďábla.
Rozšiřuj naše Slovo v každou vhodnou i nevhodnou dobu, probouzej duše, jak ti přikazuji.
Můj lide:
Každý má schopnost se rozhodnout, každé z vás, mé děti, má schopnost si vybrat. Ti, kteří chybou
v úsudku se rozhodli ode Mne vzdálit, jsou těmi, kteří ničí vše na své cestě, počínaje darem života
a vedou lidstvo ke krutému utrpení. Všichni, kdo mají vliv na národy a moc vyhlašovat pravidla
a zákony, kterou použili ke zlu, nedosáhnou mého milosrdenství, neobrátí-li se v pravý čas a před
stanovenou hodinou.
TOTO JE ČAS POKÁNÍ, OBRÁCENÍ, JEN TENTO A ŽÁDNÝ JINÝ.
Modlete se, děti, modlete se za Austrálii, nářek přijde do této země.
Modlete se, děti, modlete se za Indonésii, obr se probouzí.
Modlete se, děti, za Itálii, bude trpět kvůli velké sopce, která spala.
Modlete se, děti, modlete se za mou církev, je rozdělena a ovce jsou rozptýleny.
Moji lidé, pojďte ke Mně, odpovězte na mé naléhavé prosby.
Moje požehnání zůstává s vámi, má Láska se k vám hlásí, mé milosrdenství vás očekává…
Váš Ježíš

139. Poselství Ježíše ze dne 21. července 2010.
Nástroj: Eva Nagy (Maďarsko), http://jezusuzenete.hu

JAK SE MÁTE CHOVAT BĚHEM PRONÁSLEDOVÁNÍ KŘESŤANŮ

Má svatá Matka vám minulý týden řekla, na kterou stranu se máte postavit po Velkém Varování:
Do tábora antikrista, nebo do tábora Ježíšova, a tím si vyberete i život, který vás čeká.
Já vám nyní řeknu o tom, jak se máte chovat během pronásledování křesťanů. Především, když už
pronásledování začalo – není třeba, abyste se postavili do středu náměstí a s údery rukou do hrudi
vykřikovali mé jméno. Není třeba, abyste venku nosili na svém oblečení můj kříž, ani na rohu ulice
přednášeli o obrácení.
Moji drazí kajícníci, potřebuji vás, potřebuji vaši sílu, hlavně v tom těžkém období. S takovým
extravagantním chováním byste se předčasně dostali do rukou vašich pronásledovatelů. Když
už pocítíte závan pronásledování, pak už nelze na veřejném prostranství, v kostele, ani v domě
kultury pokračovat v rozsáhlém konání pokání, ale je lépe vytvořit skupiny – 5 lidí v jedné skupině,
a pokání konejte tajně v domech. V těchto malých společenstvích kajícníků budeme přítomni My,
Nejsvětější Trojice a má svatá Matka, a budeme vás posilovat znameními, zázraky a jinými
milostmi, budete-li se neochvějně modlit.
Vaše úkryty kajícnosti držte v hlubokém utajení a cizí lidi už mezi sebe neberte. Své nově obrácené
rodinné příslušníky vyučujte v tajnosti a upozorněte je na nebezpečí. Držte se daleko od falešných
proroků, kteří se bez výjimky objeví v každé zemi a ve zplnomocnění antikrista budou konat
falešné zázraky a znamení.
Skrze ně Mě napodobuje Satan. Potom, co po Velkém Varování zmizí z oblohy můj kříž, pokusí se
vás omráčit svými falešnými znameními. Dávejte si pozor, neboť ďábel dokáže uvést v omyl i ty
nejlepší. Ale nad těmi, kteří důvěřují Neposkvrněnému Srdci mé svaté Matky a mému láskou
hořícímu srdci, nebudou mít žádnou moc. Nevěřte falešným učitelům, kteří na začátku přednášejí
o Bohu a lásce, ale o Mně, pravém Spasiteli nemluví, až na to, že jsem byl podvodník, a že pravý
Mesiáš přišel až teď.
Později se kostely stanou obydlím mého nepřítele, vstoupí do nich falešné vědy, bude se tam
vzdávat sláva okultním učením a na oltář bude vyzdvižen sex a homosexualita, bude se tam
diskutovat o svobodě a oslavovat potraty a euthanazie. Okultismus zcela zaujme místo mše svaté.
Mnoho mých ubohých a podvedených dětí se stanou obětí astrologie, věštců, reinkarnace,
vyvolávání duchů, esoteriky, reiki a duchovního léčitelství. Tímto způsobem se úplně dostanou
do moci Zlého. Až se to stane, bude to úloha pro vás, které jsem osvítil, abyste varovali členy své
rodiny, rodinné příslušníky, známé a sousedy, že jejich duše bude zatracena, budou-li chodit na
taková místa. Budou vám důvěřovat, neboť se obrátili během Velkého Varování a jejich duše žízní
po Mně.
Mé drahé děti, budete-li chtít ve Mně zůstat, nepřijímejte pozemské výhody, neboť vás budou chtít
jimi svést. Budou rozdávat peníze, úspěch a moc, abyste se postavili do tábora antikrista, a tak byli
navěky ztraceni. Raději si vyberte bídu a chudobu, abyste si mohli zachránit tělo a duši. Snažte se
od toho odradit i své okolí. Kdokoli přijme jejich odměnu, ten se automaticky vydá ďáblu.
Moje drahé děti, moji drazí milovaní, teď bych chtěl vám říct o tom, co nejvíc bolí mé svaté srdce.
Tím je pronásledování, které vás čeká. Zdržujte se hodně doma, každý den přijímejte duchovní
přijímání, opatrně se účastněte mší svatých, které jsou slouženy v úkrytech, hodně se modlete
a s úplnou dětinskou odevzdaností svěřte sebe samé Mně a mé svaté Matce.
Dostanou-li se někteří z vás do rukou pronásledovatelů, mějte na paměti, že když jsem byl zajat,
choval jsem se odvážně, neprosil jsem o milosrdenství, nenaříkal jsem nad sebou, abych byl
propuštěn, ale jako tichý beránek jsem šel mezi vlky. Bude-li třeba, následujte Mě a nikdy Mě

nezapírejte. Můj Duch Svatý vás učiní neuvěřitelně odvážnými. Na vaše ústa položí slova, která
máte říct, až se vaši pronásledovatelé budou vás vyptávat.
Budete-li v rukou nepřátel, Já svým plamenem lásky probudím ve vás takovou lásku, že nepoznáte
sami sebe. V čase, kdy vám předávám toto učení, můj Nebeský Otec stojí vedle Mne a každému
z vás, po jednom, odstraní vaše poddajná a bázlivá srdce a na jejich místa vsadí moje odvážné,
ochotné a obětavostí hořící božské srdce. Přijměte je do sebe a začněte od tohoto okamžiku, ať
ve vás tluče moje Vykupitelské srdce. Nechť odejde strach, nechť odejde slabost!
Žehnám vám silou nadpřirozené odvahy ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Váš Ježíš

140. Poselství Matky Spásy ze dne 15. ledna 2017.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

KAŽDÝ ČLOVĚK MUSÍ PŘEVZÍT ZODPOVĚDNOST ZA SVŮJ DUCHOVNÍ RŮST

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
volám vás k sjednocení s mým Synem, a k tomu je třeba, abyste zůstaly ve stavu
milosti.
Musíte, a budete muset obnovit vztah, který lidé ztratili s Bohem, kvůli hanebnostem, vzpouře,
neposlušnosti, zvrácenosti, současné aroganci a kacířství, kterými lidstvo uráží mého Syna. Jen
málo mých dětí je schopno se rozmnožovat vícekrát, tak jak to dovoluje Bůh, a jejich činy a skutky,
které provádějí, se rovnají těm, které činí davy lidí.
Děti, abyste obnovily vztah se Stvořitelem, musíte nejdříve zaměřit své úsilí na nitro
každé osoby, protože bez niterné změny nedosáhnete pravé a trvalé změny.
Dnes lidská bytost nežije ve vnitřním pokoji, což ji dělá duchovně nestálým stvořením, a z toho
důvodu nepřestává jednat a reagovat nepředvídaně vůči svým bližním a žije v neustálém strachu
ze ztráty toho, co nemá, a ztrácí to, co má. Kvůli těmto zbytečným touhám nežijete v pokoji,
ale v neustálé úzkosti. To, co jsem uvedla výše, spočívá v tom, že jednáte ze své vůle, myslíte si,
že můžete zvládnout zmatek a nároky světa sami, ale tak tomu není. Pozvěte mého Syna a mě,
abychom byli přítomni, řídili vás v práci a jednání tak, aby všechno mohlo odpovídat
Boží vůli.
Děti, často jednáte napodobováním, bez rozmyslu, jednáte bez uvažování, bez používání paměti,
bez toho, že byste si připomněly minulé činy, které vám způsobily bolestné a zlé chvíle. Měly byste
se vyvarovat opakování minulých chyb, ale vy to neděláte.
Nejste upřímné k sobě samým, jinak byste se vyhýbaly upadání do bolesti, do pocitů marnosti,
neshod. Byly byste pozorné k tomu, jak krotit své přehnané impulsy, ale pokrytectví je silnější
než Pravda.
S bolestí vidím, že vám, milovaní, chybí pokora. Neustále poukazujete na chyby,
o nichž věříte, že je vidíte u svých bližních, aniž byste nejdříve opravili ty vaše.

Pýcha u těch, kteří jsou moji, je tak velká, že se nemění a žijí v neustálých stížnostech
vůči svým bratrům a sestrám na jejich nerozumné činy, ale pyšný člověk se nemění,
aby šel příkladem.
Milované děti, jako Matka znám prázdnotu, v níž žijete, a je to právě skrze vnitřní prázdnotu, kudy
k vám vniká ďábel. Ďábel je mazaný a bude vás vyzývat, abyste oslavovaly sebe – kvůli čemu?
Abyste odstranily pojem dobra a zla, přesvědčily sebe, že můj Syn zemřel, a proto můžete jednat
svobodně, neboť vám bude vždy odpuštěno.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, oslavování člověka sebou samým, činí milované Boží
stvoření bytostí, která je nasycena svou ješitností a do nebe vynášeným lidským egem, která nemá
rozum, takže naplňuje záměr Satana – člověk je nejnerozumnější bytostí celého Stvoření.
Čekáte na příchod podvodníka a antikrist je nyní činný v těch, kdo jsou slabí, které
nachází bez svědomí a daleko od mého Syna.
Podvodník působí na každého. První věc, kterou v člověku vykoná, je to, že nechá růst jeho pýchu,
podněcuje ho, aby se považoval za soudce a pána:
vede nelidského, aby byl více nelidským…
vede nespravedlivého, aby poukazoval na chyby ostatních, aniž by viděl ty své vlastní…
Ďábel dnes zbavuje člověka citů a vnímavosti, ba i jeho inteligence, aby si ho podmanil otroctvím,
a zabránil být mu tvůrčí bytostí. Přeje si, aby člověk byl na něm závislý.
Milované děti, tento čas je kritický pro váš duchovní růst, každé z vás musí bojovat vší
svou silou, aby nejednalo proti Boží vůli.
Mé děti mluví o hříchu a rychle jej odhalují, ale protože jsou hloupé a nezodpovědné, často
upadnou do těžkých hříchů. Člověk prožil otroctví a pohlíží na ně jako na věc minulosti. Dnes je
ale člověk více otrokem hříchu, než si sám myslí, neustále přežvykuje svůj návyk na neřest, a tato
strašná potrava plodí bytosti, které jsou úplně vzdáleny od Boha, pomýlené ve svých
přesvědčeních a zcela modlářské.
Moji milovaní, chybí vám Láska, a to vás vede k hledání spirituality ve zlu. Tam ji nikdy nenajdete.
Naopak, budete mít stále tvrdší srdce a zamilujete si to, co je produktem Stvoření, ale nebudete
milovat Stvořitele.
Děti, vězte, že představitelé zla vnášejí nepokoj mezi národy prostřednictvím několik mužů
a zbytek napodobuje tyto lidi, poslané těmi, kteří řídí osud lidstva. Způsobují, že po velmi krátké
době zdánlivého míru, přichází ještě větší neklid. Na velké mezinárodní scéně nechají zabít
prezidenta velkého národa, a to otřese světem, dá lidem příležitost se vzájemně obviňovat, a tak
přízrak války přestane být přízrakem. Ustrašení lidé se nechají snadno vést k ďábelskému cíli.
Ti, kdo opravdu milují mého Syna, nemohou mít účast ve svobodném zednářství, mezi ilumináty,
v pyšných elitách, na podobách modernismu, které urážejí mystické Tělo. Nemohou žít
komunismem a jeho praktikami, nemohou žít s hudbou, která je zkomponována pro Satana,
nemohou si dovolit, aby byli ovládnuti technologií, nesmí si dovolit být otráveni stravou,
nezodpovědně vytvořenou ke skoncování s větším množstvím lidstva. Nemoci vytvořené člověkem
jsou skvělou záminkou k zamoření organismu lidských stvoření a způsobit jim pomalou smrt léky
k tomu připravenými.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, mocní světa neustále vyvíjejí předměty, které člověka
kazí a ovládají.
Lidská bytost, zamořená nejen ve svém těle, ale i ve svém duchu, je velmi zranitelná
zlem, a může být k němu použita.

Neuvědomělá modlitba, nepřítomnost praktikování půstu těmi, kdo nejsou nemocní, nestudování
Písma svatého, nedostatek skutečného pokání jako znamení pokory, nepřijímání eucharistie,
neúcta k vlastnímu životu a životu svých bližních, neúcta k lidskému tělu jako chrámu Ducha
Svatého a naprostá nepřítomnost lásky k Bohu – to jsou nejdůležitější body, kde Satan našel
velkou slabost, a dokonce i nevědomost a negramotnost v tomto lidstvu oslabeném ve svém
duchu.
Teď není čas hledat viníky, je to čas, v němž každý člověk musí převzít zodpovědnost
za svůj duchovní růst a nabídnout Bohu, co Mu náleží a patří.
Modlete se, mé děti, modlete se za Itálii, bude napadena vetřelci, kteří způsobí velkou
bolest lidu mého Syna.
Modlete se, mé děti, modlete se za Francii, zakusí velký útok.
Modlete se, mé děti, za Španělsko, bratrsky vítá ty, kdo to potřebují. Bude přepadeno,
aniž by to očekávalo, jeho lid bude trpět, ale já budu pozorná k prosbám dětem mého
Syna.
Modlete se, děti, modlete se za Nigérii, je prolévána krev.
Modlete se za děti, které trpí bičem Satana.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, udržujte svého ducha bdělým, protože zlo se
nachází ve stavu útoku. Buďte jednotní, bratrští a především buďte věrni mému Synu,
a ne lidem.
Tento cyklus, do něhož jste vstoupili, oznamuje lidem, že musí zůstat sjednoceni a spojeni s mým
Synem, aby nebyli strženi mořským proudem nepřítele duší.
Musíte s vážností upínat pozornost k přírodě – zemětřesení pozvednou vody moře, které proniknou
na pevninu, vítr přinese neštěstí, Slunce ohřeje Zemi a oheň spálí a zničí velké oblasti v několika
zemích.
Mé děti, očista bude zkouškou pro ty, kdo jsou věrni mému Synu. Váhající se budou muset
rozhodnout dřív, než noc nedovolí Slunci ohřívat Zemi.
Milovaní mého Neposkvrněného Srdce, milujte mého Syna. Budete-li Mu věrni, nezůstanete sami.
Zůstávám s vámi. Nejsem zde snad jako vaše Matka? Nebojte se. Ochráním vás a osvítím
pro vás cestu k mému Synu.
Miluji vás.
Matka Maria

141. Poselství Boha Otce ze dne 15. září 2016.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

MOUDROST

Přeji si, aby mé děti byly moudré. Přeji si, abyste si ukládali moudrost pro přicházející časy, dokud
je pro vás ještě dostupná. Přeji si, abyste měli užitek z toho, co jsem vám poskytl, ale velmi málo
mých dětí tak činí (*).
Ve dnech, které mají přijít, mé děti, jež nyní na Mě nemají čas, pocítí velkou lítost, že Mne a mé
Slovo neučinily svým přednostním zájmem. Až pak si uvědomí, proč jsem je znovu a znovu
upozorňoval na tuto nutnost.
Mé děti, nikdo vás nemůže připravit nebo ochránit, když neposloucháte. Když má slova
neznamenají pro vás nic, nemohu vás uchovat v bezpečí.
Bůh Otec
Př 12, 15: Pošetilci zdá se, že jeho cesta je přímá, kdežto kdo poslouchá rady, je moudrý.
Př 1,33: Ale kdo mě poslouchá, v bezpečí bude bydlet a žít klidně, beze strachu z něčeho zlého.
Př 1, 25-27:
25: Každé mé radě jste se vyhýbali, nedali jste na mé domlouvání,
26: i já se budu smát, až budete v bídě, budu se vysmívat, až na vás přijde strach,
27: až na vás přijde strach jako ničivá bouře a vaše bída se přižene jako vichřice, až na vás přijde soužení
a tíseň.

142. Poselství Ježíše ze dne 16. října 2017.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

UVNITŘ SEBE ČLOVĚK VŽDY TOUŽÍ PO TOM, CO NEMÁ – A ZLÝ TO VÍ!

Moji milovaní lidé,
pozoruji vás, ne z nebe, ale v nitru každého člověka…
Každý, kdo Mě nezná, cítí, že Já jsem daleko a z toho důvodu Mě necítí uvnitř sebe.
Přebývám v každém z vás, ať už jste hříšníci, nebo ne… Žiji ve vás! A je to právě uvnitř lidské
bytosti, kde se setkávají všechny pocity, myšlenky, touhy, rozmary, nespokojenost, pýcha, naděje,
nenávist, láska, tíseň, ztráta odvahy, laskavost, láska k bližnímu, upřímnost, pokora, soudnost
nebo hněv, odpuštění nebo radikalismus, vyvolaný hloupostí.
Kolik jsem toho už vysvětlil a probral v naléhavosti vnitřní změny v těch, kdo se
nazývají mými dětmi! Protože přebývám ve vás a tam, kde Mě nevidíte svýma tělesnýma očima,
musím žít utiskován neustálými útoky ze strany lidského ega, které vás ovládá, a vy se egu
vzdáváte bez jakékoli vůle nebo autority, jíž by se podřídilo.
Pohlížím na Zemi z nebe a vidím, že tak mnozí se po ní toulají, aniž by si byli vědomi
změny, proměny, na niž se v tomto čase musí připravit.

Každý člověk má svobodu vystoupat na vrchol mé Lásky, nebo se plazit po zemi s pekelným
hadem. V tom spočívá rozhodnutí lidské svobody.
"Ego" je vytvořeno vším, co člověk ve svém životě prožije…
"Ego" dostává všechny informace, které každého formují…
Vy, lidé, jste nádoby, v nichž je uloženo vše, co máte ve své mysli, abyste si vzpomínali, pracovali
a jednali. Ach, děti, ale reakce, nebo jednání člověka není chybou jeho mysli! Mysl byla
informována vzpomínkami, hodnotami, přesvědčením, zálibami, představami, strachem, pokorou
nebo pýchou. Každá životní zkušenost je přivedena do mysli a závisí na každém z vás, zda tato
informace je přijímána za dobrou, nebo zlou, aby byla zušlechtěna, nebo zkažena ješitností,
vyvolané pýchou nafouklého ega.
Každé z mých dětí je svobodné žít buď minulostí, nebo se v duchovním vzestupu
otevřít novosti mé Lásky, aby se pro spásu své duše poslušně řídilo tím, na co vás
připravujeme, nebo aby setrvalo v nerozumu vytvořeného okolnostmi, které vyvstávají v jistých
situacích jako nezkrotná vlna, jež vás velmi snadno přivede ke ztrátě kontroly.
Lidstvo se nadýmá pýchou, aniž by Mě potřebovalo… Já v každém z vás trpím, když zacházíte
s chrámem Ducha Svatého s takovou nedbalostí, zatímco Já vám dávám prostor, abyste se
připravili podstoupit tuto vnitřní proměnu a odložili starý oděv, který nosíte jako řetězy, které vám
nedovolují se opravdu obnovit – odporné, špinavé hadry, s nimiž se pohybujete z místa na místo.
Pokrytecky se v jistých situacích stavíte na odiv, a v jiných situacích jste obílenými hroby,
pokrytci, kteří jednají a žijí jen podle vnějších okolností!
Necháváte se unášet vlnami toho, co se vám zrovna hodí, neodevzdáváte se mému Slovu, které
vás chce proměnit mým způsobem, abyste jednali v dobru, pohybovali se v dobru, pracovali
v dobru a byli mým pravým svědectvím.
Cítím žízeň a chuť každého člověka, ale ne fyzickou žízeň a chuť, spíše žízeň, která degraduje
a chuť, která uspokojuje ego. A tam nalézám sebe jako v kleci, která Mě vězní a nedává Mi téměř
žádný prostor, abych přinesl svou Lásku vaší mysli nebo myšlence, a ještě méně srdci.
Milovaní, jsem neustále držen zpátky mnohačetnými "egy", které tvoří vaše ego ve své úplnosti,
a které se Mi staví do cesty s pekelnou touhou po moci.
Tak mnoho vás, kteří říkají, že jsou částí mého lidu, že jsou věrní a že Mi slouží, jsou
ve skutečnosti zloději!… Někteří jsou elegantně oblečeni, protože věří, že půjdou touto cestou
nepovšimnuti, jiní, oblečení ve svých hadrech, aby tvrdili, že jsou autentičtí: OBOJÍ MĚ BIČUJÍ!
Obojí jsou opilí okázalostí, hamižností a pýchou.
Je jen jediná cesta k proměně sebe sama z hříšníka v někoho, kdo je kajícný. A ta cesta
je pouze jediná. To je stálý odstrašující prostředek pro vaše ego. Dokud nepřetvoříte
své ego, nebudete schopni uslyšet hlas mé Lásky.
Toto lidstvo zdegenerovalo natolik, že vypadá stejně jako při porodu dítěte, tak i při popravě jiného
dítěte. Jak se zdá, truchlíte, ale pak srazíte hlavu svého bratra, ukradnete jeho srdce, hodíte ho na
zem a vlečete ho za sebou jako válečnou trofej.
Děti, moji lidé, co to děláte? Kde je Boží obraz, který vlastníte? Kam jste jej zahodili?
V tomto čase, kdy máte k dispozici tolik informací z našeho Domu k předcházení toho, abyste
nepadli, a pokud by se tak stalo, abyste se rychle postavili, máte přednostní upozornění
o událostech, jimž budete čelit, a přesto jste vzpurní, a kvůli vzpouře ďábel přebírá moc, která

roste, přibývá a vy pracujete a jednáte s takovou lhostejností, že si nevšímáte jeden druhého…
Nadutci! Budete bědovat, že jste nenaslouchali mému Slovu.
Strategie Zlého není člověku známá. Nerozpoznáte ji lehce, a proto vámi tak snadno proniká
a proměňuje vás. Budete-li v tomto čase trvat na pokračování v pošetilosti při práci a jednání podle
svého ega, které vlastníte, a neuvedete je do stavu Pravdy v mé Lásce, pak duchovní bitva bude
pro ďábla příliš snadná a odvleče vás ke zlu, uchopí vás, aby kdykoli způsobil pád vašich bratrů.
Zlý neodpočívá, takže vzhledem k duchovní chudokrevnosti, kterou trpíte, síla Zlého
vás snadno povleče dál, dokud se nestanete částí jeho družiny.
Nezavázali jste se pevně k provedení nápravy. První reakcí na mé volání je "odlehčená verze
kajícnosti", pak zapomenete a pokračujete ve stejných kolejích, jako tomu bylo dříve. Mé srdce se
rmoutí nad snadností, s jakou jste kultivovali říkat "ano" a v následujícím okamžiku k zapření toho,
co jste Mi nabídli.
Sešlu mého anděla pokoje se železnou holí. Až promluví, jeho Slovo bude oheň, spalující
lidskou bezmyšlenkovitost a falešnost, a také odhalující ješitného a tvrdohlavého, domýšlivého,
který opovrhuje pokorným.
Moji kněží budou muset napravit své způsoby – ti, kdo by je měli napravit a ještě jednou vstoupit
do modlitby a spirituality, která vede mystika cestou mé Nejsvětější Matky. Musí se zasvětit
k volání mých ovcí a kázat mé Slovo se silou a přísností, aby velký počet mých lidí nesešel z cesty.
Má církev je zraněná a každý z mých kněží je volán, aby byl léčitelem a uzdravil největší počet ran,
které má církev utrpěla těmi, kdo Mě neuctívají, uchvacují můj lid jako dravci a před mým lidem ji
rozkládají při pohledu na Vatikán a Řím, hořící jako dříví na otop.
Podvodník člověka vyskočí proti každému z vás v okamžicích, kdy jste nejzranitelnější, kdy
se pohybujete mimo mou vůli. Chcete skutečně být služebníky zla, že se nechcete změnit?
…Ach, a pak se dovoláváte Mne a prosíte Mě o ochranu!
Budete pokračovat v tomto duchovním soužení, v němž žijete a usnadňujete Satanovi
úkol, protože vás nemusí hledat, ale vy voláte k němu, aby vás použil?
Jak jen vlažní budou trpět! Budou zajati lží zla a stanou se snadnou kořistí Satana. Satan není
nepozorný k touhám každého člověka a těmito touhami vás bude volat. Uvnitř sebe člověk vždy
touží po tom, co nemá – a Zlý to ví. Dávejte si pozor, mé milované děti.
Modlete se, mé děti, modlete se za Jamaiku.
Modlete se, mé děti, za Venezuelu.
Modlete se, mé děti, mé chrámy jsou pustošeny.
Modlete se, mé děti, aby bylo vyhlášeno páté Mariánské dogma.
Moji lidé, milujte mou Matku, neboť ona vede můj lid.
Žehnám vám věčnou Láskou.
Váš Ježíš

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

MÉ DĚTI, O VŠEM SE ROZHODNE VE VAŠEM SRDCI

Moje drahé děti,
oko nevidělo, ucho neslyšelo, lidské srdce nedokáže pochopit, co jsem vám přichystal. Tento svět
je jen stín ve srovnání s místem, které vy nazýváte nebe. Váš život na zemi je krátkou zkouškou.
Pokud jste ve zkoušce uspěli, získáte věčný život. Ale když padnete, ztratíte všechno, co jsem vám
přichystal.
Zkouškou je láska. Když se v každé životní situaci rozhodnete podle lásky, můžete vejít do domova
věčného štěstí, který je připraven pro ty, kdo Boha milují. Bůh sám je Láska, z jeho lásky jste, On
vás povolal k životu z ničeho. Bůh je Stvořitel, jenž z ničeho stvořil svět a všechno položil pod nohu
člověka, aby nad světem panoval. Kdyby člověka vedla láska, svět by ho poslouchal. Ale lidé svými
hříchy, svou bezuzdnou chamtivostí a sobectvím zničí svět, jejž od Boha dostali.
Mé drahé děti, Bůh vás stvořil ke svému obrazu, dostali jste rozum a svobodnou vůli, kterou Bůh
chová v nejvyšší úctě. To znamená, že dovoluje i zlo, abyste se od něj odvrátili. Ale když si zvolíte
hřích, tak i příroda se vzbouří proti vám. Proto je tolik katastrof.
Mé děti, o všem se rozhodne ve vašem srdci. Obraťte se! Naplňujte se Mnou, mou nekonečnou
láskou, a pak i vaše skutky budou správné. Spojte se se Mnou! Proto jsem se stal člověkem,
abyste se Mě nebáli, a abyste žili se Mnou ve vroucím osobním spojení. Když ke Mně
mluvíte, Já vás slyším. Jsem vám k dispozici ve dne v noci, vždyť ve vaší duši žiji za
předpokladu, že Mě do sebe přijímáte. Dokážu vykonat cokoli, když se s vírou modlíte. Ale
dám vám jen to, co vám bude sloužit ke spáse vaší duše. Proto neklesejte na mysli,
dostanete-li něco jiného než to, o co prosíte. Za to Mi budete v nebi vzdávat díky na
věky věků.
Moje děti, čas je krátký. Váš život se rychle ukončí. Prosil jsem vás o následující: Žijte v neustálé
připravenosti, neboť nevíte dne ani hodiny. Ať je celý váš život neustálým čekáním, jako
u moudrých panen v evangeliu. Pociťujte touhu po Mně a po spatření mého svatého Světla.
Obracejte evangelium v činy a žijte ve svatosti života. Tak se vaše srdce naplní láskou ke Mně
a touhou po Mně, abyste byli tam, kde jsem Já, abyste viděli mou slávu. Jsem tak ušlechtilý
a laskavý, že ani za celou věčnost se nedokážete Mnou naplnit. Tolik vás miluji, že to bude vaším
štěstím na věky věků.
To, co na vás čeká v nebi, to se lidskými slovy nedá vyjádřit. Svatý Pavel, potom co uviděl nebe,
výstižně napsal: "co žádné oko nikdy nevidělo, co žádné ucho nikdy neslyšelo, nač žádný člověk
nikdy ani nepomyslel, co Bůh připravil těm, kdo Ho milují" [1Kor 2, 9].
Moje děti, milujte Boha, svatou Trojici, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí
a ze všech sil. A vaše spolubližní tak, jak jsem Já miloval vás, když jsem na kříži dal za vás svůj
život. Žijete-li v lásce, nebe je již mezi vámi. Láska léčí a učiní vás šťastnými, je to nejlepší životní
stav.
Nedávejte se do řeči s pokušitelem, nevpouštějte skleslost do svého srdce. Vždy je naděje, neboť
Já jsem s vámi každý den, do skonání světa. Jsem věčný a všemohoucí. Kdo Mi důvěřuje, ten
nebude zahanben.

K tomu vám žehnám, moje milované dětičky, ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Váš Ježíš

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

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

BĚDA TĚM, KTEŘÍ JSOU HLUŠÍ A SLEPÍ K MÉMU VOLÁNÍ

Moje drahé děti, které jsem pro sebe vyvolil,
velice vás miluji a bdím nad vámi. Roztáhnu svou ruku, aby vám Satan nemohl uškodit. Z mé
milosti se budete hříchu zdaleka vyhýbat, protože do vaší duše vložím takový odpor a hnus ke
každému hříchu, že byste raději chtěly umřít, než byste Mě i nepatrně urazily. Nikdy se
nestrachujte, pokud jde o spásu vaší duše, neboť Já sám, Spasitel, se starám o to, abyste byly
vždy zbaveny každého hříchu a s čistou duší čekaly na velký den mého Příchodu, až přijdu pro vás
ve slávě v oblacích, abych vás vzal s sebou ve své náruči, na konci vašeho života, do Domu mého
Otce.

Mé malé děti, ani si nedovedete představit, jak velkou útěchu pro Mne znamenáte v tomto
ubohém, hříšném světě. Ve vaší duši se mé srdce osvěží, vy jste mým pozemským nebem
a v každém svatém přijímání vám dám pocítit radost, jakou ve vašem srdci prožívám Já,
když Mě do sebe přijímáte.
Moje dětičky, mé srdce je jako hořící moře. Má láska se vylévá na každé stvoření. Každému
člověku, hlavně hříšníkům, dám jakoukoli milost, která by je přivedla ke spáse. Volám je, přitahuji,
dávám vnuknutí, aby přišli k čistému prameni, k nikdy nepomíjející milosti, k svaté eucharistii
a k svátosti pokání, které vedou k věčnému životu.
Běda těm, kteří jsou hluší a slepí k mému volání, neboť navždy ztratí to, co jsem pro ně připravil.
Vy však, kteří Mě přijímáte, dostanete obrovskou milost, a budete se těšit z pokoje bezpečí
a radosti. Já jsem Král vašeho srdce, a věčný život, už tady a teď, patří vám.
Proto mé drahé děti, nechť ve vašem srdci zní věčný chvalozpěv. Střežte si čistotu své duše,
usilujte o svatost života a snažte se ve všem vyhovět mým očekáváním, mé svaté vůli. Proste
o moudrost Ducha Svatého, jenž před vámi odhalí tajemství mé vůle. Učiňte všechno,
k čemu vás přivedu, a tehdy splníte úlohu, kterou jsem vám svěřil. V království mého Otce
pak budete mít velký podíl na odměně. Vezmu si vás jen pro sebe.
Zůstaňte ve Mně, v lásce, důvěře, dobrotě, pokoře a ve služebnosti, kterou Mi prokazujete. Potom
ode Mne dostanete každou milost. Jak budete bohatnout velkým počtem duší, i vy sami si získáte
věčný život.
Přijměte mé posilující požehnání k poslednímu velkému souboji mezi mými dětmi a vazaly Satana,
ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Váš Ježíš

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

145. Poselství Matky Spásy ze dne 22. ledna 2017.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

ČLOVĚK NEŽIJE JEN POZNÁNÍM, ALE TAKÉ LÁSKOU

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
nekonečná požehnání se dostanou každému z mých dětí, jsou-li jejich činy a skutky
naplněny láskou.

Všichni musí uskutečnit radikální změnu ve způsobu svého jednání a reagovat tak,
abyste sami byli tvůrci lásky a aktivními svědky mého Syna.
Láska mizí mezi prsty jako voda, ale prsty přesto nezůstávají suché, je to kůže, která udrží vlhkost,
kterou zanechá voda. Tímto způsobem jste povoláni reaktivovat tento dar a tuto jistotu v práci
a jednání, které jsou násobiteli probouzející ve vašich bližních Boží jiskru, která osvítí temnotu
a překoná, co již bylo považováno za ztracené.
Musíte se osobně připravit, abyste dovolili Duchu Svatému jednat svobodně v každém
z vás, a tímto způsobem růst a být více z mého Syna a méně ze světa. Není všechno
ztraceno pro ty, kteří jsou ochotni a svěřili se Božímu vedení. Musíte jen zcela zůstat k dispozici,
aby se lidstvo obrátilo opačným směrem od svého současného chování, tj., vlády zla po celé zemi.
Lidstvo bude trpět kvůli své vzpouře, ale každý má před sebou možnost Božího milosrdenství
a příležitost k obrácení, a tedy ke spáse své duše.
Předpokladem pro člověka je, že se ve vší důvěře odevzdá vnitřně do náruče mého
Syna. Protože každý z vás v tomto čase žízní po spáse duší, láska nebude jen přijímána lidským
stvořením, které ji požaduje, ale bude se šířit do nekonečna, a tímto způsobem promění všechno,
co potká na své cestě. Nesmíte být sterilní – každý musí přinést svědectví svou prací a jednáním.
V tomto čase je realita uvnitř lidu mého Syna chaotická, slepí chtějí vést jiné slepé…
Některé z mých dětí čekají na mé Slovo, aby se zaměřily na kritiku, aby se vyhnuly své
odpovědnosti, nebo aby se dověděly více o "zprávách" z Domu mého Syna.
Jako Matka trpím, vědouc, že některé z mých vyvolených dětí nehlásají Slovo Boží a neuvolňují
svůj emocionální stav ve svých kázáních, a tím v lidu mého Syna, který je dost vzdálen dobrému
chování, vyvolávají další zmatek.
Ruce, které posvěcují mého Syna, musí být oproštěné od pýchy, závisti, urážek, předem
promyšlených lží… Běda těm z mých kněží, kteří se stanou pronásledovateli lidu mého Syna,
neboť nedostatek zdravého rozumu ukazuje na nedostatek Boží lásky v lidské bytosti, a to
ochromuje Pravdu a dovoluje se projevit lidskému egu.
Mé vyvolené děti, zlo se nepohybuje jen v hledání mých laických duší, ale posílá nejmocnější
démony, aby zaplavili srdce těch, kteří se oddali službě mému Synu. Zlo útočí nedostatkem
správného úsudku, duchovní chudobou, leností a hněvem, aby ve vás vyvolalo ztrátu odvahy,
zanedbáváním vašich povinností, pocitem, že jste privilegovaní, mající vyšší status, a tak jste
těmi, kdo způsobují vyprahlost a tvrdost srdce duší, které máte vést.
Vyvolené děti mého srdce, nezapomeňte, že ve službě mému Synu musíte jít příkladem a mít
upřímné srdce.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
naučte se poznávat mého Syna, hledejte Ho, přibližte se Mu, buďte otevření k Pravdě…
Musíte důkladně poznat mého Syna a do hloubky zkoumat stvoření, přírodu, vítr, vodu, protože
ve všem najdete Boží otisk, který k vám mluví a dokazuje věčnost toho, který jej stvořil.
Jste v neustálém vnitřním boji…
To je právě ono, co dovoluje zlu vás častěji pokoušet.
Jedním z problémů tohoto času je velké rozptylování, v němž žijete. Děti, rozptylování utlačuje
paměť a zabraňuje v úsilí, které můžete vyvíjet, abyste šly vzhůru a sjednotily se s mým Synem.

Děti, již jsem vás volala, abyste vstoupily do sebe a poznaly sebe samé bez předstírání. To vás
povede k tomu, že budete pevnější, důkladnější, opatrnější a přemýšlivější, abyste rozpoznaly,
co potřebujete, abyste zesílily vzhledem k vaší slabosti, sobectví, nedostatku lásky a byly tak
schopny růst v životě ve společenství se svými bližními.
Žijete život, který je připoutaný k světu, ale máte chvíle, kdy zjišťujete důležitost skutečného
vztahu s mým Synem, který je vzdálen od vašich falešných představ. Musíte vyjít z této sobecké
falešné myšlenky "být sám sebou", z toho absolutně sobeckého života a obrátit se k nitru, zkoumat
se a být připraveny opustit vše, co vám může zabránit stát se opravdovým synem Božím, který
nedbá na sebe samého, ale na Boha a na svého bratra.
Děti, některé z vás mají znalosti a ohromují jimi své bližní, ale přesto člověk nežije jen
poznáním, ale také láskou, porozuměním, přijetím bratra s jeho nedostatky i ctnostmi, tím, že
nedrtí sobě podobné a nepodléhá vzteku, neboť to ničí vše, vyhýbá se duchovní žárlivosti, protože
ta dokáže ovládnout člověka, aby ho nechala padnout do všech nectností protikladných lásce.
Hektický život mých dětí je neustálou bouří na moři, nedovolí, abyste se uklidnily, je to důvod,
proč někteří z vás jsou tak slabí, že nejsou schopni odolávat každodenním situacím… Spirituální
nedostatečnost má vliv na fyzické tělo.
Děti, zapomněly jste na poslušnost k mým voláním, děláte si, co chcete a dáváte přednost světu.
Formujete svůj vlastní život svými vlastními zákony a svými vlastními vztahy k Bohu. Neuznáváte
mého Syna, ani nemáte úctu k Přikázáním, a to vás vede k tomu, že náležíte k zvrácené generaci.
Ta chce jen úspěch a sebeuspokojení a prosazuje se, aby byla poslouchána, aniž by připustila
cestu k nápravě…
Člověk se neustále pokouší vzdát se svých omylů a závislostí, protože se mu však
nedaří uskutečnit svou proměnu, zbývají mu jen úmysly…
Člověk vylévá své úmysly do moře zapomnění, aby zůstal ve fantazii, proto by moji kněží neměli
kázat o neexistenci zla, protože to vede k tomu, že duše podlehne. Lidstvo naléhavě hledá podporu
u hierarchie církve mého Syna, aby setrvalo ve svém světě hříchu, a tak pokračuje ve své
zhýralosti.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, tolik soupeření, které nyní existuje v člověku, je
výsledkem nedostatku Boží Lásky v lidském srdci. Lehkost jazyka zrazuje ty, kdo žijí vnějším
zdáním, zcela v protikladu se Zákonem lásky.
Čas vás volá, abyste nebyly bytostmi, které se živí neštěstím vašich bližních. Ten, kdo jedná tímto
způsobem, se živí zlem. Zlo vzrůstá a zvětšuje svou moc vašimi zlými činy. Musíte si toho být
vědomi, chcete-li stoupat do výšek duchovního života.
Musíte se tedy napravit tady a v této tak významné transcendentní chvíli historie
lidstva. Odtud plyne sklon ke vzpouře proti všemu, aniž byste uvážili, zda je to dobré, nebo ne.
Lidé v této chvíli jednají napodobováním, nikoli uvažováním, nebo myšlením. Vy bráníte svému
svědomí, aby vás přivedlo k výčitkám, které nemáte, protože jste svědomí uvěznili, aby vás
nerušilo, nebo nepřivedlo k pokání.
S bolestí pozoruji své děti, jak hledají nejlehčí prostředky, aby se vyvlékly z odpovědnosti
a ze změn zlými činy a reakcemi, špatné návyky zakrývají tím, že obviňují ostatní. Člověk vyrostl
v tomto smutném sklonu k obviňování ostatních, aby nevzal na sebe vlastní vinu, kterou nechce
uznat. To je velká osobní slabost, sebeklam, osobní úpadek, který vede k nezodpovědnosti,
v níž v tomto čase lidé žijí.

Cesta tohoto času je utvářena každým z vás, každý přispěl ke stavu této generace svou
prací a jednáním.
Nápady, věhlas, nicotná sláva, bohatství, požitky, to vše je pro člověka tak důležité, že není místo
pro spiritualitu. Můj Syn byl vyhnán ze srdce mých dětí, žije potlačován lidským šílenstvím.
To usnadní předání člověka antikristu. Ten, kdo nezná mého Syna, bude snadnou kořistí zla.
Fantazie a iluze vás nechají padnout do klamných rukou antikrista.
Ti, kdo jsou mocní, nechají padnout do svých sítí ty, kdo neznají podstatu Pravdy, a Pravda bude
lidem skryta, aby byli přivedeni do utrpení a stálé bolesti. Nejistota ničí, ale každý, kdo zůstává
v bezpečí pod Boží ochranou, má ve svém duchu větší stálost.
V tomto čase hledí lidstvo na skutky a jednání jediného člověka, na kterého rychle zapomene,
až do chvíle, kdy lidskou mocí, kterou mu lidé udělili, otřese jisté národy. Takové je lidské chování.
Je tomu stejně tak s duchovním. Člověk ze strachu volá Boha, pak zapomene a pokračuje ve
svých každodenních záležitostech.
Jistě, člověk trpí a bude trpět, ale ten, kdo netrpěl, neprojeví lásku tomu, kdo trpí. Naopak, pošle
ho pryč, aby neviděl, co sám nezná.
Mocní tohoto světa nejsou k sobě nepozorní. Naopak, tkají jemnou síť a jsou spojeni, aby se
neohrožovali. Lidstvo bude nevědomostí a přijetím této nevědomosti oklamáno.
Modlete se, děti, modlete se, Itálie bude i nadále trpět, země se bude znovu třást
a bude překvapena mocným, spícím vulkánem, který probudí další sopky.
Modlete se, církev mého Syna bude náhle trpět neočekávanými zprávami.
Tehdy bude přemýšlet o mých slovech a bude přesvědčena, že tato Matka vás varovala,
ale vy jste jí nerozuměli.
Modlete se, děti, Guatemala bude otřesena, její trpící lid bude prolévat slzy.
Modlete se, děti, modlete se, nové zákony oslabí bezbranné a bude vzrůstat hlad.
Ten, kdo má, chce mít víc, a kdo nemá, bude zbaven toho, co má. Spojené státy budou
středem zájmu světa.
Modlete se, mé děti, modlete se, neboť ze Spojených států vyjde na lidstvo bolest.
Modlete se, děti, seizmická aktivita se zvyšuje, Slunce bude bičovat Zemi.
Děti mého Neposkvrněného Srdce, čas už není časem, blízkost meteoritu je brána s lhostejností,
člověk žije, jako kdyby události, o kterých jsem se zmínila, neměly nastat. Je to tvrdohlavost
člověka, který se nemění, aby přinejmenším šířil lásku k přírodě, aby ho tím lépe chránila.
Venezuela žije ve stínu a v tomto stínu je arzenál zbraní, přinášející nebezpečí pro Ameriku.
Komunismus nebyl poražen, ale rozšířil svou moc zbraní po celém světě a má větší vliv, než si
lidstvo myslí.
Děti, nechť každé z vás je skutečným zrcadlem a odráží práci a jednání mého Syna, abyste mohly
jednat tak, že budete vyzařovat lásku, kterou velká část lidstva vyhnala.
Nezoufejte, můj Syn a tato Matka vás neopustí…
Jsme láskou každému lidskému stvoření a můj Syn je nekonečné milosrdenství.
Žehnám vám.

Matka Maria

146. Poselství Ježíše ze dne 25. ledna 2017.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

MÉ DĚTI NEŽIJÍ ZEVNĚJŠKEM, ALE TÍM CO NESOU V SRDCI

Moji milovaní lidé,
vy dobře znáte svého Pána, proto víte, že má trpělivost s těmi, kdo jsou moji, je
nekonečná.
Varuji vás, abyste se probudili, ne snad proto, abyste ztratili naději v mé milosrdenství, ale abyste
se rozhodli vzdát se hříchu a vnitřně se obnovili se šlechetným duchem.
Potřebuji, abyste byli duchovně bdělí. Mé děti nežijí zevnějškem, ale tím, co nesou v srdci.
Proto lidské stvoření, které není sjednocené se Mnou, nebude schopno sdílet to, co ve skutečnosti
nemá, nežije a nechová ve svém srdci.
Můj milovaný lide, zlo se nezastaví…
Mé děti nesmí polevit v boji proti zlu, které přichází zvenčí.
Mé děti nesmí se polevit v bitvě, kterou nesou v sobě a která se neustále šíří skrze lidské
ego a dává mu pocit převahy.
Nezapomeňte, že existuje a bude existovat malý svatý zbytek a že jste to vy, které
volám, abyste byli částí této malé skupiny mých pravých dětí.
Děti, zůstávejte bdělé, se svými lampami rozsvícenými, uchovávejte mé Slovo, nepodléhejte
všeobecnému odpadlictví, je to jen předehra k mému konečnému vítězství, nikoli
k porážce Toho, kdo je všemocný.
Zůstaňte ostražité, nedovolte, aby vás vnější zdání uvedlo do omylu, neboť ti, kdo žijí vnějším
zdáním, Mě nemilují, a přijdou protiřečit mému Slovu.
Jak často jsem už zmiňoval svého anděla pokoje, abyste se důvěrně seznámili s tím,
kdo přijde dát můj dech mému lidu a bude se zcela odlišovat od zla!
Zaprvé, protože se objeví až po příchodu antikrista, zadruhé, protože je znamením mé Lásky
a zatřetí, protože v jeho očích uvidíte mou Matku, když se na něj podíváte. Tento anděl pokoje
zůstane s vámi.
Modlete se za ty, kdo budou stát vedle mého anděla pokoje. Povolám je, aby byli
zbaveni všech sobeckých sklonů, a mému andělu pokoje odstraním všechny překážky
před jeho příchodem.
Zlo přichází mým dětem vstříc a snaží se je zastavit, přivádí je myslet jen na sebe tím, že bere
jen malou hrst písku do svých do svých drápů, aby se mé děti udusily v zdánlivé hoře písku.

Ach, mé děti, jak snadno vrávoráte před lidským egem! Přiznejte, že nevynakládáte nejvyšší
možné úsilí, přiznejte, že jste slabé a pyšné, přiznejte, že myslíte na sebe víc, než vaši bližní na
vás.
Moji milovaní lidé, někteří se dívají s hrůzou, strachem nebo lhostejností na vše, co se děje v mé
církvi, přesto jdete dál, aniž byste přezkoumali, nebo se podívali na současné události zblízka.
Někteří často říkají, že náboženské pronásledování existovalo vždy, stejně jako události v přírodě…
Jsou slepí, nejen svýma očima, ale duchovně slepí!… Tato stvoření, připoutaná k peklu,
se rozhodla neotevřít svá srdce, aby neporozuměla, že v každé generaci jsou okamžiky,
předcházející očistu těch, kteří se bouří proti Mně.
Jsou slepí ti, kdo s největší lhostejností nechávají projít skrytou a temnou práci zla, které vždy
pronikalo do mé církve, aby ji umlčelo.
Je to právě tento okamžik před očistou – tento okamžik a žádný jiný, v němž se Satan s velkou
lstivostí a s předstihem soustřeďuje, aby zaútočil na můj lid skrze hierarchii mé církve. Ale v tomto
rozhodujícím okamžiku si pekelné zlo vybralo novou strategii – zamořit mou církev tím, že
tvrdošíjně pronikalo do kněžských seminářů, aby vybudovalo falešnou církev ve
službách temnoty a ve vzpouře proti principům našeho Božího Zákona.
Moji milovaní, jsem přítomen ve svaté oběti na oltáři, kde je se Mnou zacházeno s velkou
lhostejností, s neúctou a s pohrdáním… Někdy Mě uhodí, když Mě při proměňování
pozvednou a bez nejmenší vážnosti a důstojnosti nechají spadnout na oltář.
Děti, není to podstatný díl krize, v níž se nachází má církev?
Nesvědčí to o nedůvěře v mou skutečnou přítomnost v posvěcené hostii?
Není to znamení, že v jistých případech je kněžství považováno za zaměstnání jako každé jiné,
jako prostředek… a ne za dar?
To je důvod, pro který moji lidé žijí uprostřed rozporuplnosti a duchovně nerostou, protože
nedostávají náležitou potravu ze Slova, které je vede k růstu a dává život.
Otevřete oči, nejen oči těla, ale ducha, a podívejte se, jak eucharistická slavnost pozvolna ztrácí
svou hodnotu a můj lid si zvyká, že už Mě nepotřebuje, ani Mě nevidí jako střed mé církve. Mé
děti věří, že nepotřebují svého Boha.
Moji lidé, probuďte se dříve, než ti, kdo chtějí oslavit sami sebe, a s ohavností
duchovní vlažnosti přijmou Zlého jako svého Boha.
Ti, kdo nemilují a nerespektují mou Matku a nezachovávají Přikázání, vstupují do mého Domu
a urážejí Mne.
Ti, kdo nejsou v souladu s Boží vůlí, budou uvedeni do velkého zmatku. Budou neustále přihlížet
událostem, ale budou lhostejní a popírat, že znamení jsou Znamení a tvrdit mému lidu, že je
všechno v pořádku. S málo věrohodným výrokem, velká většina lidských stvoření dovolí, aby střed
bratrské, svátostné jednoty a potravy mého lidu, kterým je mše svatá, vám byla vzata úpravou
této šlechetné svátosti zavedením jiných ideologií.
Nepřikázal jsem, aby mé Slovo bylo překrouceno…
Nepřikázal jsem, aby se ke Mně chovali s pohrdáním, ani aby se rouhali mému Duchu
Svatému…

Zákon člověka je krutost hloupého člověka.
Velké odpadlictví vzrůstá lhostejností mých kněží, služebníků mého lidu.
Zlo proniklo do mé církve rukama mých vlastních služebníků, které jsem varoval, aby nebyli
zmateni a skrze toto zmatení se nestali pronásledovateli mého lidu, v němž jsou moji služebníci,
proroci, jimž jsem svěřil mé Slovo, aby bylo předáno mým vlastním tak, aby mé Slovo nebylo
překrouceno.
Má Matka střeží mé věrné proroky ve svém srdci. Vlci v rouchu beránčím budou pronásledovateli
mých nástrojů a řeknou mým lidem, aby je neposlouchali, aby nevědomost mohla vládnout mezi
mými vlastními, a tak nemohli být varováni.
Zapomínáte, že přijdu jako zloděj v noci. A co najdu? Ďábla, dosazeného na trůn
a zbožňovaného… Mé chrámy znesvěceny a mé děti umlčeny…
Třetí tajemství z Fatimy je obsaženo v mém Slovu, bylo vám dáno s přísností, aby se můj lid
probudil a prožil nový úsvit a nepokračoval v nevědomosti a nebyl veden do potupy úpadku…
Ticho, můj lide, ticho!…
Kdo se odvážil schovat Slovo mé Matky?
Ticho neplatí pro můj lid, proto vysvětluji mé Slovo a Slovo mé Matky mému lidu dříve,
než noc obklopí nevědomostí ty, které miluji. Má Matka nebude mlčet, bude v tomto čase
pokračovat s větším důrazem v obhajobě mého lidu, protože je Žena oděná Sluncem, která vede
mé vlastní ke Mně.
Modlete se, mé děti, modlete se za Německo, bude brzy bičováno. Z této země vyjde
jedno z mnoha spiknutí proti mým věrným.
Modlete se, mé děti, modlete se za Spojené státy, vystupňují konflikty ve zdánlivém
klidu. Příroda bičuje tento národ.
Modlete se, mé děti, modlete se za Indonésii, rozechvěje národy kvůli velké sopečné
erupci.
Modlete se za Španělsko, lidé se bouří. Naříká kvůli přírodě.
Tato generace zažije, co minulé generace neprožily. Hřích tohoto nynějšího lidstva přesahuje
hříchy minulých generací. Osudný omyl: popírání hříchu, popírání existence zla předáním svobody
prostopášníkům, kteří zamořují ty, kdo zůstávají nerozhodní, nebo slabí, kteří jsou zaslepeni tím,
co je světské.
Můj milovaný lide, přicházím pro vás!
Mějte strach z mého Slova, z mých oznámení…
Mějte svatý strach z třikrát svatého Pána nebeských zástupů.
Nezapomínejte, že zkažené ovoce nakazí ostatní plody.
Nezapomínejte, že každý, kdo rozpozná, že se musí změnit, aby se vrátil na cestu obrácení,
si zaslouží sedět u Stolu a očekávat věčnou hostinu.

Já jsem milosrdný, mé děti, jsem spravedlivý, a má dokonalost je nekonečná, jak v milosrdenství,
tak ve spravedlnosti.
Přicházím, abych vás povolal k odškodnění za urážky, jichž jste se dopustily proti naší
Trojici.
Pojďte ke Mně, čekám vás s věčnou láskou.
Žehnám vám.
Váš Ježíš

147. Poselství Ježíše ze dne 18. ledna 2017.
Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko), http://jezusuzenete.hu

NECHTĚJTE NIC JINÉHO, NEŽ PŘIJMOUT MOJI VŮLI A VYKONAT JI

Moje drahé děti,
mše svatá je mou nekrvavou obětí na kříži, ale je také jejím skutečným obnovováním. Mše svatá
ještě udržuje svět. Při každé mši svaté se můj Otec dívá skrze mé ukřižované tělo na kříži na hříšné
lidstvo a vidí, jak velkou oběť jsem přinesl za spásu člověčenstva. Proto se jeho milosrdenství ještě
více rozhoří a ubohým hříšníkům rozdá více milostí.
Kněz je mým spolupracovníkem, který Mě zosobňuje během sloužení mše svaté. Když vysloví má
slova v jednotném čísle první osoby – to je mé Tělo a to je má Krev, tehdy se zvláštním způsobem
ztotožním s mým knězem, a prosím ho, aby se i on úplně ztotožnil se Mnou. Nechť opustí svět,
nechť do Mne vloží všechnu svou naději, nechť Mi odevzdá svůj život a vroucně Mě prosí, abych
Já žil a působil skrze něho. Jen pomocí takových mých kněží dokážu uskutečnit můj věčný plán.
Když kněz jen mechanicky opakuje slova proměnění a neztotožní se se Mnou, zmaří můj věčný,
svatý plán pro sebe i pro duše, které mu byly svěřeny. Pak již nedokážu skrze něj působit a stádo
utrpí škodu, protože není nikoho, skrze něhož bych rozdal své milosti. Moji kněží dostali největší
milost, a kněz smí být jen svatý. Toho dosáhne, když se modlí a postí, aby dosáhl svatosti života,
když se vědomě snaží obrátit v čin mé učení, popsané v evangeliích a každý den odhodlaně zápasí
a bojuje proti pokušení Satana. Když se skálopevně a se silnou vírou postaví Zlému na odpor
a všechnu svou důvěru vloží ve Mne, tak má vyhráno.
Moji maličcí, hodně se modlete za mé kněze, neboť i na nich závisí vaše posvěcení. Mým kněžím
jsem svěřil svátosti, které skrze ně vysluhuji pro vás, bez nichž byste se nedostali ke svatosti
života. Kdyby kněz ve stavu hříchu sloužil mši, nebo dal rozhřešení po svaté zpovědi, budou tyto
svátosti i přesto platné, a to je nadmíru velká milost. Všechny tyto milosti dávám kvůli svým
věřícím. Každá duše, ať je to kněz nebo věřící, se dokáže naplnit mými milostmi v té míře, jak
široce otevře přede Mnou svou duši.
Proto, moje drahé děti, prosím každé z vás, v každém životním stavu, abyste se Mi úplně
odevzdaly a oddaly. Dovolte Mi, abych vás zformoval ve svaté, neboť to jedině Já dokážu učinit.
Nechtějte nic jiného, než přijmout mou vůli a vykonat ji. Když naplníte mé učení, které vám dávám
v evangeliích, tak už jste nastoupili na cestu svatosti života. Modlete se za mé kněze, aby

s otevřeným srdcem přijali do sebe mé milosti. Aby byli pokorní a poslušní, a aby lidem, kteří jsou
jim svěřeni, Mě hlásali a rozdávali. Aby nehledali svoji slávu, ale aby se snažili žít tak, aby Mě kvůli
nim lidé velebili.
Nejdůležitější ctností je pokora, jakou jsem žil i Já sám. Když rozjímáte o mém mučivém utrpení,
zhrozíte se, jak hluboko jsem šel v žití pokory. Výsměch, korunování trním, ukřižování na kříži.
Přečtete-li si mou modlitbu z Getsemanské zahrady, kde jsem se potil krví a chvěl se, bál se,
protože jsem předem věděl, co bude následovat, prosil jsem svého Otce, aby odebral ode Mne
tento kalich, ale hned jsem k tomu dodal: "Ale ne jak Já chci, ale jak Ty chceš." Takovou
poslušnost si žádám od vás, kněží, stejně jako od věřících.
Svatost života stojí na dvou pilířích: na pokoře a na poslušnosti. Dal jsem vám příklad, jak Mě máte
následovat. Celou svou životní cestou jděte za Mnou v sebezapření a nesení kříže. Když se
chytnete ruky své Nebeské Matky a poprosíte ji o pomoc, pak vám pomůže, abyste nikdy nesešli
z úzké cestičky spásy a vždy jste plnili můj věčný, svatý plán pro vás.
Mé děti, k tomu vám žehnám v tomto v krvi rozbouřeném, chaotickém světě, svou překypující,
nekonečnou láskou mého Srdce, a dávám vám své posilňujícím požehnáním ve jménu Otce i Syna
i Ducha Svatého.
Váš Ježíš

Posilnění z Písma svatého:
Žid 10, 7: Proto jsem řekl: "Zde jsem, abych konal, Bože, tvou vůli, jak je o mně v tvé knize psáno."
Žid 10, 16: Toto je smlouva, kterou s nimi uzavřu po oněch dnech, praví Pán; dám své zákony do jejich
srdce a vepíšu jim je do mysli;

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

VÁS, KTEŘÍ JSOU SJEDNOCENI SE MNOU, JE VELMI MÁLO

Ponoř se do Mne. Mysli na to, že se ve Mně ztratíš jako malá kapka vody v obrovském oceánu
lásky. To je nejsvětější setkání.
Mé děti, temnota pokryla tento svět. Obloha je černá od démonů. Všichni ďáblové jsou
vypuštěni z pekla. Vás, kteří jsou sjednoceni se Mnou, je velmi málo. V tomto světě
záříte jako malinká světélka. Chraňte si své světlo, svou víru, důvěru, naději vloženou
do Mne a svou lásku ke Mně, neboť je to jediná hodnota v této holé pustině, v tomto údolí slz,
která se ode Mne odtrhla.
Moji maličcí, život je krátký a čas se brzy završí. Vytrvejte vedle Mne a buďte Mi věrni až do smrti.
Blízko je čas mého slavného příchodu, kdy dechem svých úst usmrtím zlé a každého budu soudit
dvojsečným mečem, vycházejícím z mých úst. Meč je Slovo, učení mého Otce, které jsem přinesl

dolů na Zem. Jediným měřítkem je evangelium a v něm je hlavní příkaz láska. Byli jste stvořeni,
abyste toužili po lásce a byli šťastní, když milujete.
Velké přezkoušení, očištění světa, už začalo. Všichni ti, kdo chtějí vyhovět lidem, přestože
jejich svědomí je varuje, že jdou po špatné cestě, budou ztraceni. Velký počet jich padne za oběť,
ale ti, kdo vytrvají až do konce smrti, i když se stanou mučedníky, budou navždy zářit v mém
království jako Slunce.
Mé děti, ošklivím si každý hřích, který vidím na zemi. Nikdy se neztotožňuji ani s hříchem, ani
s hříšníkem. Chci zachránit hříšnou duši, a proto ji často přiměji k svatým činům. Přivedu k ní lidi,
skrze něž ji varuji, ale když opakovaně řekne ne na mé volání, tak ji opustím a nechám ji, aby ji
získal ten, koho si zvolila. Žel, na světě je velmi mnoho takových lidí.
Modlete se za hříšníky! Satan teď chce uvrhnout ještě více duší do zatracení, jako
kdysi, během historie světa, ale díky vašim modlitbám jim dám mnoho milostí.
Moji maličcí, vytrvejte vedle Mne až do konce smrti, neboť Já jsem věčný vítěz,
protože mou smrtí na kříži a mým zmrtvýchvstáním jsem přemohl kníže tohoto světa.
Mé vítězství je věčné vítězství, a ten, kdo vytrvá vedle Mne až do konce, toho posadím
na svůj trůn a bude panovat se Mnou na věky věků.
Žehnám vám překypující, nekonečnou láskou mého srdce ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Váš Ježíš

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

duší. Proto se za tebe modlím před nejsvětějším Světlem mého svatého Syna a před Nebeským
Věčným Svatým Otcem, a vyprosím pro tebe všechnu milost, kterou potřebuješ k naplnění svého
poslání a k rozvoji tvé svatosti života.
Volej mě, jsem stále s tebou! Ochráním tě, budu tě držet za ruku, vezmu tě do mé náruče. Budešli unavený, upokojím tě. Miluji tě tak, jako svého jednorozeného Syna, neboť Jej nosíš a Jeho
vidím v tobě.
Žehnám ti mým mateřským požehnáním ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Matka Maria

149. Poselství Ježíše ze dne 29. ledna 2017.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

JSEM ZRANĚN TĚMI, KDO Z KAZATELEN POPÍRAJÍ MÁ POSELSTVÍ

Můj milovaný lide,
jako svítí slunce v poledne, tak vám osvětluji cestu, aby se nikdo neztratil.
Uprostřed nepolevujícího šílenství, v němž člověk žije, se vám nepodaří, abyste Mě uviděli. Vedu
vás k našemu Domu, ale vy, zabraní do neustálého pobíhání sem a tam, nevnímáte, jak blízko
jsem ke každému z mých dětí. Chodíte mimo, díváte se na to, co vám nepřinese žádný duchovní
užitek a nevyužíváte čas tak, jak vám ukázal náš Dům. Ach, kdybyste jen byli poslušní, život
by se změnil v pramen požehnání, a vy, s novýma očima a obnoveným srdcem, byste
vyzařovali mou lásku, mou trpělivost a lásku k bližnímu…
Vidím tak mnoho vás, jak o Mně mluvíte a zdůrazňujete, jak milujete Mě a mou Matku, ale pak,
když se vaši spolubližní na vás nedívají, vůči vašim bližním panuje neláska a bezbožnost, zejména
ve vašich rodinách…
Trápí Mě, že mé děti jsou tak pokrytecké a zrádné!
Trápí Mě, že se obracíte ke svým bližním s arogancí a velkým sobectvím!
Moji lidé opět rozdmychávají nadřazenost muže nad ženou a ženy jsou ve velkém počtu trýzněny,
je s nimi špatně zacházeno a jsou zabíjeny rukama těch, kdo jsou jejich rodiče, manželé, bratři,
a další…
Tato generace Mi působí smutek… Jsem zahanben velkým počtem lidí, kteří tvrdí, že
Mě následují…
Počítáte s pomocí mého Domu, ale přesto ji odmítáte s velkým pohrdáním.
Nevíte, že jsem poprosil mou Matku, aby byla ochráncem mého lidu a že je připravena
vám pomáhat. Má Matka vás povede k tomu, co není konečné: ke slávě věrnosti ke Mně.
Musím vám říct následující:

Má Matka a velká většina jejích dcer, byly schopny šířit a rozvíjet Lásku našeho Domu po celé
zemi, zúrodňovat půdu, aby ovoce mohlo rychle uzrát. Žena bude obhajovat ženu
v doprovodu mé Matky.
Moji milovaní lidé, tolikrát jsem vás varoval, abyste se smířili s mým Domem, ale vy jste Mi
nedůvěřovali, naopak, ponořili jste se do naprosté zběsilosti.
Drogy bičují rodinu a společnost, člověk ztrácí svou svobodnou vůli…
Moji milovaní lidé, nevíte, co chci pro každého z mých vlastních, podléháte nákaze
duše tím, co je světské, ale Já vás miluji jako otec své děti celým svým srdcem.
Miluji vás tolik, že jsem dal svou krev za všechny, bez rozdílu.
Svět se svými intrikami pohrdá těmi, kdo Mě následují, zejména když usilují naplňovat své
povinnosti každého mého Božího dítěte.
V tomto čase, více než kdy jindy, je svobodné zednářství na svém vrcholu. Už neproniká, ale přímo
ovládá vše, co je moje, může v tomto okamžiku rozhodovat jak ovládnout můj lid a připravit mu
velké otřesy, aby jej přivedl jako ovci na jatka.
Nebojí se Mě, zbavují se mého lidu, zapomínají, že přijdu v mém Druhém příchodu,
abych je vyzval k zúčtovávání za jejich činy, a budu je soudit mou spravedlností.
Přísně…
Zednářství překrucuje mé Slovo, ničí Přikázání, utlačuje mou církev a přebírá moc, aby skrze
nevědomost přivedla mé děti k pohrdání naším Božím Slovem. Zednářství se připravuje představit
velkého podvodníka lidstvu, antikrista, a vy, protože o něm nevíte nic, se k němu vrhnete, jako
bych to byl Já. Nechá mé děti trpět tím nejstrašnějším pronásledováním. Nenávidí ty, kteří Mě
milují, poslouchají Mě a naplňují Boží vůli.
Můj milovaný lide, Varování se blíží a vaše srdce nejsou proměněna, a to pro
nedostatek šíření znalosti o tomto činu, kterým je mé milosrdenství, dar mému lidu.
Jsem zraněn těmi, kdo z kazatelen popírají má poselství.
Jsem zraněn těmi, kdo pokračují v prohlašování, že Já nejsem Bůh katastrof, a proto by mé děti
neměly vědět o všem, před čím je varuji. Proč neoznamují, že Já jsem Láska, a že z lásky k mým
lidem jim říkám předem, co se stane, nebudou-li se včas kát? Mé zájmy by měly být vašimi. Místo
toho, dříve než je duše ztracena, měli byste důrazně vykřiknout: "Jak ztracené je lidstvo!" Tímto
způsobem by někteří mí lidé byli probuzeni.
Budu tvrdý vůči těm, kdo nevarují mé vlastní před událostmi, které se blíží… Nebo je
to tím, že nevěříte mé Matce?
Já nepotřebuji zábavná představení nebo podívanou, "JÁ JSEM, KTERÝ JSEM" [Ex 3, 14].
Moji milovaní, neprožívejte dny vašeho života jako hlupáci, kteří žijí ponořeni do lidských potěšení,
protože ta, pro všechny bez rozdílu, skončí. Vzhledem k oslabení Země, budou všechny sociální
vrstvy ohroženy hladem… Rozdíl bude ve skutečnosti, že můj lid bude živen mými anděly.
Moji milovaní lidé, těm, kdo se připravili kdykoli uprchnout ze Země, se to nepodaří. Zapomněli,
že Já jsem Pán všeho, co existuje.
Mé Slovo je pravdivé…
Jsem milosrdný a odpouštím těm, kdo se ze srdce kají a napravují své cesty.

Děti, ti, kdo patří ke straně antikrista, v tichosti pracovali na tak zvaném "rychlém občerstvení"
a přidali k těmto potravinám, které nedodávají lidskému tělu, co potřebuje, látky, které zvyšují
úroveň hněvu, podkopávají sebekontrolu člověka, oslabují ho, aby v banálních situacích reagoval
s větším hněvem, ztrácel svou rozvahu, a se zkalenými myšlenky se choval hůř než zvíře.
Děti, stále dostáváte různé podněty ode všeho, co vás obklopuje a způsobuje, že nevíte, jak
se rozhodnout, co je dobré a co zlé. Zvažujete své činy a jednání? Přemýšlíte, když jednáte
impulzivně? Připustíte si, že pravost těch, kdo Mě uznávají jako Boha, vás převyšuje, protože jsou
zodpovědní za své skutky a jednání?
Lidstvo se nachází v rychle se měnících časech, a proto používá slovo "odpuštění" s velkou
lehkostí, abyste omluvili své zlé činy, a Já vás pozoruji a vím, že dokud se nerozhodnete
s pevným úmyslem se změnit, tak slovo "odpuštění" je jen prostředek k zakrytí řetězu
nepřiznaných omylů.
Existuje u vás nedostatek vnitřního poznání, ten pravdivý pohled do vašeho nitra, abyste převzali
zodpovědnost za činy, které jste spáchali. Pro každého je nutné, aby se zeptal: "Jaký jsem? Jak se
chovám k bližnímu? V co věřím?"
Mé děti, ti, kdo manipulují lidmi, vytvoří každý možný scénář, abyste jasně nepochopily, co vám
teď říkám. Musíte reagovat podle vašich přání, jimiž byste se přiblížily ke Mně, protože víte, že jen
Já vás vedu ke spáse.
Právě tak, jak je člověk zmatený a jde po špatných cestách, aniž by znal sám sebe, také příroda
uviděla, jak je lidstvo bezohledné v zacházení s ní a jak ji ničí. Lidské sobectví dospělo k
neoprávněnému zásahu do Stvoření a zpustošilo je. V tomto čase, člověk – agresivní, krutý,
zraňující, nízký, zbavený lásky a odlidštěný – není Stvořením uznáván. Vzhledem k tomuto
neuznání Stvořením, lidstvo zesiluje své utrpení. Přírodní síly se sjednocují, aby Mě člověk hledal,
uznal Mě a vrátil se ke Mně. Proto z vesmírného prostoru přichází to, co u člověka vyvolá strach
a nechá ho vzývat mé jméno bez přestání.
Modlete se, mé děti, modlete se za Chile, země se pohybuje.
Modlete se, mé děti, modlete se za Indii, její půda se třese.
Modlete se, děti, modlete se za mé kněze, světskost je velkým pokušením.
Moji milovaní lidé:
Nepokračujte v omylu, zkoumejte sami sebe.
Až každý pozná, jaký je, pak začne změna a návrat ke Mně.
Mé srdce spolu se srdcem mé Matky vás čekají.
Přijměte mé požehnání a buďte pozorní k tomu, co nepřichází ode Mne.
Váš Ježíš

150. Poselství Matky Spásy ze dne 1. února 2017.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

ZKOUMEJTE SEBE, DĚTI, NEBOŤ MUSÍTE PROJÍT TOTÁLNÍ ZMĚNOU

Drahé děti mého Neposkvrněného Srdce,
žehnám vám, žijete v mém srdci a potřebuji, aby vaše srdce tlouklo v rytmu mého
srdce.
Lidstvo lásku zapomnělo a v tomto čase je největším problémem člověka to, že nezná lásku – lásku
k sobě samému a k bližnímu. Člověk nezná lásku a nazývá sám sebe křesťanem, aniž by znal
mého Syna do hloubky, a pracuje a jedná zcela proti Boží vůli, pracuje a jedná podle svých
rozmarů, pronáší slova a činí skutky, které jsou proti učení mého Syna.
Jsou snad v těchto časech křesťané jiní než můj Syn?…
Nebo dal můj Syn této generaci jiný Zákon, jiná Přikázání, jiné předpisy?
Jak klamete sami sebe, mé děti! Všechny jste mé děti, miluji vás stejně.
Jak podvádíte samy sebe tím, že pod nějakou výmluvou podněcujete chování, které je neslučitelné
s učením mého Syna!
Zákon Lásky není neplatný; je stejný, včera, dnes a navždy. Kolik jen vás se nazývá křesťany
a říkáte, že mě milujete a zformovali jste malé sekty, které dávají Písmu svatému jiný výklad, který
vám vyhovuje. Setkáváte se, abyste se živili iluzemi, stavěli se do popředí a nevykonáváte
povinnosti pravého křesťana. Neevangelizujete, ale omezujete se na zdánlivé činy zbožnosti, ale
v podstatě nejste v souladu se zbytkem církve mého Syna.
Měli byste se shromažďovat, abyste se ve shromáždění naučili pokoře, neboť kdo není pokorný,
je pyšný, a pyšný člověk se musí sklonit, dokud se nenaučí být pokorný a poslušně plnit to, co můj
Syn požaduje od každého, kdo Ho chce následovat jako opravdový následovník.
Hvězdy osvětlují nebeskou klenbu a vy jste dostali Ducha Svatého, abyste byli světlem světa, ale
stvoření, která plně nežijí lásku k svému bližnímu a nemají úctu k Božím příkazům, nemohou být
světlem světa, ani šířit Slovo mého Syna.
Vidím, kolik jste vytvořili malých jednotek, které se příliš vzdálily od učení mého Syna, a proto vás
v těchto časech nabádám, abyste provedli nápravu.
Člověk nevidí dovnitř sebe. Je pro něj snesitelnější dívat se na jiné a kritizovat je, ale
vy víte, že v těchto časech musíte zůstat v neustálé duchovní bdělosti.
Já, jako Matka lidstva, vás vyzývám, abyste se v pravdě zavázali stát se dětmi mého
Syna, které plní Boží příkazy.
Tyto časy vyžadují nejvyšší bdělost vůči Satanovi a všem démonům, kteří se vrhají na duše
a hledají nejnepatrnější špatný skutek nebo jednání, aby je pak nechali padnout do největších
hlubin hříchu.
Děti mého Nejsvětějšího Srdce, nemůžete se samy nazývat svatými, nemůžete říct, že jste dosáhly
svatosti, nebo že se vám podařilo dosáhnout spásy. Taková arogance není hodna opravdového

křesťana. Mé děti usilují do posledního okamžiku své existence o svatost, o spásu, neboť spása
není slovo, spása je soubor prací, činů, neustálého úsilí, péče, podřízení lidského ega, poslušnosti,
lásky k bližnímu, naděje, pokory, víry… Víra vzrůstá, když se mé děti ponoří hlouběji do
života mého Syna, když při každé příležitosti, kterou mají, prokazují svou lásku k jeho
lidu a k jeho dětem.
Každý z vás je jiný, ale s nikým nebude zacházeno podle individuálních pravidel, neboť vám byl
dán jediný Zákon pro všechen lid, pro lid mého Syna. Slovo pro lid mého Syna je jedno, a je jedna
jediná Matka, kterou můj Syn dal svému lidu.
Ještě vám chybí vědomí, neboť je-li vědomí ve svém nejvyšším projevu, pak bojujete v každém
okamžiku svého života o to, abyste v celé šíři praktikovali "Lectio Divina", o které se můj Syn
přišel rozdělit s vámi od času, kdy mě požádal, abych učila jeho lid jako jeho věrného učedníka.
Ale je skutečností, že "Lectio Divina není ukončeno, protože odmítáte pohledět do svého nitra
a očekáváte od ostatních to, co chcete pro sebe, nemáte úctu ke svým bližním, soudíte už předem,
aniž byste byli Bohem, dovolujete si hřešit jako člověk povýšený a bezcitný.
Kolik jen falešnosti v sobě nese každý člověk!
Kolik pokrytectví prodlévá v tomto lidstvu zbaveného hodnot!
Vidím zemi krvácet, hluboce krvácet. Ano, země krvácí, krvácí veškerou krví, kterou na ni člověk
nespravedlivě vylil, krví nevinných, krví nevinně umučených. Krvácí kvůli nelítostným lidem, jejichž
jediným cílem je prosadit se terorem. Kolik je v tom omylu a kolik hořkosti přinášíte mému Synu!
Neboť On žije teď v každém z vás, kde obnovuje své bolestné utrpení.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, zdá se vám, že se cítíte v bezpečí, protože pod
nohama cítíte pevnou zemi, ale kolik z vás si představí své nohy na pohyblivých píscích?…
Přestože o tom nechcete vědět, musíte v tomto čase projevit nejvyšší možné úsilí, měly
byste použít vší svou sílu ve vašem těle, ve vaší duši, i v duchu, aby vaše duše byla
zachráněna.
Každý člověk je jiný, ale musí najít soulad v lásce, kterou vám můj Syn odkázal, protože člověk,
jenž nemiluje svého bližního, nemůže milovat mého Syna, s nímž je jedno.
Je tolik bojů, které se objevují po celé zemi, tolik zmatků v této chvíli. Je tolik lidí, kteří kvůli tomu
kárají ďábla!… Neklamte se, chybí vám růst v lásce, ve věrnosti k mému Synu, chybí vám víra,
když čelíte obtížím života, prosíte tak slabě a nejistě, že vaše prosby se cestou ztratí.
Modlitba má největší důležitost, neboť modlí-li se lidé mého Syna s vírou, energicky a s jistotou,
můj Syn ukáže své nekonečné milosrdenství. To neznamená, že tato generace nebude očištěna,
ale můj Syn vskutku odpoví svým nekonečným milosrdenstvím na vřelé, prosebné modlitby svého
lidu.
Modlete se, milované děti, modlete se za Spojené státy, na které v tomto čase pohlížel
celý svět. Modlete se, neboť z této země přijde na lidstvo neštěstí a bolest.
Modlete se, milované děti, modlete se za údajná spojenectví, modlete se za podepsané
smlouvy, podepsaná ujednání, neboť přijde den, kdy všechno, co se zdálo být
jednotou, se zhroutí a vyvstane nejhorší rozpolcenost, jakou kdy lidstvo zažilo,
a následky pro lidstvo budou katastrofální.
Modlete se, milované děti mého Neposkvrněného Srdce, modlete se za vaše bližní,
aby poslechli volání této Matky a už dále nepředstírali, že milují a naplňují Boží Zákon.
Andělé vykonavatelé jsou již lidstvu blízko. Buďte silní, pevní a rozhodní. Vy, děti, které v každém
okamžiku svého života bojujete, abyste zůstaly věrné a plnily příkazy mého Syna, usilujte najít sílu

v potravě eucharistie. Zesilujte dále své modlitby a buďte těmi, kdo zcela a naprosto naplňují lásku
mého Syna ke všem jeho následovníkům. Zkoumejte sebe, děti, neboť musíte projít totální
změnou, protože žádné lidské stvoření si nemůže říct, že žije v naprosté svatosti,
neboť vlastnosti lidského ega zůstávají skryté v každém z vás a dokonalosti jste
nedosáhly.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, vy víte, že země se bude stále třást, vy víte, že příroda
udeří na celý svět. Zůstaňte připraveny a dívejte se nahoru, neboť člověk chodí tak, že se dívá na
zem, proto se nemůže odpoutat od světa. Musíte se dívat vzhůru a zavázat se jít vzhůru, abyste
dosáhly opravdového duchovního vzestupu. Toto je nejvyšší nutností pro každé z mých dětí
v tomto čase, protože každý, kdo se nedokáže odpoutat od toho, co je světské, nemůže tvrdit,
že je víc duchovní. Abyste zachránily své duše, musíte být duchovní stvoření a více mystické.
V každém díle, v každé situaci, která se vám naskytne, měly byste dát duchovní
odpověď a ne čistě lidskou odpověď.
Povzneste se, děti, jděte za hranice světského, abyste byly hodny statečnosti, kterou nutně
potřebujete, abyste čelily pronásledování, ponížení, mučednictví, neboť nejen když je lidské
stvoření umučeno předměty, vyrobenými lidskou rukou, se bytost může nazývat mučedníkem.
Kolik z vás je každodenně mučeno svými vlastními bratry, zvráceností a nedostatkem lásky vašich
bližních, ve vašich vlastních domovech. Kolik z vás je mučeno nejmocnější zbraní, kterou má člověk
k týrání a zabíjení, k udušení, k bičování: svůj jazyk!
Jen ti, kdo se dokážou spatřit v nitru svého vlastního zrcadla, jsou těmi, jimž se podaří odpoutat
se od sebe samých a otevřít se opravdové znalosti obsažené v Božím Slovu.
Pojďte ke mně, pojďte, abych vás mohla vést. Já nejsem víc, než můj Syn, jsem Matka mého
Syna, jsem Matka každého z vás, i když mě nepokládáte za Matku. Pojďte ke mně, protože vás
povedu a budu se za vás přimlouvat. Pojďte ke mně, děti, pokračujte v cestě a buďte odhodlané
k opravdovému obrácení.
Milujte jeden druhého jako opravdoví bratři, neudržujte pokrytecké vztahy, buďte
průhlední, jako křišťálově čistá voda, a snažně vás prosím, aby mléko a med mohly
proudit k potřebnému z každého z vás.
Udržujte své lampy rozsvícené a nedovolte, aby byly znečištěny.
Žehnám vám, mé děti, miluji vás, přitáhněte se ke mně, neboť já neodmítnu roztáhnout mé paže
před nikým, kdo mě prosí, abych ho vedla k mému Synu.
Matka Maria
(*) Poznámka překladatele:

Lectio Divina je způsob modlitby, kdy modlící čte Písmo svaté tak, že se obrací k Duchu Svatému
v rozjímání, a ne k vlastnímu studiu textu.

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

KDO MI DŮVĚŘUJE, TEN NEBUDE ZAHANBEN

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

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

152. Poselství Ježíše ze dne 4. února 2017.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

VYZÝVÁM VÁS K PŘEMÝŠLENÍ O ZPŮSOBU, JAKÝM PRACUJETE A JEDNÁTE

Moji milovaní lidé,
miluji vás věčnou láskou…
Moji lidé, které miluji, jsou ti, které neustále chráním. Moji milovaní lidé jsou nejpokornější,
nejbdělejší, mající nejvíce naděje a ti, kteří přetvářejí každý okamžik v dar lásky pro spásu duší.
Buďte milosrdní, jak jsem vás učil.
Buďte životem mého Slova, nečtěte mé Slovo, abyste si nahlas říkali jen jisté věty, které se vám
líbí. Živte se mým Slovem, abyste je milovali, a skrze lásku k němu vás Pravda přitáhne blíže ke
Mně a sjednotí vás se Mnou.
Mé děti, buďte objektivní a moudré. Budete-li věrné a pravé, osvítím vás. Lidská bytost,
která nelituje svých omylů a svých hříchů, následkem toho nenalézá mé Světlo a jde dál
v temnotě. Celé lidstvo potřebuje osvítit svůj rozum. V tomto čase ale rozum nedokáže odfiltrovat
zlobu, vyvolanou člověkem a vším, co ho obklopuje, která k němu přichází. Proto je pro duši tak
těžké, aby vedla tělo, které má jen slabou vůli.
Moji milovaní lidé, jak snadno tíhnete ke škodlivé práci a jednání a směšujete svobodnou
vůli s nemravností, a když se chopíte prostopášnosti, držíte se jí tak pevně, že se stane posedlostí.
Posedlost vás vede k pohrdání vším, čím jste a co vlastníte, a kvůli pohrdání toho všeho, vás
napadne ďábel, odvleče do otroctví, až otrok nebude moci dále žít bez svého pána. A… je to
démon, který se raduje, když člověk žije tělem a ne duchem.
Mé děti nemohou žít mým Duchem, jestliže Mě neznají, když Mě odmítají, protože dychtí po
nemravnosti, žijí-li život uprostřed neřestí všeho druhu, když dávají volný průchod lidskému egu,
které lidi, aniž by si toho všimli, vyzdvihuje, dokud totéž ego je nepřivede do jejich vlastního
zničení skrze pýchu, protože své bratry považují za nevědomé bytosti.
Milovaní, velké zlo polapilo člověka kvůli pýše a toto zlo je ironií, kterou člověk nese ve svém
charakteru. V tomto čase lidský charakter učinil své myšlení hrubým, svou mysl, své ego, svůj
mozek a své srdce potáhl krustou, aby lidstvo neznalo bolest ani soucit. Lidské ego vytlačilo
člověka – mého syna – aby stvořilo člověka světa, chlípníka, násilníka, vraha, bezcitného
stoupence přisluhovačů Zlého…
Moji milovaní lidé, boj mezi dobrem a zlem nepřestane, dokud se nesjednotíte ve Mně.
Žijete v neustálém utrpení kvůli své neposlušnosti, utrpení, které prostoupilo jádro vědy, srdce
jednoty lidstva, které oslabilo řád, zastřelo morálku a dokázalo, že lidstvo žije falešnými lidskými
poctami, které nejsou nic jiného, než přijetím lží a ztrátou statků našeho Domu.
Děti, vy okamžitě zapomínáte – není pro vás příjemné si pamatovat, co od vás požaduji
–, abyste přestaly jednat podle svých rozmarů. Nemyslíte na spásu duše, utlačujete ji, aby
vás nepřivedla k tomu, že byste si všimli i nejslabšího pocitu z nepřítomnosti dobrých skutků.
Nestaráte se o svou duši… a je to tím, že jste nebyly učeny o transcendenci duše v lidské
bytosti. Necháváte se ovlivňovat prchavými emocemi a vzpíráte se lásce. Pamatujete si, co je duši
odporné, aby ode Mne nedostala sebemenší zprávu.

Lidstvo se soustřeďuje na inteligenci bytostí, neustále zdůrazňuje intelektuální pokrok
a ponechává stranou zásady úcty, oddanosti a vděčnosti ke Mně.
Dívám se na tak mnoho z vás s pamětí blokovanou cáry, závislostmi, ambicemi, pošetilostí,
chladností, zaujatostí, nevědomostí, neúctou, nedostatkem lásky, nedostatkem všímavosti
a neznalostí, že žijete v nekonečné agonii…
Vzpomeňte si na mé Slovo, abyste je uváděli do praxe. Blázni jsou ti, kdo vědí, a přesto
nevidí, vědí a neposlouchají, vědí a nejdou, vědí a jsou náladoví, ti, kdo znají Mne a mou
spravedlnost, na ni zapomínají, a říkají si: "Boží spravedlnost na mne nedosáhne"… Jak se jen
mýlí!
Moji milovaní lidé:
Přicházím se svým přísným Slovem napomenout ty, kdo vědí, že jsou voláni
a neposlouchají, nebo si myslí, že jsou nepostradatelní.
Myslete, dívejte se kolem sebe: kolik znamení, kolik varování, kolik konfliktů v člověku,
kolik hlouposti ve vás, a vy se nechcete změnit! Nezapomeňte, že pokorní jsou ti, které
miluji nejvíce. Buďte první, kteří přijdete ke svým bratrům s mou Láskou, buďte první, kdo
poprosí o odpuštění své bratry, i když to nemusíte udělat, buďte první, abyste byli svědectvím
dobré práce a činů.
Musíte očistit svou paměť od všeho, co vás nutí jít zpět a vzdaluje vás ode Mne.
Použijte svou inteligenci, abyste udrželi svou paměť osvícenou a ne zakalenou minulostí, ale stále
zůstávejte v přítomnosti a neváhejte opakovat své přemýšlení.
Děti:
Přemýšlejte. Nejednejte nerozvážně, neboť je příliš mnoho stvoření, která jednají bez
rozmyslu.
Vyzývám vás k přemýšlení o způsobu, jakým pracujete a jednáte. Nežádám vás, abyste se dívali
na vašeho bratra, abyste tím omlouvali své vlastní dílo nebo jednání, ale volám každého člověka
konkrétním a osobním způsobem, protože v mém pohledu náleží práce a jednání plně k osobní
zodpovědnosti. Vnější vlivy jsou tím, co musíte ovládnout. Ne naopak.
Dávám vám pokyny, abyste byli pravými svědky mé vůle. Nežijte tak, že se schováte
za svého bližního, abyste ospravedlnili své špatné skutky.
Když jednáte dobře, neříkáte Mi: "Pane, jednal jsem dobře díky mým bližním", ale s velkou
lehkostí připisujete sobě, co je dobré ve vaši práci, nebo činech. Takovými byste měli být, nejste-li
schopni ovládat sebe, nebo odolávat zlým sklonům.
Musíte se povznést, být silní, abyste Mě poznali a milovali Mě.
Někdy světské polapí ty, kteří si říkají učenci. Polapí je skrze činy, které se odehrají bez povšimnutí,
podmaní si je pýchou, a když pýcha vstoupí do lidské bytosti, pak se tato zveličuje falešným
věděním a vyžaduje respekt, který povyšuje její ego nade vše a nad každého.
Buďte silní, odolávejte našeptávání zla, které se rychle šíří z jednoho konce země na druhý,
a přivádí k pádu ty, kteří jsou vyvedeni z míry a nezralí.
Moji milovaní lidé, potřebujete žít ve vnitřním pokoji, aby se vám vaše dobré úmysly
vydařily, abyste činili pokání.

Potřebujete žít ve vnitřním pokoji, abyste se mohli sjednotit se Mnou. Potřebujete vnitřní pokoj,
abyste Mě poznali a zůstali věrní, až budete čelit zkouškám, které jste sami na sebe uložili kvůli
velké neposlušnosti a vzpouře proti Mně. Nevěra mého lidu je příčinou tolikého utrpení lidstva.
Kolik vás Mě zapře ze strachu z odvety!
Kolik vás zradí své bratry, rodiče, svou vlastní rodinu, aby děti temnoty vás
nepronásledovaly!
Modlete se, mé děti, modlete se za Řím, bude postižen ohněm, Itálie bude silně
otřesena.
Modlete se, mé děti, modlete se, má církev se třese.
Modlete se, mé děti, modlete se za Japonsko, bude znovu bičovat lidstvo.
Modlete se, mé děti, modlete se, vulkány začínají být aktivní s velkou silou.
Vzhlížejte nahoru, vzhlížejte nahoru!
Žehnám vám v každém okamžiku, žehnám vám, abyste se všichni vrátili na cestu. Má Matka
neodmítá žádné ze svých dětí. Má Matka vás hledá, aby vás přitáhla ke Mně.
Děti, Já neodepřu své milosrdenství nikomu, kdo prosí o odpuštění svých hříchů, kdo si opravdu
přeje provést nápravu.
Toto je čas, ve kterém potřebujete přijmout mou Lásku a mé milosrdenství, abyste
byly duchovně posíleny.
Miluji vás, vážím si vás, žehnám vám.
Váš Ježíš

153. Poselství Boha Otce ze dne 28. září 2016.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

TEMNÁ SRDCE

Mé drahé děti, pátrejte ve svém srdci po temnotě. Hledejte ji v oblastech hříchu, v oblastech, které
jste Mi ještě neodevzdaly. Chci, aby vaše srdce bylo plné světla a lásky a aby všechno v něm
odráželo mou slávu.
Oblasti hříchu ve vašem srdci přitahují do vašeho života síly nepřítele, a to pro vás představuje
nebezpečí. Jen tím, že překonáte tyto zlé sklony mým Světlem a mým Slovem, můžete být
ochráněny nyní a ve všem, co má ještě nastat.
Nemohu vás ochránit, když sdílíte své srdce s nepřítelem duší. Prozkoumejte samy sebe a očistěte
své srdce tím, že je omyjete ve vodě mého Nejsvětějšího Srdce.

Bůh Otec

Jan 10, 10: Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a působil zkázu. Já jsem přišel, aby měly život a měly ho
v hojnosti.
Př 4, 23: Především střež a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život.
1Jan 3, 21: Milovaní, jestliže však nás svědomí neobviňuje, dodá nám to radostné důvěry v Boha.
1Kor 13, 5: nedělá, co se nepatří, nemyslí jen a jen na sebe, nerozčiluje se, zapomíná, když jí někdo ublíží,
Pl 3, 40: Zkoumejme a zpytujme své cesty, vraťme se zpět k Hospodinu.
Řím 12,21: Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem.
Ef 5, 26: aby ji očistil a posvětil křtem vody a slovem.

154. Poselství Ježíše ze dne 7. října 2011.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

KOMUNISMUS ROZDRTÍ NÁRODY TAM, KDE SE ZMOCNIL VLÁDY

Milované děti, žehnám vám, vy jste můj lid. Ochraňuji vás a chovám vás ve svém srdci.
Nemějte strach a obraťte se.
Ano, nemějte strach a obraťte se!
Tolik lidí se vysmívá mému Slovu, tolik lidí se vysmívá a opovrhuje mými věrnými proroky, a pak
je hledají, aby se cítili ochraňováni…!
Můj lide, rozlišuj mé Slovo. Falešní proroci jsou na vzestupu a matou ty, kteří patří Mně. Lidstvo
se udržuje v konstantní nejistotě a trpí hladem, nejenom fyzickým, ale i duchovním.
Antikrist a jeho spojenci povstávají s velkou silou a postaví se slábnoucí moci vlád ještě před
kritickými okamžiky, které přijdou na celou zemi. Komunismus rozdrtí národy tam, kde se zmocnil
vlády a rozšíří se směrem k jiným národům s úmyslem je přemoci.
Já pošlu moji pomoc z nebes, ale můj lid mě nepozná.
Já na vás čekám, moje milosrdenství nemá hranic, Moje láska se nemění, zůstává stejná pro
všechny, kteří o ni požádají.
Moje milosrdenství vzrůstá, letí od srdce k srdci, živí vás, miluje a posiluje vás.
Velké změny se blíží a zmatek ovládá mé děti. Udržím vás v bezpečí, proste o mého Ducha
Svatého, přijměte Ho ochotně.
Můj lid je mým lidem, není sám. Já miluji každého a každého stejně. Buďte poslušní mého volání.
Milovaní, oheň se pozvedne ze země, obři se probudí.
Modlete se za Island.
Modlete se Spojené státy.
Modlete se za Japonsko.
Je to modlitba, jež upevňuje jednotu mezi vámi, a mezi vámi a Mnou. Jednota je mocí, která
oslabuje Zlého. Mluvte ke Mně a Já vás uslyším. Nejsem Bůh hluchý k prosbám mého lidu.
Tak jako slunce ozařuje a vyjasňuje ponuré dny, tak také mé milosrdenství dosáhne ke všem
duším, které se kály ze svých zlých činů.
Já jsem Ten, kdo živí svůj lid. Já jsem Ten Stejný, který obětoval sebe za své děti. Já jsem Ten
Stejný, který přichází, aby zachránil ty, kteří jsou jeho.
Můj Druhý příchod je blízko. Přijdu v síle a slávě a oddělím pšenici od plev.

Přicházím, abych osvobodil tuto generaci. Přicházím, abych jí přinesl mír, poté co bude očištěna.
Volám mé milované kněze, aby udrželi můj lid v jednotě.
Moje milované děti, buďte silné a vytrvejte; hřích je temnotou.
Má Pravda, mé Slovo je sluncem, které dává světlo a živí duše. JSEM, KTERÝ JSEM.
Můj lid je mým lidem.
Žehnám vám. Jděte v pokoji.
Váš Ježíš

155. Poselství Boha Otce ze dne 21. února 2017.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
MŮJ ZBYTEK

Můj Zbytek na zemi je velmi malý. Přeji si, abych měl velký Zbytek, ale není tomu tak. Těch, kdo
opravdu jdou se Mnou, kdo se skutečně pro Mne obětují, kdo Mě doopravdy stavějí na první místo
ve všem, je počtem velmi málo.
Mnozí věří, že jsou částí mého Zbytku, kterému ale nenáleží. Nebudou ochraňováni v tom, co
přichází, protože Mě ve skutečnosti neznají. Nedělají si pro Mne čas, aby Mi sloužili, nekladou Mě
ve svých životech na první místo.
V tom, co přichází, ti, kteří si myslí, že jsou moji, očekávají mnohá zvýhodnění, která se neobjeví,
protože Já je neznám.
Ach, mé děti, buďte si jisty svým srdcem, buďte si jisty svou cestou.
Nyní jděte v moudrosti a buďte veselé později.
Bůh Otec

Mt 24, 4: Ježíš jim odpověděl: "Mějte se na pozoru, ať vás nikdo nesvede."
Mt 25, 1-8
1: "S nebeským královstvím to bude jako s deseti dívkami, které vzaly lampy a vyšly naproti ženichovi.
2: Pět z nich bylo pošetilých a pět prozíravých
3: Pošetilé vzaly sice lampy, ale nevzaly s sebou olej,
4: prozíravé si však vzaly s lampami také do nádobek olej.
5: Když však ženich dlouho nepřicházel, začaly všechnu podřimovat a usnuly.
6: Uprostřed noci se strhl křik: "Ženich je tady! Honem mu běžte naproti!"
7: Tu všechny ty dívky vstaly a začaly si upravovat lampy.
8: Pošetilé prosily prozíravé: "Dejte nám trochu oleje, lampy nám dohasínají."

156. Poselství Matky Spásy ze dne 15. června 2016.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

DŘÍVE, NEŽ JSTE MILOVALI MĚ, MILOVALA JSEM JÁ VÁS U PATY KŘÍŽE

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
dívám se na mé děti na zemi plné vzdoru, bez úcty nebo morálky, rozrušené výhledem
na materiální ztráty a vzájemně se nemilosrdně stavějící proti sobě.
Jaká je vlastně tato generace? Ta, která byla vychována, aby reagovala tímto způsobem, když
s něčím nesouhlasí!
Nebe vás varovalo před elitou, která manipuluje společnostmi, vládami, organizacemi humanitární
pomoci, které zahrnují světové vlády, organizace globálního zdraví, potravin, organizace pro
náboženskou výchovu dětí a mladých lidí…
Děti, tato elita po celá desetiletí programovala tuto generaci, aby reagovala tímto chaotickým
způsobem, a přesně v tento čas. Všechno bylo provedeno předem tak, aby uprostřed zmatků
a protestů mé děti zaútočily na to, co je posvátné, zavrhly mého Syna a spojily se s ďáblem.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, tato elita, složená z mocných rodin a světových
společností, se sama nazývá Bilderberg klub. Někteří z jejích členů patří ke spolkům
zednářů a iluminátů a jsou také v církvi mého Syna ve vysokých postaveních a ve
farnostech.
Vy, děti mého srdce, jste výsledek dlouhého očekávání této elity. Vyzývám vás, abyste nedaly
souhlas být mezi těmi, kdo jednají napodobováním.
Tato elita připravila tento okamžik, aby zvýšila bolest lidstva sjednocením satelitních zemí
komunismu, aby se sama prosadila a vytvořila reálnou hrozbu v každé části světa.
Lidstvo je rozhněváno, ďábel uchvacuje ty, kdo žijí myšlenkami mimo Pravdu, aby v tomto čase
mohli křičet: "Ukřižuj ho!" ….znovu.
Děti, jste vedeny k nedostatku potravy, a tato elita nařídila pád ekonomiky ve spojení
s vlnou globálního terorismu. Oni oznámí, že den bude končit hodinou, kterou sami určí, a pak
už nebudete mít svobodu pohybu, protože budete obklopeni těmi, kdo vykonávají zákon. Činy
vandalismu se stanou častější, až do chvíle, kdy vy, děti mého Neposkvrněného Srdce, budete
donuceny setrvat ve svých domovech nebo na vzdálených místech… v mém útočišti, v mém
srdci.
Milované děti, udržte si víru v lásku mého Syna k jeho lidu, a současně si pomáhejte
pravou znalostí Božího Slova v Písmu svatém, abyste mohly neříct "ano" tomu, co není Boží
vůlí.
Živte se Tělem a Krví mého Syna v eucharistii a modlete se svatý růženec. Domovy,
v nichž se modlíte svatý růženec, jsou chráněny mými anděly a stvoření, milující svatý růženec,
nesou mou neustálou ochranu v sobě.
Dětičky, nezbožňujte lidská stvoření.

Jen můj Syn je "CESTA, PRAVDA A ŽIVOT" [Jan 14, 6].
Milované děti, terorismus je novou zbraní, se kterou mocní budou bojovat s národy, aby je
destabilizovali. Touto cestou je pro ně snazší vyvolat konflikty pro třetí světovou válku.
Zůstaňte věrné mému Synu, rozvíjejte se duchovně, jděte hlouběji do Božích Zákonů,
nečtěte je zběžně, ale jděte do hloubky s žízní po pravém poznání.
Děti, dívejte se nahoru, znamení nebudou otálet, vnímejte, jak je klima agresivní. Země
se propadá bez předchozích příznaků, člověk znenadání slyší trubky, varující ho před příchodem
toho, co bylo oznámeno.
Modlete se, mé děti, modlete se za Spojené státy, budou trpět terorismem, jejich
obyvatelé budou zabíjeni těmi, které považují za nepřátele tohoto národa.
Modlete se, mé děti, modlete se za Francii, její nářky nejsou u konce, budou zesilovat
se světlem Slunce.
Lidé oddaní terorismu se potulují s nástroji destrukce ve svých rukou a s jediným
záměrem: zabít co největší počet mých dětí. Jak mě jen bolí mé srdce kvůli těmto
krvavým událostem!
Modlete se, mé děti, modlete se za Argentinu. Bude prožívat muka, která v minulosti
vyvolala bolest a mou zemi zbarvila krví. Přichází čas, kdy Argentinci se budou modlit.
Náboženství bude ovládnuto jiným bohem: penězi.
Modlete se, děti, modlete se, Rusko probouzí svět, modlete se, bolest přichází rukou
aliance.
Děti mého Neposkvrněného Srdce, Chile se třese, Kalifornie se třese. Mexiko se třese a Střední
Amerika se třese. Sopky pokračují ve výbuších kvůli ohřívání jádra Země. Anglie bude hořce plakat.
Blesky silně udeří na zem a budou všude na světě ve zprávách. Ve Spojených státech se objeví
jezero.
Lid mého Syna musí být pevný ve své víře, a proto musí prohloubit své znalosti Boží
Lásky ke každému z vás. Buďte láskou vůči svému bližnímu, nehledejte ho daleko, je to ten,
kdo je vedle vás, ano, hledejte svého bratra.
Každý člověk musí být ohniskem pokoje, aby vás nepřátelé duše nemohli zneklidnit, ani přivést
do sporů.
Nezapomínejte, že Satan se svými legiemi se potuluje po zemi, dokud nevyprší jeho čas. Proto
musíte být více prozíraví a v každém okamžiku být a žít z Lásky mého Syna.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, po tolika varováních neztrácejte pokoj
a naději, a ještě méně víru. Jako Matka vás neopustím. Pošlu vám své povzbuzení
a mou ochranu, nevzdám se vás. Nebeské legie vás pozorně sledují, aby vás bránily. Požádejte
své souputníky na cestě, vaše ochránce, aby vás zbavili zla.
Stvoření je sjednoceno s člověkem pokoje a lásky. Proto je tolik důležité, abyste žili v pokoji
a jednotě. Použijte svou inteligenci a svou vůli k ovládnutí lidského ega, vede-li vás na
jiné cesty, které vás vzdalují od mého Syna. Nebuďte pak unavení jít stejnou cestou, protože
jste neposlouchali.
Děti, v mém Synu vidím každé z vás…

Děti, dříve než jste milovali mě, milovala jsem vás já u paty kříže…
Pojďte, vstupte do mého Neposkvrněného Srdce. Miluji vás. Žehnám vám.
Matka Maria

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

JÁ JSEM PRAVÝ POKLAD, PRAMEN VĚČNÉHO ŠTĚSTÍ, VĚČNÝ ŽIVOT

Moje drahé děti,
teď mluvím k vám, kteří Mě milujete, uctíváte a sloužíte Mi. Moje království není z tohoto světa.
Moje království je jiný, navěky trvající svět. Je jiný ve všem, než v jakém nyní žijete. V mém
království je jen jediná hodnota: Láska a z lásky pramenící ctnosti – pokora, trpělivost, poslušnost
a obětavost.
Když jsem přišel na tuto Zem, abych vám přinesl Slovo mého Otce, dal jsem vám ke všemu
příklad, ale žel, našel jsem velmi málo následovníků, neboť lidé byli oslepeni vnějším třpytem,
ziskuchtivostí, okamžitým zbohatnutím, vlastnictvím, sobectvím a hříchem. Jen málo duší se zřekne
těchto světských tužeb kvůli Mně. Ale proto, že Mě považují za hodnotu vyššího řádu stojící nad
světem, a proto, že Mě poznají, je jim vše ostatní odpadem, jak to již napsal svatý Pavel.
Tito věrní jsou moji následovníci, kteří na sebe vzali mé ctnosti: sebezapření a znamení kříže, a Já
stojím v jejich životě nejvýše a na prvním místě. Vytrvají do konce smrti v mém následování, neboť
své srdce silně připoutali ke Mně a za žádnou cenu se nedokážou ode Mne odtrhnout, protože
poznali pravý poklad. Prodali všechno, co měli, aby Mě mohli získat, neboť Já jsem pravý poklad,
pramen věčného štěstí, věčný život. Ve Mně není žádná poskvrna, žádná nečistota, jsem čistý,
pravdivý a svatý. Já jsem slunce, jehož paprsky dosáhnou všeho a osvítí duši, neboť Já zkoumám
nitro i srdce. Přede Mnou není nic skryto a každý, kdo je naživu, je Mi zavázán složením účtů.
Já budu každého soudit v poslední den, v okamžiku jeho smrti, a při posledním soudu podle jeho
skutků. Z mých úst vycházející dvojsečný meč, ohnivý meč, je mým mečem soudu. To znamená,
že vše budu soudit ve vztahu k evangeliu a ve srovnání s hlavním příkazem lásky. To je jediné
měřítko. Přizpůsobíte-li své skutky Mně, vyhnete se soudu, ale půjdete-li proti mému učení,
přivoláte na sebe velký trest.
Říkám vám i to, co jsem řekl mým učedníkům: chraňte se kvasu farizejů, kacířských učení, kterými
Mě nejdříve odebrali ze středu. Ach, jak velice Mě bolí srdce, že už nemohu být přítomen na oltáři
ve svatostánku, ale jen na bočním oltáři. Dokonce se i tak zvrhli, že Mě umístili dolů do sklepa,
zavřeli Mě do zvláštní komory, aby na Mne věřící zapomněli.
Tito kněží, kteří měli odvahu to učinit, dostanou ve věčnosti přesně totéž zpět. Nebudou mít
přístup ke Mně, nebudou se moci těšit z mého Světla, mé lásky, mé dobroty, tak jako nyní moji
věřící Mě nemohou vidět a nemohou Mě oslavovat [v nejsvětější svátosti].
Modlete se za mé služebníky, aby naslouchali svým výčitkám svědomí a aby už nedokázali spáchat
více hříchů proti Mně. V takových duších jsem neustále přítomen s trnovou korunou, ukřižovaný

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

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

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

158. Poselství Ježíš ze dne 8. února 2017
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

V TOMTO ČASE ZLO JIŽ ROZVINULO SVOU SÍLU PROTI KAŽDÉMU Z VÁS

Můj milovaný lide,
mé požehnání není podmíněné, mé děti je dostávají neustále.
Má láska je pro všechny, záleží na každém, zda ji přijme nebo ne. Hříšník, který dokáže činit
pokání, který se dokáže otevřít a cítit mé požehnání a tudíž mou Lásku, dosáhne to největší,
co si člověk může přát: SPÁSU DUŠE.
V tomto čase ti, kdo pracují na mé vinici, se budou těšit z mých plodů nejen v mém Domě,
ale i na zemi, a již dostávají požehnání, protože jsou těmi, kdo napodobují mé jednání a činy
a dostávají tak pomoc mého Domu. Má Matka neustává ve své dobrotě, pokrývá vás jí, dává
vám sílu a vzdaluje vás od pokušení.
Moji milovaní lidé, v tomto čase zlo již rozvinulo svou sílu proti každému z vás. Růst této
síly je stále aktivní, nepřestává, zahrnuje všechny obory společnosti: vědu, zdraví, zbraně, morálku
a potravu. Všechno je spojeno a zlo neustále postupuje, aby vám ubližovalo, abyste ustoupili ve
všech ohledech, zejména vy, mé děti, když jste napadány nejen ve vašem každodenním životě,
ale když útočí na vaši osobnost a spiritualitu. Pohled zla se nyní zaměřil na lidskou bytost jako
na druh, který má nechat zmizet.
Cílem zla je nikdy se nezastavit a zůstávat stále v činnosti, reprodukovat se, zesílit své působení
a ve všem škodit lidstvu. Proto, mé děti, u každé novinky se potřebujete ptát samy sebe: jaký je
záměr, jenž motivoval síť zla, aby ji pro nás vytvořilo?

Vskutku, moji lidé se zastaví u každé mé prosby nebo podnětu, ale nedělají pokroky,
nereagují. Tento okamžik ztrácíte, zlo jej však neztrácí, ale používá k tomu, aby vás odvrátilo
od všeho, co vám sděluji, od všeho, před čím vás varuji a od všeho, co vám vysvětluji, a takovým
způsobem, že cítíte, že každé Slovo, přicházející z našeho Domu je těžké si podržet ve svém srdci.
Víte, mé děti, že vás ovládla lenost mysli? Nic není těžké, máte-li chuť se vnitřně rozvíjet.
Právě proto zlo jedná rychle a zdá se, že dobro zůstává ve stavu letargie. Vy spíte, odpočíváte,
necháváte se unést leností, a ne aktivitou, nehýbete se, neprojevujete žádnou iniciativu…
Probuďte se! Vyzval jsem vás, abyste se probudily, abyste vyšli ze své otupělosti, ale zlo pokračuje
ve zrychlování, aniž by se zastavilo, ale vy, ano, vy se necháváte vším zastavit.
Děti, zlo je v činnosti, působí od člověka k člověku, uchopí každé z vás a utká se s vámi v osobním
boji. Ono ví, jaká je slabost každého lidského stvoření a neustále na ni útočí, aby je přivedlo
k pádu. Toto by nemělo být překážkou na duchovní cestě – měly byste rozpoznat zlo
a nedávat mu příležitost, aby vás přivedlo na bitevní pole. Mé děti, jste méně než
nemluvňata, reagujete s takovou dětinskostí na sebemenší podnět, že jsem zahanben reakcí
některých z vás, které nedojdou ke zralosti a dovolují zlu, aby je dostalo tam, kam chce.
Pokračujete s takovou tvrdohlavostí a sebestředností, vědouce, že se musíte
pozvednout, neboť se nacházíte v době přípravy na Varování, a vy přitom popíráte
své osobní pochybení a připisujete je ostatním.
Děti, přede Mnou nebudete moci zakrýt svou osobní zodpovědnost za žádný čin a jednání.
Je to lidská tragedie, skutečná tragedie, protože neuvádíte v čin, co slyšíte, ani
nevěříte, že to, co slyšíte nebo čtete v těchto poselstvích, je určeno vám.
Má trpělivost je nekonečná, ale čas, vám vyměřený a určený, ten NE! Kolikrát jsem vám řekl,
že každý je zodpovědný ze svých činů! Vyzval jsem vás také, abyste duchovně rostly a vaše
osobnost zrála ve vašich dílech a činech.
Děti, vy nechápete, že zatvrdíte-li svá srdce, ztratíte schopnost být laskavé, dobrotivé, být
požehnáním, a co je nejdůležitější – ztratíte schopnost milovat a být láskou. Tehdy přicházíte
do okamžiku, kdy už nenajdete lék.
Nazýváte se křesťany a čtete naše Slovo, ale zůstáváte lhostejní… Říkáte si: "To, co čtu,
není určeno pro mne"… Myslíte si to a nejednáte, nepokáráte sami sebe, a proto
to udělám Já…
Pokárám přímo toho, kdo Mě zná a nemění se…
Zmínil jsem se vám, že tvrdost srdce dosáhla bodu, kdy se stane nevyléčitelnou.
A proč je tomu tak? Jak může Kristus něco takového říct?
Protože Mě znáte, a protože od toho, kdo Mě zná víc, vyžaduji víc, ne však od toho, kdo
zatvrdil své srdce a nezná Mě. Ten, kdo Mě nezná a slyší má pokárání, a proto prosí,
aby byl uzdraven, dostává u Mě větší příležitost než ten, který Mi stále jen naslouchá
a odmítá Mě.
Dívám se na lidi, kteří učinili smutné rozhodnutí vzepřít se těmto vysvětlením našeho Domu,
a rozhodli se nebýt dojati, jakkoli silně k nim mluvím. Tato stvoření jsou jako kameny úrazu.
Dovolím jim, aby žili svou svobodnou vůlí, dokud neuvidí jasně to, co dříve viděli jako temnotu.
Kameny úrazu existují, mé děti. Ať nikdo z vás není kamenem úrazu, protože pak budu jednat
se svou spravedlností.

Ten, kdo Mi odmítá naslouchat, a přitom Mě zná, si sám vytváří imunitu a odolnost vůči mému
Slovu a mé Lásce.
Nebuďte překvapeni mou přísností, je v ní skryta má nesmírná a věčná láska
ke každému z mého lidu.
Děti, tento čas je mimořádně choulostivý. Čiňte pokání! Ne vaši bratři a sestry, ale vy…
Ano, vy, kteří čtete mé Slovo: Čiňte pokání! Je to naléhavé.
Musíte na sebe vzít zodpovědnost za každý čin. Je snadné dávat vinu svým bližním za vaše osobní
pády. Padne-li někdo z vás, není to proto, že někdo jiný je slabý, ale proto, že ten kdo padá, je
slabý, a klesá kvůli své vlastní slabosti.
Nevidíte, jak rostou problémy po celé zemi. Ze všech možných důvodů zmatky narůstají,
nezastavují se, ani se nezastaví, hněv pronikl do psychiky člověka a ta reaguje ukvapeně. Tento
čas není pro nevhodné reakce, v tomto čase musí být mé děti zralé, aby odolaly zlu.
Modlete se, modlitba je mocná, nezanedbávejte svatý růženec, přijímejte Mě náležitě,
nezapomínejte, že Boží Zákon je věčně přítomný, Přikázání nejsou předmětem reforem.
Moji lidé Mě musí poznat, aby mohli žít ve Mně.
Modlete se, mé děti, modlete se za mou církev, chaos vzrůstá spolu s rozdělením.
Má církev se bude stále třást, můj lid musí zůstat sjednocený v mé lásce.
Modlete se, mé děti, modlete se, velký národ severu bude kořistí teroru, železná ruka
bude zastavena až po utrpení mých dětí.
Modlete se, mé děti, modlete se, lidé budou dezorientováni nepředvídaným pádem
boha peněz.
Modlete se, děti, modlete se v reakci na hrozbu. Čin zavdá popud k utrpení lidstva.
Modlete se za Chile a Itálii, budou se třást. Kde se země dosud netřásla, bude se třást.
Moji milovaní lidé, nechávám se poznat v lidech, když člověk ve Mně nachází radost, když se ztiší,
že nejde sám, a když se nenechá zneklidnit banalitami ve své mysli.
Děti, buďte moudré, splňte, o co vás prosím, respektujte a naplňujte náš Boží Zákon: Přikázání…
Nezapomeňte, že rozum vás vede k inteligenci, abyste mohly splnit naše příkazy, a spolu s jejich
plněním dosáhnete moudrosti, která je k jejich splnění nutná. Neboť jste-li odděleni od moudrosti,
upadnete do omylů, a ty se stanou pro vás nesprávnou volbou.
Můj lid musí být věrný a pravdivý.
Můj lid čeká se svatou trpělivostí, ale musí přitom jednat.
Sešlu mého anděla pokoje, nenechám vás samotné uprostřed smečky vlků v rouchu
beránčím, následovníků antikrista. S mým andělem pokoje posílím, co naše vůle ohlásila
o rodině. On bude stále v rámci rodiny.
Mé srdce je neustále drásáno milióny potratů, které jsou povoleny. Tato povolení jsou nejen
degenerací lidí jako lidských bytostí, ale dělá lidi neschopnými vyvíjet se v duchu.
Moje děti by se neměly modlit jen před oltářem v chrámu. Každý člověk je chrámem Ducha
Svatého, a jako takový, si musí uchovat pokoj. Ten, kdo nejedná tímto způsobem, se dopouští
vážného nedostatku v mých očích.

Děti, v mém Domě přivítám všechny za podmínky, že naplňujete naši Boží vůli. Nejste děti, které
jsou opuštěné, jste děti, které byly varovány.
Právě tak, jak vás miluji, musíte chtít a mít potřebu vysvětlení Božího Slova.
Nemějte strach, poslouchejte. Netoulejte se, jděte ve spravedlnosti a Zákonu a chovejte se jako
mé pravé děti.
Volám vás, pojďte ke Mně.
Miluji vás, milujte jako Já.
Ukazuji vám cestu krok za krokem. Rozhodněte se Mě následovat.
Žehnám vám, pojďte ke Mně.
Váš Ježíš

159. Poselství Boha Otce ze dne 24. října 2017.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

NADE VŠECHNO

V přicházejících časech uvidíte mnoho smrti a ničení. Lidé, které znáte, budou zabiti ve vašich
ulicích. Budete se ke Mně modlit, abych zastavil chaos a zabíjení, ale Já nemohu vyslyšet vaše
modlitby, neboť Písmo musí být naplněno, abych se mohl vrátit a přivést vás domů.
V tomto čase mnozí z mých vlastních budou Mnou pohoršeni a odpadnou. Budou si myslet,
že jsem je nevyslyšel proto, že jsem je opustil, že Mi na nich nezáleží, ale tak tomu není.
Mé děti, kdybyste se jen rozhodly poznat mé Slovo, znaly byste v tomto čase Pravdu v srdci
a necítily byste se uraženy.
Dejte si za úkol poznat mou vůli k pochopení Pravdy. Vykonám práci ve vašem srdci, abyste se
Mě naučily nade všechno milovat.
Bůh Otec

Mt 24, 12: A proto se značně rozmůže nepravost, ochladne u mnohých láska.
Dt 21, 8: Sám Hospodin půjde před tebou, půjde s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě; neboj se
a neděs.
2Thes 2, 3: Žádným způsobem se nedejte od nikoho oklamat, protože nenastane, dokud nedojde
ke vzpouře proti Bohu a neobjeví se člověk nepravosti, syn zatracení.
Jr 29, 11: Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky
o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti.
Řím 15, 4: Všecko, co je tam psáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom z trpělivosti a z povzbuzení,
které nám dává Písmo, čerpali naději.

Ž 119, 105: Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku.

160. Poselství Ježíše ze dne 14. února 2017.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

BOŽÍ DŮVĚRNOSTI NAŠEHO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA SVÉ MILOVANÉ DCEŘI LUZ DE
MARIA

Milovaná dcero, říká mi náš Pán…
Vidím Ho v jeho bílé tunice se zlatou tkaninou, splývající napříč po jeho ramenou dolů, svázané po
straně kolem pasu bílým provazcem. Jeho volně spuštěné vlnité vlasy se pohybují ve větru. Jeho
oči se na mě upřeně dívají, uchvacují mě svou jasně medovou barvou a podobou tak dokonale
vykreslenou, že mi ihned svým mandlovým tvarem připomínají oči jeho Matky. Ježíšovy oči jsou
větší než oči jeho Matky, také nos je nezaměnitelný: dlouhý, se silně vyznačenými mužnými rysy.
Tvář a kůži má opálené sluncem, v němž se třpytí a leskne, aby se odlišil jako Člověk-Bůh.
Kristus otevírá svá ústa a krátký vous pokrývá jeho bradu až k dolnímu rtu a říká mi: Dcero,
podívej se na Zemi. V dálce se objevuje globus, mohu rozlišit některé kontinenty. Mé oči se upírají
na Zem a Kristus mi říká: "Nehleď na pozemskou kouli, dívej se, co dělají lidská stvoření. Dívej se
na politické bouře lidstva, dívej se na země, a jak jsou otřeseny." V tomto okamžiku se Země
přiblížila ke mně a v mnoha zemích vidím manifestace, pronásledování a posloucháme některé
bytosti, jak diskutují o velkém množství peněz, jimiž bude zaplacena velmi choulostivá práce proti
nějakému prezidentovi.
Kristus mi říká: Pokračujme, má dcero. Buď si vědoma neklidu na sociální, politické, náboženské
sféře a všech jiných úrovních, protože za každým protestem je nějaký důvod, a tento důvod není
dán těmi, kdo protestují, ale lidmi ve vysokých pozicích, kteří platí penězi, aby se někteří muži
postarali, aby zvýšenými hlasy vyvolávali vzpoury mezi národy.
Jdeme kolem Země, v oblasti Libanonu jsou slyšet různé oběti útlaku, výsledek názorů a víry
v mužskou převahu nad ženami. Kristus se na mě dívá se svou bolestí zkřivenou tváří a je
nemožné necítit jeho utrpení, vycházející z hloubi jeho srdce, a tato bolest nepřichází z Vykupitele,
ale je "navíc" ... kvůli tomuto nespravedlivému utrpení.
A viděla jsem něco mimořádného: Stvoření, které zachovává Boží otisk, kterým bylo stvořeno,
reaguje, a je ticho, možná jen na malý okamžik, ale ten se zdá být dlouhým časem. Ticho –
všechno se ztiší a Stvoření, jak se zdá, že upírá svůj pohled k našemu Pánu. Tu učiní nezvyklý
pohyb: vítr se stane silnějším, vlny oceánu se zrychlují, Země se dokonce přemisťuje, vidím ji
zblízka a cítím ji, jak se chvěje. Bratři, je to reakce Stvoření na bolest našeho Pána a Spasitele.
Kristus mi říká:
"Milovaná, viděla jsi a slyšela, jak reaguje Stvoření na bolest, způsobenou mými dětmi. Přemýšlej
o tom, jak celé Stvoření reaguje, když je tolik zla vycházejícího z člověka, které zahaluje Zemi.
To není má spravedlnost vůči člověku, ale zlá díla a činy člověka, které jako magnet přitahují
reakci proti němu samotnému."

Země zestárla a její stárnutí bylo urychleno zlou vůlí člověka, krutost vede Zemi k utrpení víc,
než je třeba. Plány, vypracované těmi, kdo převzali nadvládu nad zemí a věří, že připravují osud
lidstva, vypouštějí své tiché, ale smrtonosné zbraně na celé lidstvo, užívají člověka proti člověku
samotnému, rozvášňují mysli, aby šílené myšlenky dorážely na mé děti, a ty věří, že se brání
v okamžiku, kdy přicházejí tam, kde je zvrácené elity už předem plánovaly vzít.
Ach, jak tito přisluhovači antikrista budou litovat, neboť budou přivedeni k utrpení a budou truchlit
nad zradou téhož antikrista, jenž nebude chtít nikoho, kdo by zůstal naživu a byl mu rivalem. Ti,
kdo v této chvíli spouští pronásledování proti mému lidu, budou pak přivedeni k utrpení tímtéž
antikristem.
Kristus mi říká:
Milovaná, pohleď: Mé děti nevypadají jako lidská stvoření obdařená vůlí a vědomostmi, nevzaly
si poučení ze zla, které zakusily, ani nejsou schopny zabránit budoucím zlům, protože jsou nevěřící
a neposlušné.
Milovaná, již jsem vás učil o nutnosti růst v Lásce a nechovat se jako zvířata. Řekni svým bratrům
a sestrám, že se sami musí překonat v duchovní oblasti, ale aby zahájili tento proces radikální
změny, musí se přiblížit ke Mně a vzdálit se světu.
Lidstvo bude přivedeno do nejvyššího stavu degenerace, nemyslitelné se stane skutečností a…
Stydím se stále víc za člověka.
Má dcero, člověk, žijící ve společenství, si jako vzor bere bezbožnost, v níž žijí někteří jeho bratři.
Aby nebyl odmítán, přijímá bezbožnost a krutě ji uplatňuje, aby vynikal, a tak strach je už lidem
neznámý. Lidským šílenstvím je jednat a pracovat způsobem, který se příčí naší vůli.
V tomto bodu se člověk stal stoupencem zla, a to mu dodává prvky, které potřebuje, aby
pokračoval v boji proti Mně – zhoubné prvky, ohrožující spásu duše.
Vlastnictví toho, co není nutné, dělá z člověka bytost, předurčenou k životu bez účasti svých bratrů
a zvyšuje jeho ego. Toto ego ho překonává a deformuje, aniž by si to člověk uvědomil.
Milovaná, je tolik lidí, jimž jsem poskytl víc, než je nutné, aby na Mne vzpomínali, ale když se vidí
na vrcholu, zapomínají na Mne a jejich ego je nutí, aby se snažili dosáhnout víc a víc, a to je vede
k tomu, že už ve Mne nevěří!
Kristus přestává pohlížet na lidstvo zvenčí a dívá se na nitro jednoho člověka. Říká mi – jsem zajat,
nemohu dýchat, jsem neznámý, odmítnutý. Toto stvoření Mě vyhnalo a jeho potřeby jsou
v protikladu k mé lásce. Slyším Krista, ale nevidím Ho, slyším jen jeho zlomený hlas a prosím Ho,
aby vyšel ven.
Odpovídá mi – to je můj Dům a jeho Král není žádoucí. Toto mé stvoření popírá poznání mé vůle,
naučilo se pár modliteb nazpaměť a s nimi věří, že je spaseno. Bez skutků dobročinnosti, lásky
k bližnímu, odmítající útěchu nemocným… Zasvětili své životy bohu peněz a odepřeli moji pomoc
hladovým… Říkají, že zlo neexistuje a žijí ponořeni do zla. Škodí si otravou chtíčem, hromadí
neposlušnost, domýšlivost, a odmítají Mi lásku.
Milovaná, jsem hoden tohoto? A já Mu odpovídám – ne, můj Pane, nejsi toho hoden!
Kristus Mi říká:
Tato generace zasluhuje, co si přitáhla k sobě. Jsem omezen na několik vět, které nevycházejí
z jejich srdce, ale stále je opakují, aniž by věděli, co říkají, bez oddanosti…

Přijímají Mě s úmyslem získat nebe, bez pokání za svá pochybení…
Nevěří v můj Zákon, používají jej podle svých přání a ke svému pohodlí, čtou Písmo svaté
a vykládají si je, jak se jim to hodí! Jaká bolest! Boží Zákon je snížen člověkem na pouhý výklad,
mé Slovo je ignorováno a sníženo na opakování, které člověku brání, aby se do Mne ponořil
a poznal Mě ze svého nitra, kde přebývám…
Má církev dovoluje, abych byl redukován na modernismus, zvykli si říkat, že zjevení skončila
s Písmem svatým, ale v této chvíli mění Zákon, obsažený v Písmu svatém.
Kristus mluví důrazně, ale vždy v sobě udržuje Boží Lásku. Pak mi říká: Milovaná, předzvěsti toho,
co má přijít, jsou silné jako bouře, ale mé děti se zatvrdí a žijí v bouři, jakoby tento čas byl
normální. Dokud nepřijde jiná, silnější bouře, jako ta, která se bezprostředně blíží k mé církvi,
a pak, když Mě nebudou mít poblíž, jako v tomto okamžiku, protože budu skryt, pak mé děti budou
naříkat a křičet k nebi a pokoušet se Mě najít. A Já jim řeknu: Nekřičte, Já jsem vždy tady, ve vás!
Modlete se, mé děti, modlete se za Německo, bude trpět rukama teroru.
Modlete se, mé děti, modlete se za Kostariku, bude otřesena.
Modlete se, mé děti, modlete se za Itálii, trpí následky zlého chování lidí. Tato země
se třese.
Modlete se, mé děti, modlete se za Španělsko, bolest se zmocní nevinných.
Pohleďte děti, lidská pýcha přinese lidstvu bolest.
Řekni svým bratrům, že by se měli poučit o mé Lásce, ale především, aby naplňovali Boží Zákon.
Řekni jim, aby Mě přijímali s důstojností…
Řekni jim, že mými opravdovými nástroji jsou ti, kteří neříkají, že jsou nepostradatelní, protože
uznávají moji svrchovanost nad každým lidským stvořením…
Řekni jim, že vlci, odění v rouchu beránčím, se nazývají vlastníky toho, co je moje. A aby nezůstali
sami, přibíjejí ty, kteří jim naslouchají na osobní kříž nástroje.
Žádný nástroj není pánem historie, ani jediný nezná všechna odhalení, ani jeden se nemůže
nazývat znalcem vší Pravdy, protože jen můj Otec zná datum a hodinu událostí. Proto nemohli
odhalit, bez výslovného příkazu mého Otce, co je vůlí mého Otce. Mé nástroje jsou důležité, každý
je jako prst mé ruky. Ale nezapomínejte, že JÁ JSEM, KTERÝ JSEM [Ex 3,14] a člověk je člověk.
Řekni jim, aby otevřeli svou mysl, a v ní najdou probuzení k velkým skutečnostem, které je
přivedou k tomu, aby se staly mými pravými dětmi, dětmi milujícími Boží cesty a skrze Lásku
a Moudrost se dopracují blíže k mému Domu a více se vzdálí od světa.
Milovaná, pojď, odpočiň si a bez přestání se přimlouvej za lidstvo. Pokora je centrem ctností mých
dětí, které miluji.
Přijmi můj pokoj.
Váš Ježíš

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

KAŽDÝ TEP VAŠEHO SRDCE NECHŤ JE JEDINÉ TE DEUM

Moje drahé děti, vyvolení mého srdce,
radujte se a plesejte, vzdávejte neustále díky a velebte moji nekonečnou dobrotu, moji milosrdnou
lásku za to, že můžete žít v mé Přítomnosti. Zůstal jsem tady mezi vámi ve světle chleba a vína
s mým vzkříšeným Tělem a Krví. Svou vírou můžete okusit moji láskyplnou Přítomnost.
Moje děti, kdybyste uměly pochopit, jak velkou milostí je svaté přijímání, zemřeli byste radostí, že
se sjednotíte se Mnou, se svým Spasitelským Bohem, který za vás trpěl mučivou smrtí. Můžete se
do Mne ponořit jako kapka do obrovského oceánu lásky. Každý dostane mou milost v té míře,
v jakém stupni otevře přede Mnou svou duši k jejímu přijetí. Tak chovám v úctě vaši svobodnou
vůli. Běda tomu, kdo Mě k sobě vezme v hříchu, nebo mechanicky, nestaraje se o to, koho přijal
do své duše, jen jako kousek chleba, který cumlá a pohltí. Všechny tyto duše učiní v sobě marným
to množství dobra a krásy, o němž jsem pro ně snil.
Moji maličcí, hlásejte vždy a všude nevyslovitelně velkou milost svatého přijímání a to,
aby se každý ke Mně přiblížil jen s čistou duší, neboť jedině takto je Mne hoden. Nechť si vezmou
z pramene milosti, která má dva způsoby: Úplné otevření duše přede Mnou, a druhým je důvěra.
Kdo Mi důvěřuje a odevzdá se Mi, tomu do srdce proudí Světlo, oslavené záření mého vzkříšeného
Těla a mé Krve. Kde je toto Světlo, tam se neodváží temné duchovní síly, démoni a ďáblové, ale
uprchnou a taková duše si vždy užívá velký pokoj a radost.
Moje drahé děti, tak pohlížejte na každé svaté přijímání, které vlije do vás vždy nové milosti, neboť
Já, Bůh, jsem všemohoucí. Nevysvětlitelně vás miluji a veškerou mou touhou je, abyste byli tam,
kde jsem Já, a viděli mou slávu. Každá taková duše, která v připravenosti čeká na okamžik své
smrti – která není smrtí, ale nekonečnou radostí velkého setkání se Mnou, touží vroucí, hořící,
ohnivou touhou po věčném pohledu do mého svatého Světla. To ale dokáží učinit jen ti, kdo žijí
ve svatosti života.
Totiž v okamžiku smrti, každý člověk v hloubce své duše cítí, kam vede jeho cesta. Ti, kdo se smrti
bojí, jdou po špatné cestě a bojí se rozsudku, jenž je raní. Takové duše se dostanou buď do
očistce, nebo do pekla. Ale je jedna malá část, která Mě s horlivou vírou miluje, žije podle mých
Zákonů, zakusí v sobě mou božskou Přítomnost, kterou do nich vložím skrze svátosti. Proto ke Mně
vykročí s nezkrotnou radostí a nesmírnou touhou po velkém shledání, kdy Mě mohou vidět ze
světla do světla a navždy se ve svaté smlouvě se Mnou sjednotí.
Takové duše spolu se svatým Pavlem říkají, že smrt je pro ně ziskem a život plodnou prací na
zemi. Takové duše se svatým Pavlem volají: Už nežiji já, ale ve mně žije Kristus. Kdo ve stavu
hodnosti přijímá mé Tělo a mou Krev, ty postupně přetvořím. Zbožští se ve Mně, a Já však budu
přebývat v sedmé komůrce jejich srdce a skrze ně budu pokračovat ve velkém díle mého
Vykoupení. Takové duše vždy dosáhnou cíle svého života, neboť jsem jim dal smysl jejich životu.
Já jsem smysl a cíl jejich života.
Záchrana duší je jejich radostí a jedinou vůlí. Protože Mi odevzdali svůj život, žijí slova Otčenáše:
Otče můj, přijď království tvé, buď vůle tvá v nebi, tak i na zemi. Avšak můj Otec na ně vylije
svého Ducha, který je naplní a povede a učiní je mými spolupracovníky v nejsvětější úloze,
v bohoslužbě. Takoví jste i vy, proto jste šťastní a vaše duše je v proudu světla plovoucí velký

palác, kde šťastně přebývám a odkud vyzařuji i na vaše okolí moji požehnanou Přítomnost, mou
milost.
Moji maličcí, buďte šťastní! Vzdávejte Mi neustále díky. Každý tep vašeho srdce nechť je jediné
Te Deum. Velebte všemohoucího, vznešeného Boha, jenž svou všemohoucnost použil k tomu,
aby On, Jehož svět není schopen přijmout, neboť převyšuje všechno a všechny a stojí nade vším,
uzavřel svou božskou podstatu do svaté hostie a do svaté Krve, aby vstoupil do vašeho srdce
a ztotožnil se s vámi, abyste se i vy v Něm zbožštili a čím dál tím víc zářili v tomto temném,
hříchem zatíženém světě.
Vy, moji maličcí, jste nositeli světla. Vyzařujete mé Světlo a šíříte je na svět. Proto vás zlí nenávidí,
ale ti, kdo Mě hledají, Mě skrze vás rychle najdou.
Žehnám vám, mé děti, aby váš život byl úrodný, hojně plodů přinášející viničný keř, k větší slávě
mého Otce a k mé radosti. Přijměte mé požehnání vycházející ze srdce, ve jménu Otce i Syna
i Ducha Svatého.
Váš Ježíš

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

162. Poselství Ježíše ze dne 19. února 2017.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

JÁ NEJSEM VZDÁLENÝ BŮH, STOJÍM BLÍŽ, NEŽ VĚŘÍTE

Můj milovaný lide,

mé požehnání je pro každé z mých dětí:
Ochrana, pokoj, moudrost, bezpečí a má Láska.
Můj lid je udržován v neustálém čekání a Já vás volám k uskutečňování mého Slova v každém
ohledu.
Musíte si udržet důvěru, že v poslušnosti k mému Slovu najdete moudrost, kterou v tomto čase
nemáte, jste-li mimo Mne.
Nabízím vám svou ochranu, nikoli úlevu od zkoušek, v nichž každý roste a je posilován,
aby zachránil svou duši.
Vy jste můj lid, a můj lid žije, pracuje a jedná v rámci Božího Zákona, který zůstává v platnosti pro
každou generaci.

Už dávno jsem vám oznámil krizi v mé církvi, modernizaci mé liturgie, nedostatek spojení se Mnou
v posvěcování. Někteří z mých kněží věří v transsubstanciaci mého Těla a Krve, jiní ne, navzdory
všem fyzickým důkazům, jako tomu bylo v eucharistických zázracích. Pro některé je kněžství
posvátné, a pro jiné jen jiné povolání.
Varoval jsem vás, moji lidé, před svobodným zednářstvím, které ovládá velký počet mých
církevních stoupenců. O tom jsem se už zmínil, abych vás připravil na velké změny, které nastanou
a jimiž moji lidé budou zmateni. Zmatek přichází, protože Mě neznáte, a protože Mě neznáte,
nemáte schopnost poznat, co je má vůle, a co se děje z vůle lidí, aby přivedli můj lid k váhání,
což je velmi choulostivá situace.
Můj milovaný lide, žádná událost, oznámená uvnitř mé církevní hierarchie není
náhodná. Je naplněním toho, co vám řekla má Matka již ve svých prvních zjeveních,
kde mluvila o skutečnostech, které znáte, a ve znalosti, kolik toho má Matka odhalila pro tuto
generaci, stále nevěříte a ignorujete každé slovo mé Matky. A děláte to, abyste ospravedlnili
neospraveditelné: práci a jednání mimo mou vůli.
Tak mnoho antikristů prošlo dějinami! A v tomto čase, kdy jste varováni před posledním a velkým
antikristem, který ovládá veškerou hrůzu a zlo vycházejícího ze samotného pekla, nenasloucháte
mým varováním. Ještě jednou bude můj lid čelit teroru, jen to bude poslední příležitost pro Zlého
zaútočit na mé děti. Budete prožívat, co žádná předchozí generace nezažila. Od velkých
vymožeností člověka, až do očisty jeho samotného: Velký čin milosrdenství vůči člověku ve
Varování a Zázraku mého Domu, které jste dříve nikdy neměli. Oba zázraky způsobí, že moc mého
Domu se vylije z břehů, aby můj svatý Zbytek byl stále více očišťován, až do mého Druhého
příchodu.
Mé milované děti, moji milovaní lidé, právě tak, jak lidstvo čelí tolika kritickým událostem, tak má
Láska je položena před každého, a tak kdokoli si přeje, může si vzít a pít mléko a med, které
proudí z mé Lásky, a ne žít pouze pohromami.
Chci, abyste pochopili, že z dobroty čiší dobrota a přitahuje dobro, ze zla čiší zlo
a přitahuje zlo. Každý z vás se živí tím, co přijímá svou svobodnou vůlí a skrze lidské
bytosti.
Posílám svůj nástroj, aby vám oznámil mou vůli a sdělil vám správnou a nejméně bolestivou cestu,
kterou musíte jít.
Čas mého milosrdenství byl velmi prodloužen prostřednictvím mé Matky, která se přimlouvala
za vás, za lidstvo. Má Matka, velká obhájkyně mých dětí, je tou, která umožnila, že čas očisty byl
odložen. Děti, tento čas již minul a přišla chvíle, kdy, jestliže naše Trojice nedovolí očistu, mé
věrné děti budou ztraceny.
Moji lidé, nemoc postupuje k bodu, kdy se stává pandemií. Zůstaňte ve střehu,
vyhubení lidstva nebylo posláno Mnou, ale zrodilo se rukou člověka.
Moji milovaní lidé, Evropa si užije dosyta trápení, síla Evropy se oslabí, její okázalost zmizí.
Nápory vetřelců, jeden za druhým, budou pohromou pro mé děti tohoto velkého kontinentu.
Velký národ velkolepých zábavných představení bude trpět. Spojené státy, oslabené ve své
ekonomice budou bičovány a rozervány svými nepřáteli, kteří je dosáhnou. Šílenství, panující
v tomto velkém národu, tolerance a kompromisy jeho vládců se zlem, vedou tento národ k utrpení.
Moji milovaní lidé, komunismus znovu povstane s velkou silou jako velká mocnost, která ovládne
lidstvo a vnutí se světu. Neposlušnost k žádostem mé Matky v roce 1917 je příčinou této nadvlády.
Zmiňuji se o tom v tomto roce 2017, sto let po Slovu mé Matky.

Lidé rychle pokračují ve vytváření zbraní, které jsou schopny překonat jejich zdokonalování těmi,
které pokládají za své nepřátele. Jak se lidstvo oddalo být poslem hrůzy pro své bratry! Ale lidé,
zabředlí do svého vlastního bláznovství a zhýralosti, si neuvědomují, co se děje, až do chvíle, kdy
prožijí výsledek mých varování na svém vlastním těle.
Miluji všechny mé děti a volám vás, abyste se staly lidskými bytostmi, odpovědné za svou spásu.
Proto se musíte stát svědky mých činů a práce, znát mé Slovo, přijímat Mě ve svaté eucharistii
a zůstávat ve stavu milosti, aby vás ďábel neuvrhl do zmatku.
Mládež je ve spárech Satana kvůli nedostatku poznání mé Lásky, mého volání, mého
sebeobětování, které bylo špatně vyloženo. Lidé žijí bez cíle, cítí úzkost, ale nevědí, že ta
pochází z jejich duše, kvůli osudové odpovědi, kterou dávají sami sobě a naší Trojici.
Lidé hledají své štěstí, aniž by věděli, že štěstí je víc než něco pomíjivého. Svévolně ignorují
skutečnost, že jistota štěstí se nalézá v naší vůli, kterou člověk podceňuje, a přesto by chtěl
žít nekonečně dlouho.
Moji milovaní lidé, horlivě hledáte štěstí, které pomíjí, hospodářskou jistotu, věhlas,
prosperitu… Nic z toho se nepodaří, děti, všechno z toho selže.
Člověk netuší o nutnosti žít v naší vůli, aby sám sobě nestál v cestě, a tím si ze své svobodné vůle
odpírá věčný život.
Modlete se, děti, modlete se za Spojené státy, trpí skrze přírodu, která se probouzí
a trpí cizí vůlí.
Modlete se, děti, za Francii, je neustále očišťována. Tato země ukazuje Evropě, co se
rozšíří po celém kontinentu.
Modlete se, děti, modlete se za Venezuelu, bude dvojnásobně utlačována.
MODLETE SE, DĚTI, ZAHAJTE ŘETĚZ RŮŽENCE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ, VŠECHNY
V JEDNOTĚ, POKRÝVAJÍCÍ 24 HODIN DNE.
Modlete se, děti, za Ekvádor, tato země trpí.
Děti, neustále žijete v hříchu a pokračujete, protože nechcete prosit o mou pomoc.
Chci po každém, aby Mě prosil, abych ho pozvedl a přivítal ho v mé Lásce.
Má Láska je trvalá. Netrapte se vírou, že Já jsem vzdálený Bůh, stojím blíž, než věříte.
Žehnám vám svou láskou.
Váš Ježíš

163. Poselství Ježíše ze dne 13. února 2017.
Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko), http://jezusuzenete.hu

MNOZÍ SE NECHAJÍ OKLAMAT A BUDOU ZTRACENI

Moje drahé děti,
toto jsou poslední příležitosti k přijímání, dokud jsem ještě mezi vámi. V mé církvi nechají
zaniknout proměňování a tím z kostela vyženou samotnou mši svatou, neboť kde není
proměňování, nemůže už být ani mše svatá. Ale nebojte se, vždy budu řídit pravdivé a věrné
kněze, kteří Mě milují s čistým srdcem a v úkrytech budou sloužit mši svatou a poskytovat svátosti,
Moje svaté Tělo a moji svatou Krev těm, kdo věří ve Mne.
Moje děti, hodina nadešla. Můj protivník už všechno předem naplánoval a důkladně připravil.
Hodina odpadlictví od víry se naplní. Znamení už jsou jasně viditelná. Právě to Mě bolí nejvíce,
že mnozí se nechají oklamat a budou ztraceni. Přestože jim dávám všechnu milost, volám je
v hloubce jejich duše, přitahuji je k sobě, oni si ale více cení být v klidu s lidmi tohoto světa než
se řídit Božími zákony.
Mé děti, chystejte se, hodina je zde. Zanedlouho vás odvlečou, zavřou do vězení a vaši krev prolijí
kvůli vaší víře.
Moje drahé děti! Jako když nadešla má hodina, kdy jsem v Getsemanské zahradě řekl ano vůli
mého Otce pro Vykoupení, kvůli němuž jsem se na tomto světě narodil, tak i nyní vám pravím,
abyste řekli ano k pronásledování, k vyhnanství kvůli Mně. Takto mějte podíl na mém osudu,
abyste po své smrti dostali podíl na mé slávě, neboť jen ten může být spasen, kdo vedle Mě vytrvá
až do smrti. Nebe bylo stvořeno pro ty, kdo Boha milují.
K tomu vám žehnám nekonečnou, překypující láskou mého srdce a mým posilňujícím požehnáním
k velkému konečnému boji, jenž se již naplňuje, ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.
Váš Ježíš

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

164. Poselství Matky Spásy ze dne 21. února 2017.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

NEPOSLOUCHEJTE TY, KDO ŘÍKAJÍ, ŽE BOŽÍ SPRAVEDLNOST NEEXISTUJE

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,

mé požehnání zůstává s vámi…
Otcův Dům chce, aby každé lidské stvoření si bylo vědomo, čím opravdu je…
Vy nevíte, čím opravdu jste a dáváte přednost jakémukoli počtu popisů toho, co je člověk…
Realitou lidí je, že jsou Božími dětmi, a tím, že jsou dětmi Božími, všichni lidé potřebují
jít za hranice toho, čím jsou, a tak se stát více duchovními bytostmi.
Děti, žádný člověk se nemůže cítit zachráněn, dokud nebude v posledním okamžiku svého života,
kdy vědomí překročí své hranice a přestane být "já" a stává se dítětem, připraveným k přezkoušení
ve všech ohledech, v těch, které mu přisoudil Bůh a v těch, které si on vyhradil sám sobě.
Náležíte lidu mého Syna. Je mnoho takových, kteří se sami nazývají dětmi, které vyrostly ve víře,
a přesto při mnoha příležitostech je jejich duchovní nezralost zřejmá, když se rozhodnou naplnit
svůj život vším, co je světské a vším, co je ponižující. Dívám se, jak jednáte příliš rychle, bez
zastavení, bez orientace nebo rozlišování, jednáte, jako kdyby bylo přirozené tak jednat, ať
vědomě či nevědomě. Dovolujete si ale přitom ignorovat úkol, který máte jako Boží děti. Nechcete
se zastavit a uvědomit si povinnost každého – totiž své vlastní spásy, a vydávat svědectví, abyste
pomohli svým bratrům ke spáse.
Milované děti, lidstvo se nechá vést většinou, tím, co je populární, novinkami, ať už jakýmikoli,
dokonce i když vás vedou k jednání z nejnižších pudů. To se stává, protože lidská stvoření se řídí
rytmem, který jim vnutila společnost, která vůbec v Boha nevěří a která je chycena a ponořena
do spiknutí, připraveného tak, aby nikdy nepřipustila duchovní vztah s mým Synem.
Vidím hodně těch, kdo se chlubí tím, že jsou moudří a zapomínají, že vědění nezaručuje, že jsou
nositeli jediné Pravdy! Každý člověk hřešil, a tím se stal starým mužem, který se musí proměnit
v nového člověka, musí se znovu narodit a stát se pravým Božím dítětem.
Máte paměť a měli byste ji vyčistit. To je obtížné, není-li pozornost člověka zaměřena na Boží
záležitosti, ale je rozptylována tím, co je zrovna po ruce, tím, co k němu přichází z jeho vlastní
osobní paměti a způsobuje, že je oddělen od toho, co je správné. Boží záměr je také uchován
v paměti, ale nepřekoná jiné vzpomínky tam přítomné, jestli se člověk nenaučí ponechat si jen to,
co je pro jeho dobro a odložit, co mu nepomáhá v jeho růstu.
Položili jste si někdy otázku, co je to věčnost? Odlišuje se zcela od času, a vy se proti ní
tak snadno prohřešujete, a tím, že se duchovně nerozvíjíte, omezujete to, co nazýváte časem
a prostorem. Dáváte si okamžité cíle, neusilujete o věčnost, nejste opravdoví a nedostatek
Pravdy vás omezuje.
Děti, nebojujte vzájemně o svůj duchovní růst. Soustřeďte se na obyčejné činy a díla, soustřeďte
se na to, abyste nechávaly stranou podněty, vedoucí vás k tomu, že na sebe pohlížíte jako na děti,
a na to, abyste nepronášely nevhodná slova proti svým bližním. Vaší osobní stinnou stránkou jsou
slova, kterými své bližní popisujete. Kdybyste neměly tento "osobní stín", nevšímaly byste si tak
rychle toho, o čem věříte, že jsou nedostatky vašich bližních.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, prostřednictvím tohoto Slova, kterým vás vedu, vás
vyzývám, abyste nezapomněly, že můj Syn čeká na volání svých dětí. On nezasahuje do lidské
svobody, ale zůstává v neustálém očekávání.
Neposlouchejte ty, kdo říkají, že Boží spravedlnost neexistuje, že se nevztahuje na člověka kvůli
milosrdenství mého Syna. Ti, kteří vám to říkají, nejsou znovuzrození, nejsou to noví lidé
a nechápou milosrdnou spravedlnost mého Syna, jenž je spravedlivým soudcem.
Země nebude očištěna novou potopou, ale ohněm.

Lidé se natolik vzdálili od Slova mého Syna, že tím došli k ignorování svých bližních. Uchváceni
duchem zla a bez hodnot je zabíjejí, a tak svět klesá stále hlouběji.
Děti, kolik z vás se bojí Boha? Řada mých dětí v tomto čase prosperuje, ale pak budou
souženy. Budou ztraceny kvůli své velké pýše, kterou neodloží, a kvůli chtivosti, která je vede
k tomu, že chtějí všechno mít.
Pohlížíte s pohrdáním a nedůvěrou na znamení času, až do chvíle, kdy sklizně budou ztraceny
a kdy hlad donutí lidi překročit oceány v hledání potravy. Voda přijde v bouři, pozvedne se
a vstoupí do zemí. Potom lidé řeknou: "Jak jsme mohli neposlouchat…!" Ale jejich potlačené
svědomí jim nebude moci odpovědět!
Čeká vás, mé děti, velké soužení. Jako Matka vám oznamuji touhu svého srdce, abyste uslyšeli
všichni jasné Slovo Otcova Domu a dosáhli věčné spásy.
Modlete se srdcem, přijímejte mého Syna, a náležitě připraveni, živte se Tělem a Krví
mého Syna.
Lid mého Syna musí zůstat ve střehu a přijímat nutnou eucharistickou potravu, aby
mohl jít zpříma.
Běda těm, kdo přijímají mého Syna nepatřičně, aniž by činili pokání! Vybírají si své vlastní věčné
zatracení.
Běda těm, kteří páchají svatokrádež!
Běda těm, kdo se vysmívají Bohu. Poznají utrpení pekla.
Děti mého Neposkvrněného Srdce, nemůžete se samy poznat bez lítosti nad vším bezprávím, které
jste spáchaly a jímž jste urazily Boha. V mém volání spočívají slova, kterým se vysmíváte.
Vykládáte si je opačným způsobem, abyste mé Slovo zfalšovaly, ulehčily svému svědomí a i nadále
neslyšely pravdu o bídě, kterou v sobě nesete.
Dům mého Otce nebude mlčet, ale bude si brát bez ustání a neúnavně Slovo skrze
svého anděla pokoje, svého posla, skrze velký čin milosrdenství určeného svým dětem.
Na tváři země nechá poznat nejen nekonečnou lásku, kterou vy, děti, jste nepřijaly, ale
také opravdovou Boží spravedlnost, pravou a jednoznačnou. Toto stvoření je poslem
pravého Božího Slova, vydobude si srdce, ale jiná se současně zatvrdí tak, že budou
tvrdší než skála. Přijde během soužení a mnoho mých dětí bude zmateno!
Svými předešlými odhaleními jsem připravila lidstvo, aby milovalo Božího posla, který vás bude
doprovázet, vás, kteří zůstanete věrni. Bude vás doprovázet ve chvílích zuřivých útoků zla proti
celému lidstvu.
Tento posel pokoje nepřijde, aby nahradil mého Syna, ale aby každý z vás uznal
královskou hodnost mého Syna a uvedl Ho osobním způsobem na trůn do svého srdce,
aby se vás zlo nedotklo.
Modlete se, mé děti, modlete se za Francii, bude trpět. Hojnost a lesk se stanou
minulostí. Teror ji zdrtí. Bude otřesena terorem z jednoho konce na druhý, země
se bude třást.
Modlete se, mé děti, modlete se za Anglii, královský dům trpí a útoky nenechají
na sebe čekat. Příroda se pozvedne proti této zemi a nepřátelé ji překvapí.

Modlete se, mé děti, modlete se za Rusko. Tato země bude tvrdě reagovat
na nečekanou provokaci. Ve zdánlivém klidu se probudí teror.
Modlete se, mé děti, modlete se za Kanadu, bude otřesena přírodou, která ji bude
bičovat.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Nebuďte neposlušné mého Slova, nezavrhujte mé volání.
Tato generace pozná spravedlivou Boží ruku.
Ten, kdo chce zachránit svou duši, by měl následovat mého Syna…
Ten, kdo chce zachránit svou duši, nechť se očistí od svých hříchů…
Ten, kdo chce zachránit svou duši, by měl vejít do znalosti praktikování Božích Příkazů…
Můj plášť není látkou, jak ji vidí ti, kdo nevěří v mé Mateřství…
Můj plášť je prodloužením Lásky Boha, která se dává jeho dětem nejen, aby je ochránila,
ale je jednotou všech složek ve velkém živlu duchovní Lásky…
Můj plášť je více než ochrana, je to moudrost a poslušnost, proto každý, kdo je pod mou
ochranou, ví a rozpozná, co přichází od mého Syna.
Žehnám vám, v pokoji vám dávám svou Lásku.
Matka Maria

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

MÉ TĚLO A MÁ KREV JSOU PRAMENEM VĚČNÉHO ŽIVOTA

Moje drahé děti,
život je krátký. Smrt přijde náhle. Žijte připraveni na smrt. Čeká vás rozsáhlé pronásledování
křesťanů a vy, katolíci, budete pronásledováni ze všech stran, protože vaši pronásledovatelé
odolali mým slovům: "Toto je mé Tělo, toto je má Krev". Nepřijmou svátost oltářní a moji
skutečnou Přítomnost v ní. Označí vás za modláře, protože Mě adorujete pod Světlem chleba
a vína. Avšak Já jsem takto zůstal mezi vámi a má slova jsou duše a život. Mé Tělo a má Krev jsou
pramenem věčného života pro všechny, kdo je s čistou duší přijímají.
Mé děti, vy, kdo jste katolíci, zůstaňte Mi věrni až do smrti. Jezte mé Tělo a pijte mou Krev, neboť
když s očištěnou duší přistupujete k této velké svátosti, Já žiji ve vás a vy ve Mně. Jsem mohutným
pramenem síly pro všechny, kteří Mě s vírou k sobě přijmou. Zůstanete se Mnou v neoddělitelné
jednotě celou věčnost. Přistupujte ke Mně, dokud jsem ještě mezi vámi!
Zanedlouho se budete nuceni ukrývat. Vaši pronásledovatelé vás budou chtít přesvědčit, že chléb
a víno jsou jen symboly, v nichž nejsem přítomen. Budou si připomínat jen poslední večeři.

To vše činí můj protivník, neboť ví, nebude-li slavena svátost oltářní a vy Mě nebudete moci
přijmout do svého srdce, tak ztratíte tu velkou sílu a milost, kterou ještě máte skrze mou
skutečnou Přítomnost. Pak své oběti lehce povalí na zem a vrhne je do hlubin pekla. Dokážete
se proti němu bránit jen tak, že nebudete mít podíl na činech jeho vazalů. Když se jim vyhnete
a budete Mě adorovat ve své duši.
Čtěte evangelium! Jakmile se vám naskytne příležitost, účastněte se skutečné, v úkrytu sloužené,
mše svaté. Zpovídejte se a přijímejte! To všechno nebude trvat dlouho, jen několik roků.
Pak sestoupím z nebe a dechem mých úst smetu Zlého. Ukážu svou slávu, spoutám Satana na tisíc
let a začne tisíciletá vláda pokoje. Do té doby však buďte bdělí a přichystejte se, neboť hodina již
nadešla. Mnoho vás bude pro svou víru zabito, ale vytrvejte do konce, až do své smrti. Nebojte se,
Já s vámi zůstanu každý den, až do konce světa. Posilním vás, a vaše srdce zapálím ohněm lásky,
abyste Mě opět milovali. Naplním vaši duši, abyste toužili po Mně.
K tomu vám žehnám úžasnou, nekonečnou láskou mého srdce ve jménu Otce i Syna i Ducha
Svatého.
Váš Ježíš

166. Poselství Boha Otce ze dne 10. června 2016.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

NAČASOVÁNÍ

Mé načasování je vždy dokonalé. Mé děti spěchají ve všem, o co Mě prosí, ale mé načasování je
částí mého mistrovského díla – mého Slova, mého Stvoření. Vše, co vidíte kolem vás, podléhá
mému časovému rozvrhu.
Jestli roční doby opustí mé načasování, trpí celé stvoření. Stanovil jsem svůj čas uvnitř každé žijící
věci, protože má fungovat jako jeden svět. Váš život má uvnitř také mé načasování. Když chvátáte
přede Mnou a snažíte se dělat věci sami, pracujete proti mému načasování, a to dělá vaše úsilí
neúspěšným.
Mé děti, čekejte na mé načasování. Prostě Mi věřte, věřte, že mám vaše poměry v rukou a dovolte
Mi je vyřešit v mém čase k vašemu největšímu užitku. Budete rády, že jste tak učinily. Má řešení
vás udělají velmi šťastné.
Bůh Otec

Kaz 3, 1: Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas.
Jak 1, 4: Kéž s tou vytrvalostí je spojeno dílo dokonalé, máte-li vy být dokonalí, a aby vám nic nescházelo
a v ničem abyste nezůstávali pozadu.

167. Poselství Ježíše ze dne 26. února 2017.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

DRŽTE SE DALEKO OD NÁSILÍ, KTERÉ NEÚMĚRNĚ NARŮSTÁ

Můj milovaný lide,
s mým milosrdenstvím vám posílám mou lásku… Každé lidské stvoření bylo důvodem pro
mé sebeobětování.
Nechci, aby nikdo nebyl ztracen kvůli velké nevědomosti, v níž žije můj lid, nevědomosti o sobě
samých a o tom, co nosí uvnitř svého těla. Tento čas po vás vyžaduje znát a mít znalosti,
abyste si nemysleli, že jste tělo a nic víc, protože víc než tělo jste duch, skrze něhož
vás stále volám, abych zachránil vaše duše.
To málo duchovního vzdělání mého lidu zaměřuje mé děti na jejich fyzické tělo, kterému
odevzdávají hodiny trénování, aby měli lepší postavu, a důsledkem toho je lidské tělo zbožňováno
a uctíváno – a jak mnoho uctívání mu dávají! Zapomněli jste, že máte duši a ducha, a že bez nich
je tělo jen kusem masa.
Vy, děti, věříte, že duše je jen nepodstatná část člověka, přesto duše je víc, než to. Bez
duše není života, třebaže přirozenost tělesné žádostivosti přebývá v duši. Proto jsem vás vyzval,
abyste zachránili duši, aby dostala cenu věčného života a netrpěla bolestí věčného ohně.
Můj lide:
Duch zůstává sjednocen se Mnou, informuje mého Ducha Svatého o cestě lidí v mé
vůli.
Duše je vázána na člověka a k jeho cestě ve světě, proto vás tak často žádám, abyste
byli stále duchovně bdělí.
Můj milovaný lide, kolik jen krve bylo prolito! Rmoutím se nad tím. Každý si Mě vykládá jinak,
podle své lidské touhy, ale to Já nemohu pochopit. Jak se uchylujete k násilí, ke zbraním
a brutalitě mezi bratry. I když tvrdíte, že jste udělali velké pokroky, nezvládli jste zkrotit sami sebe.
Prožíváte předehru toho, co má přijít…
Musíte to přijmout, protože tato skutečnost je jasně před vás postavena a znamení
nenechají na sebe dlouho čekat. Přicházejí bolestné časy: přijměte to, přijměte to…
Vy, kdo říkáte, že věříte, přijměte to, abyste se probudili.
Každý člověk musí učinit rozhodnutí o změně svého způsobu života a v rámci toho záměru
je i změna vašeho charakteru… Vítězí nad vámi tak snadno! Jste neschopní odložit lidské ego
a myslet na svého bratra. Kroužíte kolem sebe v tak velkém egocentrismu, že se zabýváte jen
svými osobními zájmy.
Potřebuji duše sjednocené se Mnou, nechci lidské zájmy v rámci mé práce, protože
to vede k destrukci toho, co je moje.

Zlo rozděluje a špatně radí mým dětem. Nikdo není větší než Já. V tomto čase, kdy začíná zmatek,
někteří chtějí vejít ke Mně skrze velké dveře, aniž by prošli úzkým prostorem dobrovolného čištění
ze své vlastní vůle. Každý člověk, který tvrdí, že Mě zná, nemůže být pravdivý, když se Mi
nepodřizuje, nestojí blízko Mne a nežije podle mých Přikázání.
Moji milovaní lidé, držte se daleko od násilí, které neustále roste, zakoušíte válku v různých
podobách po celé zemi, až do okamžiku, kdy ji nebudete schopni zastavit, a tomu musíte všichni
věřit, dokonce i ti nejodhodlanější z vás, kteří věří v mír. Všichni budou trpět kvůli válce – někteří
víc, jiní méně.
Moji lidé, tak mnoho věcí je drženo v tajnosti před vámi! Již provaz, který je svazuje
a drží skryté, už dlouho nevydrží a s velkým třeskem pak obdržíte pravdy, které jste
popírali, a to je právě okamžik, kdy je skutečně uvidíte.
Má církev je pohroužena do zmatku, mé Slovo nemůže být změněno, nebo být podmíněno.
Mé Slovo je jedno, stejně jako Písmo svaté.
Moji lidé, nevěnujete pozornost mým oznámením, týkajících se anděla pokoje, kterého
sešlu na zem pro dobro mých věrných. Je proniknut mou Láskou, ale vy, mé děti se
nedokážete stát láskou. Jak se mu můžete podívat do očí, když je v něm má Láska?
Děti, buďte jednotou, hledejte jednotu, vytrvejte ve všem, do čeho se pustíte: ve společnosti,
ve svých domovech, v zaměstnání, tam, kde se zrovna nacházíte, musíte být v jednotě. Bez
jednoty není Pravdy, jen zdání falešné pravdy.
Kolik jen mých kněží a jiných, kdo jsou vzděláni v mém Slovu, popírají, že je to mé Slovo, aby
mé děti byly ztraceny! Uzurpace mého Slova neustává a dohody namířené proti vysvětlování mého
Slova existují ve velkém množství.
Moudrý muž je zbožný, není to ten, kdo pronáší skvělé projevy a jehož srdce je prázdné… Není
moudrý ten, kdo se stává sektářským, nebo kdo tvrdí, že je jako Já…
Není moudrý ten, kdo je uvnitř prázdný nebo si protiřečí…
Není moudrý ten, kdo jde proti Zákonu Lásky, ani ten, kdo přestupuje náš Boží Zákon…
Lidé nebudou věčně urážet naši Boží Lásku…
Velmi rychle zapomínáte, že vás neustále přivádí k pádu to, co musíte opustit. Ani jediné slovo
vámi vyslovené není Mnou neslyšeno, ani jediné. Urážíte Mě a věříte, že vás neslyším,
pohrdáte Mnou a věříte, že vás neposlouchám nebo nevidím. Zapomněli jste, že v nebi je
kniha, kterou jen můj Otec může číst – Velká Kniha Pravdy, v níž se nalézají pravdy
NYNÍ oznámené lidstvu, které člověk pokřivil, nebo ignoroval.
Moji lidé, jste tak daleko od Domu mého Otce, a je toho tolik, co nevíte! Pozvedáte své hlasy proti
mému Otci, Pána celého Stvoření. Kacíři, rouhači! – kteří pozvedají svůj hlas proti mému Otci nebo
překrucují jeho láskyplnou práci a jednání vůči jeho lidu.
Až budou odstraněny pečetě z Knihy Pravdy, mnozí padnou tváří na zem a více nevstanou. Mnoho
lidí popírá mé Slovo v těchto časech a všechno, co se stane, je zastihne znenadání, ale oni
nebudou překvapeni, protože najdou vysvětlení ke všemu. Ale přichází okamžik, kdy nebudou
schopni vysvětlit události, a pak tato stvoření poznají, že nadešel čas časů a budou chtít skrýt své
tváře, aniž to budou schopni učinit.
Modlete se, mé děti, modlete za Itálii, je stále očišťována.
Modlete se, mé děti, modlete se za Španělsko, bude trpět bez prodlení.

Modlete se, mé děti, modlete se za Spojené státy, budou nečekaně trpět.
Moji milovaní lidé, buďte neúnavnými vykonavateli dobra, buďte mým svědectvím, těmi, kdo
naplňují mou vůli, rozpoznávají ty, kdo popírají mé Slovo.
Neustále žijete v nejbližší budoucnosti a zapomínáte, že musíte být lepšími dětmi Boha
a lepšími lidmi, abyste byli hodni věčného života. Jakmile člověk pochopí, že musí být lepší,
lidstvo se stane více duchovní.
Lidé zrcadlí, co nesou v sobě… Tento čas je přesně časem pro vás, abyste přijali mé
milosrdenství a znovu se setkali se svým Pánem a Bohem.
Bděte, nespěte, nežijte v temnotě, buďte světlem pro své bratry, buďte pravdiví.
Moji lidé, žehnám vám, abyste neusnuli, právě naopak – otevřete svá kamenná srdce,
abyste překonali překážky, které vám zabraňují ve vzestupu a stát se více duchovní.
Mé srdce vás volá, pojďte ke Mně.
Váš Ježíš
168. Poselství Ježíše ze dne 14. února 2017.
Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko), http://jezusuzenete.hu

VŽDY MYSLETE NA TO, JAK VELKOU CENU JSEM ZAPLATIL

Moje drahé děti,
zemřel jsem za vás. Na kříži jsem vydechl svou duši uprostřed strašných, mučivých utrpení.
Vykoupil jsem vás z hříchu, z věčné smrti. Po tomto činu bude můj Otec pohlížet na vás tak,
že nejdříve uvidí Mě a skrze Mne se bude dívat na vás.
Mé děti, když přijímáte ve svatém přijímání nejsvětější eucharistii, mé nejsvětější Tělo, a mou
nejsvětější Krev, vždy myslete na to, jak velkou cenu jsem zaplatil, abych mezi vámi zůstal, abych
vstoupil do vašeho srdce a učinil vás účastníky na obrovském díle mého vykoupení. Nepatříte sobě.
Velké bylo výkupné, které jsem za vás zaplatil. Jste moji. Ale jen tehdy, když to chcete. Svobodná
vůle, kterou vás všechny obdaroval můj Otec, když vás stvořil, je velká hodnost, ale i velká
zodpovědnost. Je to jen na vašem rozhodnutí, zda tady na zemi, která ve věčnosti pokračuje bez
konce, budete chtít žít se Mnou nebo beze Mne.
Moji drazí maličcí, podívejte se na mé, z nespočetných ran krvácející, nevinné, umírající, svíjející se
a chroptící tělo. Zemřel jsem smrtí udušením a otravou tetanem. Trýznila Mě 40 stupňová horečka,
po mém těle stékal studený pot, a protože se mé plíce sevřely, už jsem ani nemohl dýchat a udusil
jsem se. Na konci jsem už ani nedokázal mluvit. Ještě jsem dokázal vyslovit: "Otče můj, do tvých
rukou poroučím svého ducha". [Lk 23, 46].
Rozjímejte často o mých mučivých utrpeních, nejen na Velký půst, ale i během celého roku,
a hlavně myslete na to, že mé mučivé utrpení se neuzavřelo mou smrtí na kříži, ale pokračuje až
do konce světa kvůli hříchům lidí a kvůli ztraceným duším. Neboť mému milujícímu srdci i nejmenší
hřích, kterým Mě i mého Otce urážíte, Mě převelice bolí. Protože jsem váš žárlivě milující Bůh, je

pro Mne největším mučivým utrpením každá ztracená duše, která se zmítá v Satanově hrsti, jenž
je vrhá do pekelného ohně. Kvůli nim jsem na kříži zvolal: "Žízním!"
Moje dětičky, prosím vás, prosím, nikdy se nezapomeňte modlit za hříšníky! Nejlépe je, když
všechny vaše modlitby obětujete jak na moje úmysly, tak i na úmysly Neposkvrněného Srdce mé
nejsvětější Matky a Já je dám těm, kteří toho mají nejvíce zapotřebí a těm, kdo stojí nejblíže
k rozhodnutí o svém věčném osudu, tedy jsou v blízkosti smrti.
Moji drazí maličcí, dávejte pozor na čistotu své duše, více než na zřítelnice svých očí. Vždy myslete
na to, že vaše duše byly dočista umyty mou, za vás prolitou, drahou svatou Krví a že jen má, život
udržující Duše, je dokáže vzkřísit z duševní smrti. Proto, moji drazí maličcí, dávejte pozor na čistotu
svých myšlenek. Proto jsem řekl: "Modlete se ustavičně!" Tím jsem chtěl říct, abyste na Mne stále
mysleli, neboť dokud se Mnou trávíte čas, do té doby vás Satan nemůže pokoušet a vaše myšlenky
zůstanou čisté a Mně milé. Kdyby vás přece jen pokoušel zlý dych, okamžitě běžte ke Mně,
zbožňujte Mě, nedávejte se s ním do řeči a klaďte odpor každému pokušení. Tak si uchováte
čistotu své duše, velice oslavíte mé nejsvětější jméno a Já budu šťastně trávit čas ve vaší duši jako
v mém pozemském chrámu a spasím vás.
Žehnám vám nekonečnou láskou mého srdce, která převyšuje všechno chápání, rovněž hebkým
objetím, mým posilňujícím požehnáním velkého boje, který probíhá mezi dětmi Ženy, které
dodržují Boží zákony a Satanem.
Přijměte mé láskyplné, uchovávající, posilňující požehnání ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Váš Ježíš

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

169. Poselství Matky Spásy ze dne 1. března 2017.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

TATO GENERACE, VÍCE NEŽ KAŽDÁ JINÁ, POTŘEBUJE VNITŘNÍ ZMĚNU

Milované děti mého Neskvrněného Srdce, žehnám vám.

V tomto nejmimořádnějším okamžiku, v němž lid mého Syna si připomíná umučení, smrt
a vzkříšení Spasitele lidstva, kdy tímto dnem začíná půst, vás volám zejména k abstinenci,
půstu a modlitbě.
Tato generace, více než každá jiná, naléhavě potřebuje VNITŘNÍ ZMĚNU, zahrnující upřímnost,
dobré úmysly, ochotu, pravdu, oběť, lásku k bližnímu, odpuštění, lásku a pokoj, abyste se znovu
setkali s mým Synem a poznali Ho, a tím, že Ho poznáte, abyste Ho milovali. V tomto čase je tolik
lidí, kteří neznají mého Syna a je stejný počet těch, kteří se Mu vzdalují, protože nedokážou
milovat Toho, Kterého neznají.
Nacházím tolik pokrytectví v modlitbách plných prázdných slov, bez pohnutí, nebo upřímnosti,
u těch, kdo tvrdí, že jsou blízko mému Synu, stejně jako u některých mých kněží, kteří
neprohlubují duchovní tajemství, které je od tohoto dne vzpomínáno, a nekážou návrat
k evangeliu.
Tento čas pokání není prožíván se svým opravdovým významem, ani s opravdovou lítostí, nebo
obrácením nutným pro návrat k mému Synu. Naléhavě prosím mé kněze, aby se hluboce dotkli lidu
mého Syna, aby tento čas nebral lehkovážně, protože je věčnou Přítomností Boha, Alfou a Omegou
lidské existence.
Milované děti, potřebujete opravdovou změnu, abyste se znovu setkaly s mým Synem
a byly si vědomy, co se děje na této zemi.
Ulice poskvrněné krví nevinných by vám neměly být lhostejné, neměly byste pohrdat těmi, kdo
jsou pronásledováni pro pravdu. Skrytí a neznámí mučedníci tvoří část cesty, na níž každé z vás má
příležitost v každém okamžiku získat zpět Pravdu skrze Boží milosrdenství.
Boží Láska je podporou těch, kteří ji hledají a nenalézají ji kvůli lenosti těch mých kněží, kteří
ponechávají lid mého Syna svému osudu, vědouce, že Satanovi sluhové čekají na svou kořist,
aby ji polapili a spoutali falešným učením, která se šíří, aby překroutila Boží Přikázání… Jsou to
vlci v rouchu beránčím.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, dívám se, jak velká budova církve mého Syna
je napadena, aby do ní byla zasazena temnota, a tato temnota vzrůstá každým okamžikem víc
a víc nad mými dětmi. Kolik falešných a lhostejných služebníků mého Syna nekáže Pravdu, ale
udržují si klamný názor, pokud jde o spásu duší.
Zákon je jeden, Desatero přikázání není předmětem výkladu, neboť bylo Mojžíšovi
předáno Bohem Otcem, aby bylo platné navěky věků.
Varovala jsem vás: Církev mého Syna padne do zmatku, který bude bez přestání narůstat,
dokonce kněží povstanou proti kněžím. Ti, kdo si váží Slova mého Syna, budou kázat Pravdu,
ti, kdo přijali jiné cesty, budou kázat prostopášnost a způsobí, že lid mého Syna sejde z cesty
vedoucí ke spasení.
Tento čas je nebezpečný pro spásu duší, proto byste měli poznat mého Syna…
Vyzývám vás, abyste žili neustále podle Přikázání, a tím k naplňování Božího Zákona. Obávejte se
neposlušnosti vůči Bohu: Vaše odmítání poslušnosti je příčinou utrpení, které můj Syn neustále
prožívá, utrpení, které se stále uskutečňuje.
Kněžský lid musí zůstat připoután k Božím zákonům, aby se lid mého Syna mohl řídit tímto
Zákonem. Můj Syn je znovu křižován svými vlastními lidmi, těmi, kteří pochybují o pravdivosti jeho
Slova těmi, kteří nevěří Přikázáním a odmítají je.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, čekáte, že uvidíte znamení, čekáte, že vám bude
sesláno mnoho znamení, ale přitom zapomínáte, že rozkol v církvi mého Syna může být vyvolán
v několika dnech, a to podnítí národy proti národům.
Běda těm, kteří nechávají obrácení na zítřek!…
Běda těm, kdo čekají a neobracejí se!… Mé ubohé děti!
Nosila jsem mého Syna v mém lůně, byl počat a zrozen prací a milostí Ducha Svatého.
Já jsem jeho Matka, nosila jsem Ho v náruči, doprovázela jsem Ho až k jeho smrti na
kříži, a v tomto okamžiku Ho křižujete znovu každou myšlenkou, s níž pochybujete o jeho
přirozenosti, jeho životě, jeho Pravdě a jeho Slovu.
Já jsem jeho Matka, nosila jsem Ho ve svém lůně a můj nejsvětější Syn je Život,
nezměnitelná Pravda, Pán Pánů…
Běda těm, kdo matou lid mého Syna!
Běda těm, kdo živí satanské směry popíráním mého Syna!
Třikrát běda těm, kdo odmítají Slovo mého Syna!
Bitva o duše je hrozná. Lidstvo se vydalo cestou k setkání se svým vlastním zlem.
Zákon je jen jeden. Zákon je věčný. Boží Zákon je nezměnitelný. Ten, kdo jej změní
podle svých zájmů, je proklet.
Kde je strach z Boha uprostřed netečného lidstva?
Milované děti, jak jsem se již zmínila od mého prvního zjevení lidstvu – jen Boží Láska je
opravdovou ochranou, platnou pro člověka. Ztratili jste Lásku, držíte si Lásku daleko od sebe,
a kvůli tomu se stáváte snadnou kořistí zla. Nebudete moci dát to, co nemáte ve svém nitru.
Děti, zlo žije ve všem, co člověk podniká bez lásky, nebo s úmyslem způsobit zlo. Zlo v tomto čase
ovládá lidstvo a pokora je považována za pýchu, kdokoli mluví Pravdu je obviněn a kdokoli popírá
Pravdu, je chválen. Člověk jde pozpátku.
Kvůli vzrůstající diskreditaci Slova mého Syna, ruka Otce sestupuje, aby se setkala
s jeho dětmi, s těmi, z nichž čiší nejistota a s těmi, které nevěří, nebo nechtějí porozumět, a to
kvůli svému vlastnímu zdůvodnění.
A Stvoření? Není to dílo Boží ruky? Nepoznává člověka? NE! Nepoznává člověka, který zrazuje
svého Boha a uráží Ho. Je jich tak málo, kteří usilují o opravdové duchovní spojení s mým Synem,
kteří touží poznat do hloubky opravdové spojení s Boží vůlí. Prostoduchost a lhostejnost řídí životy
mých dětí, které klesají do stavu duchovní smrti.
Kolik času ještě zbývá, a jak málo jste, nebo vůbec nejste, připraveni!
Kolik nářku bude všude slyšet?
A kolik neštěstí se blíží!
Země bude sténat a vody moří ji budou bičovat, pronikat pobřežím různých národů. Nukleární
energie je Herodesem této generace. Země se bude otřásat z jednoho konce na druhý.
Modlete se, mé děti, modlete se, neboť strach sestoupí z nebe na mé děti.

Modlete se za Čínu, její hrozby se stanou skutečností.
Modlete se, mé děti, modlete se za Chile, otřásá se.
Modlete se, mé děti, modlete se, mor tiše postupuje.
Modlete se, mé děti, modlete se za Ekvádor, země se chvěje.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, nejsou to slova, která zachraňují duši, je to práce
a činy v rámci Boží vůle. Každý obdrží podle míry svých činů, každý je jedinečný v Božích očích.
Ten okamžik se blíží, ale člověk žije daleko od mého Syna…
Proste mého Syna o pomoc. Už není čas.
Církev má svou Matku, církev není bezmocná, požehnání jsou přitahována stejnými lidmi, kteří
pracují a jednají v jednotě s mým Synem.
Svatý Michael archanděl a já jsme pro vás připraveni, bedlivě čekáme na slovo, kterým nás
požádáte o pomoc. Nejste sami – zůstávám pozorná k vašim prosbám a má láska se vylévá
z břehů na ty, které miluji.
Smiluj se, můj Pane, smiluj se!
S mateřskou láskou,
Matka Maria

170. Poselství Boha Otce ze dne 25. října 2016.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

PŘICHÁZÍ POHROMA

Přichází pohroma, která je obrovská, tak rozsáhlá ve svém dopadu, že celý svět bude truchlit
s Amerikou. Tato pohroma přinese finanční krizi, nepodobající se žádné jiné před ní. Otřes způsobí,
že všichni si provedou přehled svého života. Mnoho ztracených se vrátí ke Mně, aby se o Mně více
dověděli, a vy musíte být připraveni na tento čas. Musíte být připraveni odpovědět na jejich dotazy
o Mně. Musíte jít v mých cestách, abyste před nimi tvořili příklad Mne samého.
Brzy začnu volat více mých stárnoucích svatých ke Mně domů. Nechci, aby tuto pohromu viděli.
Jsou to ti, kteří Mi dlouho a dobře sloužili a jejich odměna v nebi je velká.
Rozsah tohoto neštěstí bude ohromující. Mnoho duší bude ztraceno v tom, co se chystá stát. Je to
mé poslední soudní předvolání světu, aby se odvrátil od svých hříchů a obrátil se ke Mně a dal Mi
své srdce.
Současně mnozí, kteří Mě znají, se odvrátí a budou Mi tuto tragedii vyčítat a odloží svou víru. Pak
Satan vstoupí do jejich srdce a jejich konec bude daleko horší než začátek.

Držte se pevně své víry, mé drahé děti, nenechejte nepřítele zmocnit se vaší duše. Zůstaňte
neochvějné, neboť jsem vás neopustil, a konec všech věcí je blízko.
Bůh Otec

Žid 10, 23: Pevně se držme naděje, kterou vyznáváme, protože ten, kdo nám ten slib dal, je věrný.
2Petr 2, 20-21:
20: Jestliže totiž lidé, kteří unikli z hniloby světa důkladným poznáním Pána a Spasitele Ježíše Krista,
se zase do toho zaplétají a nechávají se tím přemoci, jsou na tom hůř na konci, než byli na začátku.
21: Bylo by pro ně lépe, kdyby nebyli vůbec poznali cestu spravedlnosti, než se s ní dobře obeznámit,
a pak se obrátit zády k svatému příkazu, v němž byli vyučeni.
2Thes 2, 2-3:
2: Nenechte si tak snadno poplést hlavu, nebo dokonce se polekat nějakou prorockou řečí nebo listem prý
od nás poslaným, že byste se domnívali, jakoby ten den Páně měl už nastat.
3: Nenechte se žádným způsobem od nikoho oklamat. Napřed totiž musí nastat odpadání a objevit se
člověk veskrz hříšný, propadlý záhubě.
Mt 28, 19-20:
19:Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého,
20: a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa.

171. Poselství Ježíše ze dne 8. března 2017.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

JSTE PEVNĚ PŘIPOUTÁNI K SVĚTU, K POMÍJIVOSTI, NEUZNÁVÁTE HODNOTU MÉ
OBĚTI

Moji milovaní lidé,
jak jen vás všechny miluji!
V současné době hledáte tolik přívlastků, abyste vyjádřili, kdo jsem… K tomu stačí jen jediné slovo:
Láska!
Kdybyste porozuměli a žili v mé lásce, pak dobročinnost, naděje, víra, sebeodevzdání,
porozumění a všímavost by z vás proudily jako pramen a nenechaly vám ztratit jediný okamžik
kvůli vašim povrchnostem, které nejsou dobré pro duši.
Miluji všechny lidi a sjednocuji se s každým z vás…
Jsou to lidé, kteří vyvolali rozdělení, ti, kteří se navzájem nemilují: "Tělo je také jen jedno, i když

má mnoho údů; ale všechny údy – přesto, že jich je mnoho – tvoří dohromady jediné tělo. Tak je
tomu u Krista" [1Kol 12, 12].
Přicházím, abych vás probudil, přicházím pro obnoveného člověka, pro člověka vědomého, pro
člověka, který miluje s Boží láskou.

Já vás miluji, a vy, co milujete? Jak Mě milujete? Kdy Mě milujete?
Tam, kde je vaše srdce, tam jsou i vaše zájmy a lidé jsou daleko od zájmů mého Domu.
Máte srdce nasycené tím, co je hmotné, máte svá srdce a své cíle zaměřeny na auto,
dům, na poslední technologie, na uznání, úctu, kterou vám prokazují, na pocty,
hromadění majetku a moci, kladení otázek sobě podobným a na souzení svých bližních.
A… to nejsem Já! To není ani můj lid!
Moji milovaní lidé, jste zvyklí získávat pozemské statky. Musíte za ně platit, a je správné, že platíte
hodnotu toho, co kupujete. Přemýšleli jste o tom, že za svou spásu nemusíte platit?
Zaplatil jsem za vás, a vy se jen musíte změnit, jít po správné cestě a být jiní, abyste
do sebe přijímali dobro a používali je ve všem a pro všechny.
Ptám se vás: Jak to, že Mě odmítáte milovat? A Já vám také sám odpovím: Odmítáte Mě milovat,
protože máte strach pohledět sami na sebe a poznat ubohost, v níž žijete. Bojíte se na sebe
pohlédnout a uvidět, že nemáte nic, co byste mohli nabídnout ostatním, a proto jste se rozhodli
milovat sami sebe.
Odmítáte svou spásu, protože jste neovladatelně přitahováni bohatstvím vytvořeným člověkem,
dáváte přednost uspokojování vašich nízkých zálib a odmítáte náklonnost k tomu, co je vyšší
a rovněž k nekonečnu.
Podřadné hodnoty vás ovládají natolik, že vaše vůle se stává zlem, když ve zlo proměňujete dobro,
které jste obdrželi ode Mne tím, že je nepřiměřeně a špatně užíváte. Nenaplňujete svůj smysl pro
nutné dobro, ale vše, co vám svět nabízí, přijímáte bez předchozího posouzení.
Moji milovaní lidé, bolí Mě pozorovat vás a vidět ty, kdo zasvětili svůj život, aby Mi sloužili, jak jsou
náchylní ke všednosti, jak se nesoustřeďují na Mne a nezaměřují se na Boží Pravdu.
Nejste moudří, protože moudrost nenechává růst stvoření, naopak, živí duši a vnitřní schopnosti
k moudré volbě.
Zaměňujete štěstí s materiálními hodnotami, ale to není opravdové štěstí, ale
nejfalešnější cesta, kterou si člověk obyčejně snadno zvolí. Je šťastný ten, kdo Mne přijme
bez obav, a ne ten, kdo přichází a vnucuje Mi svou autoritu, neboť nebude nikdy uspokojen.
Moji milovaní lidé, především poznejte sami sebe, aby vás vnitřní poznání přivedlo ke
Mně. Poznání sebe sama je důležitou cestou, která nevede k boji proti lidskému já, ale
ke komunikaci, která lidskému já usnadňuje najít jeho část, která ho ke Mně přibližuje a tu, která
ho ode Mne vzdaluje. Ve skutečném a pravdivém poznání sebe sama se nachází velká možnost
napřímit svou cestu, důkladně poznat mou lásku a oslabit vše, čím vás vaše ego vede k tomu,
abyste si vybírali zlo.
Lidstvo degradovalo můj obraz až k zničení, proto je v tomto čase tolik zhýralosti a tolik hříchu,
dokud nedojdete do okamžiku, kdy Mě popřete a odmítnete Mě uznat za svého Boha.
Proto k vám přicházím, abych oživil můj obraz, který duše uchovává, a volám vás
do stavu milosti a k naplnění Božího zákona.
Moji lidé, člověk dospěl k poznání, že nepokryl všechny znalosti o tom, co existuje ve vesmíru,
a proto musí pokračovat v neustálém výzkumu.
Některé z mých dětí nedbají na má volání, dokud věda neodhalí, co jsem vám řekl už předem.
Pokrytci!

Jste pevně připoutáni k světu, k pomíjivosti, neuznáváte hodnotu mé oběti, žijete jen v přítomném
okamžiku a v kritizování svých bratrů stále klesáte, aniž byste postupovali ke Mně, ale spíše ke
Zlému, tomu utiskovateli duše.
Moji lidé,
v tomto čase duchovní přípravy…
Vyzývám vás, abyste nežili v tomto stavu uvěznění, v této přízemní pozici, která vám
nedovoluje pohlédnout výš, ale dokáže jen vidět to, co je na dosah tělesného zraku.
Ne všichni, kdo Mě následují, jsou těmi, kdo skutečně vykonávají mou vůli, ale těch několik se
nebude rozptylovat, uchovají-li si lásku, dobročinnost, naději, navyklou modlitbu a trpělivost
s těmi, kteří Mě nemilují.
Opakovaně volám k mému lidu, znovu a znovu, že musí zůstat trpělivý s těmi, kteří Mě chtějí
opustit.
V tomto čase zlo proniká do všeho, zejména do domovů, aby roztržky vyvolaly nenapravitelné
zpřetrhání vztahů. Rodina je silně napadána a je využívána Satanem, aby přivedl mé děti ke ztrátě
odvahy a k opuštění mé vůle. Nedovolte zlu, aby rozdělilo rodinu, jděte vytrvale dál v důvěře
v ochranu mé Matky a držte se mých Přikázání.
Na mládež se útočí bez ustání, proto ti, kdo Mě následují a zůstávají v mé vlastní církvi, ti, kdo
vstoupili do mé služby, se musí vzdálit všeho světského, drog, zvráceností, aby, daleko od
chapadel Satana, mohli přinášet svědectví o mé Přítomnosti v nich.
V této chvíli požaduji oddanost…
Milující oddanost ze strany mého lidu…
Oddanost k následování pokynů mého Domu, abyste nezabloudili.
Můj lid, stejně jako lidstvo, je neustále pronásledován, a tak země trpí lidmi bez řádu. Zneužití
lidstva urychlilo opotřebení zemské kůry, a to, co dříve potřebovalo ke změně milióny let, člověk
ničí během několika okamžiků. Největší ničitel země je člověk a nemilosrdně pokračuje v ničení
toho mála, co mu stojí v cestě.
Lidstvo bude trpět zlomy zemské kůry, způsobené zneužitím člověka, který oslabil svůj dům.
Půda se bude stále propadat k úžasu mých dětí. Tam, kde bylo moře, se vynoří hory.
Člověk se zmocnil Země a pozměnil ji podle své vůle. V tomto čase trpí ve svém vlastním těle
zneužitím země, kterou znečistil. Lidstvo je sužováno nemocemi všeho druhu způsobenými
zneužitím půdy, kterou zamořil.
Modlete se, děti, modlete se za Polsko, trpí kvůli přírodě a kvůli zmatku člověku.
Modlete se, děti, vězte, jak už jsem se zmínil, že třetí světová válka zvolna postupuje,
utrpení člověka bude dlouhé. Nejistota a moc se střetnou jako první projev této války.
Modlete se, mé děti, modlete se, Španělsko trpí a slunce ukazuje krev.
Modlete se, mé děti, Chile se třese a moře proniká na pevninu.
Modlete se, mé děti, má církev je otřesena zmatkem.

Můj milovaný lide, v tomto půstu Mi nabídněte, co pro každého bude opravdovou obětí.
Buďte kopií mé lásky ke svým bližním, buďte dobročinností a odpuštěním vůči těm, kteří Mě
neznají, nebo těm, kteří Mě znají, ale pohrdají Mnou.
Nezapomeňte, že boj o duše stále trvá a že zlo se nezastavuje.
Neustále pohlížejte na své bratry očima mé Matky. Buďte bezúhonní a nevrávorejte před zlem.
Mé Slovo je věčnou Pravdou.
Moji lidé, miluji vás, jste zřítelnice mých očí a ochraňuji každého z vás.
Zůstaňte pevní, cesty světa nejsou mými cestami.
Dívejte se nahoru, ať se srdce spravedlivého nechvěje před znameními, která se blíží.
Buďte oporou pro své bližní, pomozte jim se připravit, aby pohlédli na svou minulost a činili pokání
spolu s vámi. Buďte svědectvím mé Lásky.
Budu vás provázet, když Mě o to požádáte. Každé lidské stvoření je pro Mne nedocenitelné,
a jakmile se kajete ze života v hříchu, v tom okamžiku na vás pohlédnu jako poprvé. Pokryji vás
svou Láskou a vezmu vás za ruku, aby vás ode Mne nic neoddělilo.
Mé požehnání spočívá na každém z vás, v tomto čase bolesti.
Miluji vás.
Váš Ježíš

172. Poselství Ježíše ze dne 20. února 2017.
Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko), http://jezusuzenete.hu

TEĎ VÁM BUDU VZAT A MOJI VĚŘÍCÍ SE ROZPTÝLÍ

Moje drahé děti,
teď bude rozbita má církev, za kterou jsem prolil svou krev a podstoupil mučivou smrt na kříži.
Teď vám budu vzat a moji věřící se rozptýlí. Jen v úkrytech bude sloužena mše svatá. Na moji
církev se valí úplná temnota. Satan zdánlivě vítězí, ale je to jen zdání. Je to proto, abych prosel
kněze a věřící a aby bylo jasné každému z vás, jakou stranu si kdo zvolí. Věřící, kteří si zachovají
pravou víru spolu se svátostmi, které jsem ustanovil, budou vyhnáni. Ale kdo Mi důvěřuje, o toho
se postarám. Proto jsem v dřívějších poselstvích mluvil o tom, aby se věřící starali o své kněze jako
o vlastní členy rodiny.
Nebuďte roztrpčení, to všechno nepotrvá dlouho, jen tak dlouho, dokud neuplyne čas antikrista.
Pak se vrátím v mé slávě a dechem mých úst smetu Zlého. Tehdy napravím a opevním svou
obnovenou církev, vyliji Ducha Svatého a vytvořím tisíciletou vládu pokoje. Až dechem mých úst
smetu antikrista, v tomtéž okamžiku spoutám Satana a uvrhnu ho na dno pekla. Už nedokáže více
mást a pokoušet duše. Můj lid bude žít v pokoji, bezpečí a štěstí po dobu 1000 let.

Myslete na to, moji maličcí, a nebuďte zatrpklí, neplačte. Slibuji, že zůstanu přítomen v každé
duši v čase od jednoho svatého přijímání k druhému, a to i tehdy, kdy se bude zdát, že
je odděluje už dlouhá doba. Budu s vámi každý den, až do konce světa. Tímto způsobem
oddělím falešné od pravých, pokrytce od těch, kteří Mě milují. To všechno je zapotřebí, aby se
naplnilo proroctví, abych odměnil ty, kteří Mi důvěřují, a věčným trestem postihl pokrytce, kteří
nechtějí Mě, ale jen kariéru a zbožňují jen sami sebe.
Mé děti, bude to právě tehdy, když si můj protivník bude myslet, že zvítězil. V té době ale bude
uvržen na dno pekla. Avšak vy zůstanete nahoře a stanete se účastníky věčného štěstí v nebi.
Přijměte mé posilňující požehnání pro konečný velký boj ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Váš Ježíš

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

173. Poselství Ježíše ze dne 30. ledna 2017.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

NEBEZPEČÍ

V časech, které mají přijít, se rozmůže podvod mimořádného druhu. Zrada, dokonce i těmi, kdo
jsou vám nejblíže, se stane běžnou věcí.
Můj lid bude čelit mnohému nebezpečí, jak se konec bude blížit, protože vaše víra ve Mne se stane
ohrožením vašeho života. Nepřítel vašich duší usiluje odstranit víru ve Mne a mé Slovo ze země.
Jeden, který mu slouží, získá mnoho moci a pokusí se to udělat. Dosáhne určitého úspěchu.
Až se to stane, držte se své víry ve vašem srdci a nezoufejte z toho, co uvidíte, neboť konec zcela
jistě přijde, ale celé Písmo se musí naplnit.
Ježíš

Mt 24. 3-13:
3: Když seděl na Olivové hoře, přistoupili k němu jeho učedníci jen sami a zeptali se ho: "Řekni nám, kdy
se to stane a jaké bude znamení tvého příchodu a konce světa?"
4: Ježíš jim odpověděl: "Mějte se na pozoru, ať vás někdo nesvede.
5: Mnozí totiž přijdou pod mým jménem a budou říkat: Já jsem Mesiáš, a mnohé svedou.

6: Budete slyšet o bojích a válečných zvěstech. Dejte pozor, nelekejte se! Musí se to totiž stát, ale to ještě
není konec.
7: Neboť povstane národ proti národu a stát proti státu, na jednom místě za druhým bude hlad
a zemětřesení.
8: To všechno bude teprve začátek velikých strastí.
9: Tehdy vás budou vydávat k trápení a zabíjet vás, u všech národů budete v nenávisti pro mé jméno.
10: A tehdy to bude pro mnohé kamenem úrazu, navzájem se budou zrazovat a nenávidět jeden druhého.
11: Vystoupí také mnoho lžiproroků a mnoho lidí svedou.
12: A protože se značně rozmůže nepravost, ochladne u mnohých láska.
13: Kdo však vytrvá až do konce, bude spasen."

174. Poselství Boha Otce ze dne 5. února 2017.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

ZATÍM JE ČAS, ABYSTE MI DALI SVÉ SRDCE

Řekl jsem vám, že proměním váš smutek v tanec, a je to pravda, ale hrůzy, které přicházejí, obrátí
vaše tancování v pláč.
Pro ty, kdo se radovali z mnoha potěšení a hledali bohatství a světské kratochvíle v čase, který
vám byl dán, bude tento žal velmi velký. Ti, které milujete, budou vzati před vašima očima
a pocítíte velký zármutek.
Protože jste Mě nenásledovali, ani nevěnovali pozornost mým cestám, protože jste neuvěřili mému
svatému Slovu, vaše hoře nebude utišeno. Budete truchlit bez naděje, neboť nemáte zásluhu na
tom, abyste se dívali do budoucna, až svět skončí.
Ještě je čas, abyste odložili vaše světská potěšení a zájmy, a místo toho se věnovali Mně. Zatím je
čas, abyste Mi dali své srdce a učinili Mě prvním ve všem, co děláte. Tento čas bude brzy navždy
pryč, a žádný čas navíc nedostanete.
Jste to vy, kdo si vybírá.
Bůh Otec

Ž 30, 12: Můj nářek jsi změnil v taneční rej, vysvlékls mě z žíněného roucha, opásal jsi mě radostí.
Kol 3, 2: Na to myslete, co pochází shůry, ne na to, co je na zemi.
1Jan 2, 15-17:
15: Nemilujte svět, ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není.
16: Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho oči a na čem si v životě zakládá,
není z Otce, ale ze světa.
17: A svět pomíjí i jeho chtivost; kdo však činí vůli Boží, zůstává na věky.
1Thes 4, 13: Nechceme vás však, bratři, nechat v nevědomosti o údělu těch, kdo zesnuli, abyste se
nermoutili jako ti, kteří nemají naději.
Mt 22, 37: Odpověděl mu: "Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou
myslí."

175. Poselství Matky Spásy ze dne 12. března 2017.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

ZPOHANŠTĚLÉ LIDSTVO BRZY POVSTANE PROTI VŠEMU, CO MU PŘIPOMÍNÁ BOHA

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
z mých rukou vyzařuji požehnání na všechny mé děti, moji milovaní.
Neměli byste žít ve smutku, ale s radostným duchem, přesvědčeni, že obdržíte dobré věci, které
potřebujete, abyste byli více z mého Syna než ze zla.
Musíte dosáhnout náležitého používání svobodné vůle, měli byste naplnit své fyzické a duševní tělo
požehnáním, vírou, nadějí a dobročinností, nutnými ctnostmi, aby vaše okolí mohlo od vás přijímat
Boží Lásku, která žije v každém z vás.
Proto je nezbytné, abyste věděli, jak důležité je fyzické tělo a jak byste se měli o ně starat
přijímáním vhodné potravy, vzděláním, vírou, vědomostmi a poznáním. Duše vás přitom podporuje
tím, že může být jako magnet, který k sobě přitahuje dobré a odpuzuje, co je špatné.
Buďte prozíraví a uvědomte si, že fyzické tělo, staráte-li se o ně náležitě, je
nejdokonalejším prostředkem pro duševní tělo, aby postupovalo k uskutečňování Boží
vůle. Tělo, jemuž dáváte vše, co vám přijde na mysl, bez rozlišování, zda je to dobré nebo zlé, je
hutné tělo, které v sobě udržuje takovou tíhu duše, že ta se již nedokáže pozvednout k hledání
Boha. Následkem toho je takové stvoření jako větrná korouhvička, která jde z jednoho místa na
druhé v hledání, kde by zakotvilo, ale rychle mění směr podle toho, jak vane vítr a nebude hledat
pozvednutí duše až do chvíle, než se usadí na jednom místě.
Milovaní, vždy jsem vám oznámila nebezpečí, které na vás čeká, důmyslná nebezpečí vybavená
veškerou technologií, aby prošla nepovšimnuta – potrava, kontaminovaná do té míry, že škodí tělu.
To, co k vám přichází, je stále jemnější, pro vás nepostřehnutelné, že to nerozeznáte, proto vám
hrozí nebezpečí, že tím zahynete.
Pro tuto Matku není překvapující vidět, jak se člověk ztratil na špatných cestách, protože ve svém
hledání je tak hloupý, že hyne v modloslužbě k druhým lidským bytostem nebo k sobě samému
tím, že se promění v tvrdohlavou bytost, která nechce slyšet, ani vidět velkou pýchu, jíž se stává
kořistí.
Jako Matka volám každého člověka, aby vyšel ze své pošetilosti.
Volám vás, abyste si uvědomili, jak mimořádný je čas, ve kterém žijete. Prosím vás,
abyste nepohrdli voláním Otcova Domu.
Mé děti by měly rozpoznat zlo a vyhnout se mu, aby je neinfikovalo. Trápím se nad hloupostí,
do níž klesl člověk v každém ohledu svého života až do té míry, že ten, kdo požívá největší úctu,
je tím, kdo je uvnitř nejprohnilejší.
Jakou pravdu chcete najít? Hledáte-li pravdu skutečně s dobrými úmysly, staňte se víc
přemýšlivými, víc hloubavými, ale vy se neznáte k těmto slovům a jednáte napodobováním. Člověk
dychtivě hledá záchytný bod, který by mu dovolil poznat, co nehledá pro sebe, aby položil základy

a uchoval si poznání, ale když nemá základy, chopí se toho, co je na dosah jeho ruky, ať už je to
dobré, nebo špatné. Tehdy Zlý ovládne stvoření, která se bezcílně potulují, nebo závisí na
ostatních.
Milované děti, zdůrazňovali jsme nutnost očišťování paměti, protože obsahuje pocity,
vnímání, chutě, pachy, minulost, která je ztracena, a co vám uvízlo v paměti, se v daných
okamžicích vynořuje, ať už je to k dobrému nebo zlému.
Mé děti, můžete očistit paměť od všeho, co vás přivádí k postupu zpět, ale vy nechcete. Někteří žijí
ve fantaziích minulosti, jiní v tom, čím se nemohou stát, někteří v iluzích, jiní ve smutku, jiní
v odmítání, a jiní pokračují v skrytu v tajném lpění na minulosti, a tehdy si způsobují největší
škodu, protože vstupují do smutku, jímž zamořují vše kolem nich.
Děti mého Neposkvrněného Srdce, to jsou chvíle pro duchovní bdělost, pro duchovní pokrok,
duchovní růst, jednotu. Ale vy zůstáváte rozděleny. Samy žijete v rozpolcenosti, chcete změnu,
ale přejete si pokračovat v hmotném světě, o němž víte, že vám působí velkou fyzickou a duševní
škodu.
Vše, co bylo stvořeno rukou Otce, obsahuje Lásku vycházející z Otce a vy byste měly
hledat tuto lásku jako velkou lidskou potřebu, abyste mohly odpovědět Tomu, který
vás miloval jako první.
Lidstvo žije ve stavu rozrušení, kvůli přílivu informací, které dostává. Slunce ve svých bouřích
vyzařuje částice nabité energií, které člověk není způsobilý přijímat. Děti, člověk je už narušen
slunečním vyzařováním.
Slunce ovlivňuje Zemi, rozechvívá ji, aniž byste o tom věděly, stejně jako ovlivňuje atmosféru
Země. Prosili jsme vás, abyste se chránily před slunečními paprsky, ale vy mě neposloucháte.
Člověk je ovlivněn ve své psychice, která v každém okamžiku narušuje jeho chování. Reaguje
a jedná nepřiměřeně v trvalém stavu pomatenosti mysli, řízené démony. Vystavuje se slunečnímu
světlu, které ve spojení s chemickými prvky, které jisté národy vypouštějí do vzduchu letadly,
vyvolávají těžké nemoci kůže, očí a sliznic lidského těla. Cílem velkých národů je vyhladit lidské
bytosti.
Já, jako Matka vás prosím, ať v rámci svého stravovacího režimu dodržujete
každodenní potřebu požívat vitamin C, syrový česnek nebo zázvor.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, země se bude třást silněji, uvidíte a prožijete
zemětřesení.
Láska k Nejsvětější Trojici bude zakázána, uctívání Mne bude zakázáno, svátosti budou
zapomenuty. Zpohanštělé lidstvo brzy povstane proti všemu, co mu připomíná Boha. Lid mého
Syna bude zotročen a ostatní zapřou svou víru. Tváří v tvář k rostoucímu odpadlictví a nedostatku
obrany, v němž bude žít lid mého Syna, přijde můj milovaný anděl pokoje z Otcova Domu, naplněn
Duchem Svatým, aby zmírnil utrpení těla a duše.
Jak jen můj Syn trpí kvůli tolika urážkám.
Je toho tolik, čemu jste se mohli vyhnout!… A ještě stále nebylo vámi Rusko zasvěceno
mému Neposkvrněnému Srdci.
Modlete se, děti, modlete se za Spojené státy, budou zaskočeny.
Modlete se, děti, modlete se za Japonsko, jeho půda se bude silně třást.
Modlete se, děti, modlete se za Izrael, jeho obyvatelé budou naříkat.

Modlete se, vulkány zvýší intenzitu svých erupcí.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, sjednoťte se, neustále vzývejte drahou Krev mého
Syna a současně plňte jeho vůli. Nečiňte zlo.
Prožívejte tento čas v duchovním růstu a přibližujte se k mému Synu.
Budu vás doprovázet a přimlouvat se za vás. Nezapomeňte na ochranu svatého Michaela
archanděla, velkého obránce Božích dětí, neodvracejte se od něj, volejte ho, je připraven vám
pomoci.
Neúčastněte se na hříších člověka, chyceného do pasti zlem.
Můj Syn přichází pro svůj smířený lid.
Žehnám vám,
Matka Maria

176. Poselství Ježíše ze dne 21. února 2017.
Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko), http://jezusuzenete.hu

ZBOŽŇUJTE A MILUJTE MĚ A VĚČNÉ ŠTĚSTÍ BUDE VAŠE

Moje drahé děti,
maličcí, vyvolení mého srdce, jste Mi velmi milí. Nacházím ve vás velikou radost a štěstí. Teď je Mi
ale smutno kvůli vám, neboť vidím již předem váš osud, kdy uprostřed mnohých útrap budete
muset přetrpět velké pronásledování. Nevěřte, že bych vás opustil. Jsem vám nejblíže, když trpíte.
Já, trpící, na kříži ukřižovaný Kristus, stojím vždy vedle vás a sjednotím se s těmi, kteří pro Mne
trpí pronásledováním a mučednickou smrtí.
Moje drahé děti, dobře si vryjte do svého srdce má slova:
Já jsem s vámi každý den, až do konce světa.
Beze Mne nedokážete nic učinit.
Tyto dvě věty nechť prozáří vaši duši, nechť vám dají naději, útěchu a štěstí.
Když moji rodiče utekli se Mnou do Egypta, má svatá Matka řekla Josefovi: "Kdepak je kolébka
a nábytek a hojná výbava, kterou jsem přichystala mému malému děťátku?" Neboť museli tam
zanechat všechno, co se nevešlo na hřbet osla. Tehdy Josef, naplněn moudrostí, odpověděl: "Když
je Ježíš s námi, máme všechno". A vy, budete-li trpět nedostatkem z nedostatečného vybavení
v úkrytech ke sloužení mše svaté, jen to zopakujte: "Když je Ježíš s námi, máme všechno".
Moje drahé děti, myslete na konec vašeho vyhnanství, neboť váš život na zemi je krátký. Tento
svět se všemi svými poklady a nádherou navždy pomine, ale ten krásnější svět, nebe, vám již byl
přichystán a tam budete navždy.

Zbožňujte a milujte Mě a věčné štěstí bude vaše. Myslete na to, až vás budou pronásledovat
a budete žít v nouzi, že Já jsem zůstal mezi vámi v maličké svaté hostii a vínu a se svou vírou
přijímejte k sobě mé svaté Tělo a mou svatou Krev. Litujte ty, jimž to není dáno, neboť se narodili
v jiném náboženství, neboť Satan je drží daleko ode Mne, kvůli jejich hříchům. Radujte se
a plesejte, že Já jsem váš a vy navěky věků zůstanete moji.
V nebi Mě budete vidět takového, jaký jsem, ze světla do světla, v úplné nádheře mé slávy. Tak
na vás nechám padat zpět mou slávu, jak jste si to svými ctnostmi a službou zasloužili a v jaké
míře jste se na zemi účastnili na mém utrpení. Myslete na to, moje drahé děti, na nadcházející
slávu a štěstí, a svůj zrak neupírejte na věci světské a pomíjivé.
Žehnám vám překypující, nekonečnou láskou mého srdce, mým posilňujícím požehnáním ve jménu
Otce i Syna i Ducha Svatého.
Váš Ježíš

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

177. Poselství Matky Spásy ze dne 18. března 2017.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

PRONÁSLEDOVÁNÍ LIDU MÉHO SYNA BUDE POZVOLNA NARŮSTAT

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
žehnám vám navěky.
Můj Syn vás shromáždil, aby sjednotil ve své lásce všechny, které Ho neúnavně hledáte.
Žehnám vám svou láskou, žehnám vám jako Matka nekonečného milosrdenství mého Syna.
Víte dobře, že můj Syn překypuje láskou ke každému z vás, ale není to jen jeho milosrdenství,
které musíte hledat, spíše každé z jeho dětí musí hledat svou láskou Jeho, abyste pochopily celé
Boží Slovo.
V tomto čase se lidé mého Syna hádají, nemilují se, jak by měli a vzájemně se pronásledují.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, člověk se proměnil v tvrdohlavou bytost, která žije
připoutána k tomu, co je světské, která nechce vystoupat do duchovních výšek, aby se v duchu
a pravdě sjednotila s jedinou pravou láskou, která ji povede k návratu na duchovní cestu k
Nebeskému Otci.

Mé oči se s velkým smutkem dívají, jak se velké národy připravují na válku, která bude trvat
několik let a na utrpení mých dětí, které se bude postupně zvyšovat. Pronásledování lidu mého
Syna bude pozvolna narůstat, protože nepřítel duše chce vyčerpat fyzickou i duchovní sílu každého
z vás. Proto naše volání nepřestává, a ani nepřestane, neboť až mé děti budou sklíčené, tato
Matka se na Boží příkaz učiní viditelnou, aby poskytovala útěchu, zavazovala vás k věrnosti, volala
vás k poznání a zastavovala ty, kdo se přibližují k lidem mého Syna s úmyslem je zničit, protože
lid, který poznává toho, jehož miluje a důvěrně Ho zná, není snadnou kořistí nepřítele duší.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, musíte rozšířit horizont své mysli, abyste
v běhu času mohly rozlišit dobré od zlého. Některé z vás bezmyšlenkovitě vítáte nové
vědecké objevy, a když můj Syn a já vás voláme k porozumění, lásce a k poznání, odmítáte je
a odvracíte se od našich výzev.
S bolestí se dívám, jak se počet lidí mého Syna zmenšuje a jak sami dovolují být utiskováni těmi,
kteří neznají hloubku Božích tajemství, uzavřených ve Slovu mého Syna, jak zůstávají bázlivě tiší
jako němí psi.
Vy, abyste byli opravdoví, musíte milovat v duchu a pravdě.
Musíte probudit své duchovní smysly, abyste dosáhli větší schopnosti rozlišování a nebyli snadno
oklamáni.
V tomto čase, kdy velké mocnosti pomocí vědy vyvinuly důmyslné a komplexní prostředky
technologie, lid mého Syna musí rozpoznat a být připraven rozlišit mezi realitou, spiritualitou, tím,
co je Boží a co je lidské, neboť člověk použil schopnosti mu propůjčené Otcem, aby způsobil velká
zemětřesení, vyvolal chaos, kontaminoval potravu pro lidstvo, a to vedlo k úpadku zdraví i ducha.
Musíte dospět k poznání, neboť uvidíte na obloze znamení, která se neobjeví z vůle Boha,
ale z vůle jednoho státu, aby způsobil zmatení a chaos. Proto musíte zůstat bdělí a modlit se,
musíte zůstat jednotní s Nejsvětější Trojicí a přebývat v mém Neposkvrněném Srdci. Musíte poznat
signály a znamení, které posílá Nejsvětější Trojice, aby probudila ty, kteří ještě spí, dříve, než se
objeví velký podvodník lidstva.
Velcí podvodníci prošli lidem mého Syna a celé zástupy je následovaly a následují, zatímco proroky,
poslanými Domem Otce, je pohrdáno. A ti, kdo se ochotně zasvětili do služby mému Synu,
využívají moc, která jim byla dána k doprovázení a poučování věrného lidu, k pronásledování
věrných dětí církve mého Syna.
Jak se mé srdce rmoutí kvůli těm, kdo se zaštítili horlivostí pro Otcův Dům, a chtějí umlčet hlas
nástrojů, které Dům Otce posílá svému lidu, aby se slovy plnými Pravdy a putující z místa na místo,
naplnily misi každého pravého dítěte církve mého Syna, obracet jiné a svědčit o Bohu.
Děti mého Neposkvrněného Srdce, jděte bez zastavení, postupujte bez zastavení, jsouce těmi,
kdo naplňují Boží Zákon, buďte věrni svátostem, přijímejte mého Syna a žijte opravdový
křesťanský život.
Jak se jen tato generace změnila, že se odevzdala do rukou ďábla. Byla tažena mocnými,
kteří se spojili, aby padla na tvář u nohou antikrista. Proto vás vyzývám, děti, ještě jednou, abyste
vzhlížely nahoru, abyste nezapomněly, že patříte Domu Otce, a ne falešným ideologiím, které
v tomto čase rostou po celé zemi. Proto potom, co se antikrist objeví veřejně a dá se poznat, nikoli
sám, ale svými nohsledy, přijde anděl pokoje z Otcova Domu. Není prorokem, ale je tím,
koho jsem v minulosti oznamovala stále znovu v mých předchozích zjeveních.

Jak by mohl Dům Otce opustit své děti a nevztáhnout k nim ruku? Ne, děti, nekonečná Láska Otce
ke každému z jeho lidských stvoření se vynořuje a vylévá se v lásce a milosrdenství, a posílá svou
pomoc z jeho Domu, aby připravila věrný lid na Druhý příchod mého Syna na Zem.
Modlete se, mé děti, modlete se za Rusko, stále ještě nebylo zasvěceno mému
Neposkvrněnému Srdci.
Modlete se, děti, modlete se za Spojené státy, budou trpět. Tento lid bude trpět,
protože hřích se rozmáhá a jejich lidé stále křižují mého Syna.
Modlete se, mé děti, modlete se za Francii. Nářek tohoto národa otřese lidstvem.
Modlete se, mé děti, modlete se. Chile, Peru a Ekvádor budou sdílet mohutné
zemětřesení. Vy, mé děti, modlete se za své bratry.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, jak jen vás miluji a jak málo milujete jeden
druhého!
Jak často a neustále vás vítám, navzdory skutečnosti, že opouštíte mého Syna
a mne!… A nejste připraveny odpustit svým bratrům.
Kolik jen trpělivosti mám pro vás s ohledem na vaše neustálé potřeby a dětinskost! Vidím, jak
používáte dar zraku, abyste kritizovaly své bratry "ipso facto" kvůli nejmenší drobnosti.
Mé opravdové děti takové nejsou, takovými nejsou ty, které milují mého Syna v duchu a pravdě,
takovými nejsou ty, které se Mu odevzdávají. Proto k vám opakovaně přicházím a podávám vám
svou ruku, abyste mi dovolily vás vést a nebýt jen Matkou, ale Učitelkou každého z vás.
Neustále jsem vás vítala s láskou, vítám vás s láskou a budu vás vítat s láskou, ale každý člověk
musí ke mně přijít dobrovolně a já, se svým srdcem naplněným láskou a radostí, vás povedu k Boží
Přítomnosti mého Syna.
Nezapomínejte, děti, že jste v předvelikonočním půstu. Obětujte, co vám způsobuje
největší duchovní škodu ve vztahu k životu se svými bratry, abyste na konci tohoto
období půstu mohly být novými lidmi, rozsvícenými lampami, a staly se tím, co můj Syn
od vás očekává.
Žehnám vám ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Matka Maria

178. Poselství Ježíše ze dne 15. února 2017.
Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko), http://jezusuzenete.hu

ODMĚNÍM I VAŠI NEJMENŠÍ SNAHU A ÚMYSL

Moje drahé děti, mému srdci milí vyvolení,

jsem velmi šťastný mezi vámi. Je to moje touha, aby se vaše svatost rozšířila na každého
obyvatele země. Vaším životním příkladem, svými slovy a skutky, ohlašujte evangelium, a ti, kteří
se s vámi setkají, zjistí, že přebývám mezi nimi. Skrze vás vyzařuji své Světlo a svou milost vašemu
okolí. Kdybyste viděli, že ve vaší duši zářím jako oslepující Světlo, ztratili byste zrak působením
tohoto úžasného Světla, které vyzařuji na zem skrze mé děti, které Mě přijímají ve svatém
přijímání s čistou duší.
Moje drahé děti, kdybyste Mě mohly spatřit v mé slávě a když byste mohly zakusit moji
nekonečnou lásku, visely byste na Mně dnem i nocí, nestaraly byste se o věci světa, jen byste Mě
zbožňovaly, vzdávaly byste Mi dík a opětovaly byste mou lásku celým svým srdcem, celou svou
duší a z celé své síly.
Moji drazí maličcí, jedině láska k Bohu je tím, co vás udělá šťastnými a naplní vaši duši. Jen v Bohu
můžete milovat bližního. Když stojím mezi dvěma lidmi, tak miluji jednoho skrze druhého. Ze Mne
vyzařuje každá harmonie, krása, štěstí, láska. Protože Bůh stvořil člověka k vlastní podobě
a obrazu, proto do něj zakódoval touhu po lásce a štěstí, a každý člověk bude jen tehdy opravdově
šťastný, když poznal Boha, miloval Ho, a v Bohu dostane lásku jiného člověka, a i on sám bude
v Bohu milovat svého bližního. Proto jsem dal do hlavního příkazu lásku, která není nic jiného než
prožití mého života, neboť Já sám jsem Láska. Proto jsem i v Otčenáši učil: Buď vůle tvá – neboť
je vůlí Boha, abyste Ho milovali a v Něm jeden druhého.
Ach, kdyby lidé takto žili v tomto světě, nebyly by neshody, slzy a žal. Jedině smích, štěstí a láska.
Tak tomu bylo v rajské zahradě, k tomu stvořil Otec Adama a Evu. Protože Eva uvěřila hadovi
a i Adamovi způsobila pád, proto bylo třeba, aby můj Otec stvořil novou Evu, z jejíhož těla jsem si
Já, nový Adam, vzal své tělo, abych obnovil tvář země. Založením mé církve, která rovněž pochází
z mého boku, z něhož vytekla krev a voda, jsou platné tyto svátosti, skrze něž jsem vytvořil mou
církev. Má církev je mou nevěstou. Protože mysticky pochází ze Mne, založení církve se podobá
tomu, kdy Bůh, potom, co uspal prvního Adama, z jeho boku vyňal žebro, z něhož stvořil Evu, jeho
manželku, s níž Adam založil rodinu.
Takto církev a Já tvoříme jednu rodinu, protože církev jsem založil Já, církev pochází z mého těla
a živím ji svým vlastním tělem. Mé Tělo a má Krev udržují naživu všechny údy mé církve, které žijí
ve Mně a Já v nich. Proto jsem vám řekl: "Máte jen jednoho Otce, Nebeského Otce, avšak vy
všichni jste ve Mně bratři." Proto jsem dal do hlavního příkazu zákon lásky, neboť vy pocházíte
z Boha lásky, a podle toho vás poznají, že jste moji, žijete-li v lásce jeden s druhým.
Moje drahé děti, to je velké tajemství, které je neoddělitelné od mého mučivého utrpení a od mé
smrti na kříži. Protože se Mnou tvoříte jednu rodinu a patříte ke Mně, i vy musíte přijmout podíl na
mém utrpení a musíte zemřít, jako i Já jsem zemřel na kříži, aby z vašeho pozemského těla,
z prachu, vyšla vaše duše a vzkřísila se ve Mně, Spasiteli, k věčnému životu. Taková je podstata
života. Neplačte nad těmi, kteří zemřou, neboť ve skutečnosti, když zemřeli ve víře, dostanou svůj
věčný, šťastný život. Raději se snažte žít tak, abyste i vy získali spásu a byli spolu se svými
milovanými zesnulými v nebi navěky.
Člověk, dokud žije na zemi, dostal jeden smyslový orgán navíc – víru, která je výhradně Božím
darem a milostí, a získají ji jen ti, kteří o ni prosí, nebo ji chtějí do sebe přijmout. S tímto
smyslovým orgánem, s vírou, Mě dokážete poznat, necháte-li Mě vstoupit do své duše, a zvlášť se
to týká nejsvětější svátosti oltářní, kterou dokážete zakoušet jen s vírou. Když se modlíte s vírou,
odpovím vám různými způsoby. Přetvořím okolnosti a učiním je příznivými tomu, aby vám pomohly
dosáhnout spásy. Neboť vše je vytvořeno proto, a směřuje k tomu, aby Mě všechny duše poznaly,
našly a milovaly, a aby ke Mně přišly.
To je Vykoupení, za to jsem dal svůj život za vás na kříži. V Písmu svatém jsem řekl: "Z každého
vašeho zbytečného slova budete muset vydat počet" [Mt 12, 36]. Dnes církevní média mají mnoho
příležitostí a promarňují drahocenný čas k tvorbě laciných programů.

Za to budou brány k zodpovědnosti. Modlete se za sebe a jeden za druhého, abyste vždy poznali
a konali mou vůli, neboť jedině to bude dobré k vaší spáse a ke spáse ostatních. Modlete se za to,
abyste beze zbytku naplnili na vás se vztahující můj věčný, svatý plán.
K tomu jste dostali život a za to obdržíte mou věčnou odměnu, pokud můj plán splníte. Nebojte se
Mě, Já jsem milosrdný. Odměním i vaši nejmenší snahu a úmysl, ale pokládám za důležité, abych
vám to objasnil, abyste se mohli dobře připravit na závěrečné zúčtování.
Žehnám vám nekonečnou, milosrdnou láskou mého srdce ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Váš Ježíš

Posilnění z Písma Svatého:
Žid 12, 5-11
5: Pustili jste z hlavy, že Bůh vás povzbuzuje jako své syny: Když tě Pán vychovává, můj synu, neber to na
lehkou váhu, ani neklesej na mysli, když tě kárá.
6: Pán totiž trestá toho, koho má rád, a šlehá každého, koho uznává za svého syna.
7: To káznění je k vaší nápravě: Bůh s vámi jedná jako se svými dětmi. Vždyť kterého svého otec syna
nekárá?
8: Všem dětem se dostává takového káznění. Kdybyste tedy byli bez něho, byli byste děti cizí, ne synové.
9: Mimo to: každého z nás pozemský náš otec vychovával, a přesto jsme ho měli v úctě. Nemáme se tím
spíše podřizovat Otci naší duše, abychom dosáhli života?
10: Onen nás vychovával jen pro krátkou dobu, a to tak, jak se mu to zdálo vhodné, tento však chce pro
nás jen to nejlepší, abychom se stali účastnými jeho svatosti.
11: Samozřejmě, pokud taková přísná výchova trvá, je to spojeno s bolestí, ne s radostí, ale potom to nese
těm, kdo tou školou prošli, ovoce: pokoj a spravedlnost.
Žid 12, 18-29
18: Vy přece nejste vázáni na hmotnou horu, z které šlehal oheň a která byla zahalena mračnou temnotou
a bouří,
19: přičemž zněla trouba a byly pro hlášeny předpisy. Když to oni všechno slyšeli,, zdráhali se to
poslouchat a prosili, aby se jim dál tak nemluvilo.
20: Zalekli se totiž zákazu" Kdyby se i jen zvíře dotklo té hory, musí být ukamenováno.
21: A tak hrozné bylo to divadlo, že Mojžíš řekl: Jsem dolekán a třesu se.
22: Vy však jste závazně spojeni s horou Siónem a s městem živého Boha, s nebeským Jeruzalémem: se
vznešeným shromážděním obrovského množství andělů
23: a s obcí těch, kdo mají práva jako prvorozenci a jsou zapsáni v nebi; a jste spojeni s Bohem, soudcem
všech, s dušemi spravedlivých, kteří už dosáhli cíle,
24: a s Ježíšem, prostředníkem nové smlouvy, abyste byli očištěni pokropením krví, která mluví důrazněji
než krev Ábelova.
25: Nezdráhejte se poslouchat toho, který mluví! Jestliže neunikli trestu oni, kteří odmítali toho, kdo jim
sděloval Boží nařízení na zemi, čím méně my, kdybychom se odvraceli od toho, kdo mluví z nebe!
26: Tehdy jeho hlas zatřásl zemí; teď však slibuje: Zatřesu ještě jednou, a to nejen zemí, nýbrž i nebem.
27: Slovy ještě jednou naznačuje, že bude odstraněno to, čím zatřese – protože to bylo jen přechodné,
a že trvale zůstane to, čím už otřást nepůjde.
28: Nám se tedy dostalo neotřesitelně trvalého království. Projevujeme proto vděčnost tím, že budeme
Bohu sloužit tak, jak se mu to líbí: s bázní a s uctivostí.
29: Vždyť náš Bůh je oheň stravující.

179. Poselství Ježíše ze dne 17. ledna 2017.
Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko), http://jezusuzenete.hu

MYSLETE NA TO, ŽE POZEMSKÝ ŽIVOT SPOLU SE VŠÍM UTRPENÍM RYCHLE UPLYNE

Moje drahé děti, vyvolení mého srdce,
nadešla hodina, a už je zde, kdy Mě musíte vyznat před tímto hříšným a pokryteckým pokolením.
Je zde hodina, kdy prolitím své krve vydáte svědectví o své lásce a věrnosti ke Mně. Smrti se
nebojte, neboť když duše opustí vaše tělo, tak tehdy vás přivedu do nikdy neviděného, věčného
a nádherného království. Navždy budete se Mnou a uvidíte Mě v mé slávě takového, jaký jsem.
Svou slávu sesílám dolů na vás jako letní déšť. Ve věčném Světle lásky mého srdce budete zářit
jako Slunce.
Já budu pro vás pramenem každé radosti. Celá věčnost nebude stačit, abyste velebili mé
nekonečné milosrdenství a mou lásku, kterou jsem na Golgotě, na kříži, za cenu mého strašného
utrpení a mé mučivé smrti, pro vás otevřel bránu věčného života.
Tehdy vám ukážu, kolik stála vaše duše, jak velkou cenu jsem zaplatil za vaši spásu. Kdybyste to
všechno viděli nyní, zemřeli byste bolestí, vy, kteří Mě opravdu milujete. Dávejte si pozor na čistotu
své duše! Bděte nad ní tak, jako nad zřítelnicemi svých očí, neboť jsem za ni zaplatil nesmírné
výkupné! Nezarmuťte Mě tím, že byste mé mučivé utrpení a mou smrt na kříži, jíž jsem dosvědčil
svou věčnou lásku k vám, brali na lehkou váhu. Nezmarněte v sobě mé milosti a důvěřujte Mi.
Mimo Mne nikdo nedokáže lépe milovat.
Nedávejte se do řeči se Satanem! To dokážete učinit jen tak, že jste si neustále vědomi, že žijete
v mé trvalé Přítomnosti, a když se neustále modlíte, což je prohloubením tohoto vědomí a stálým
rozhovorem se Mnou. Zavolejte Mě do vaší práce, do vašeho rozjímání, ale i do vaší
zábavy! Má nekonečná láska k vám touží po tom, abych byl vždy s vámi, a mohl vám
být neustále nápomocen.
Nařídil jsem svým svatým andělům stojícím u vás, aby z vaší cesty odstranili léčky mého protivníka,
aby před vašima očima zavřeli hříšné cesty a otevřeli dveře vaší duše, abyste pustili dovnitř Světlo,
milost a uviděli úzkou cestičku vedoucí k věčnému životu, po níž musíte jít, abyste si získali věčné
štěstí. K tomu vám dám velkou touhu a pohnutku a do vaší duše vložím zhnusení z každého hříchu
a z každého zla.
Mé drahé děti, nezabývejte se světem. Snažte se vzdálit od hluku světa a tolikého zla, které se
v něm děje. To vše můj protivník předkládá před vás, abyste ztratili veselí a žili bez naděje na
budoucnost. I strach vkládá do lidských srdcí, abyste se báli budoucnosti a raději chtěli umřít,
než žít. V protikladu k tomu jsem řekl, když jsem žil na zemi: chci, abyste měli život, a měli jej
v hojnosti.
Moje děti, Já jsem pramen věčného života a kdo ze Mne pije, tomu v jeho duši vyvěrá pramen
vody k věčnému životu. Následujte Mě a dodržujte mé učení. Vložíte-li do Mne všechnu svou
důvěru a odevzdáte se Mi, naplním vaši duši pokojem, radostí a veselím.
Budoucnosti se nebojte, neboť Já, dobrý Pastýř, vedu své stádo na půvabné pastviny, živím vás
mým svatým Tělem a mou svatou Krví a dám vám vše, co potřebuje vaše duše a tělo. Nadto už
v sobě nosíte zárodek věčného života, jenž naplní vaše srdce vše převyšující nadějí. Svou
pozornost soustřeďte na věci nebeské, nikoli na pozemské. Neustále se ze Mne naplňujte. Když
trpíte, pohleďte na můj kříž, visím na něm zalitý krví a zahalený ranami. Ze Mne čerpejte sílu!
Nechtějte utéci před vaším křížem! Raději jej obejměte, představte si na něm Mne a já osladím
a ulehčím vaše utrpení.
Dám vám sílu, abyste své každodenní malé kříže nosili s láskou a trpělivostí. A tomu, komu dám
větší třísku z mého kříže, ten ať ví, že Já sám se sjednocuji s jeho duší a skrze něho zachraňuji
duše. Ty, které mají převelikou potřebu stát se mými se Mnou sjednocenými a vyvolenými dětmi,

neboť v těchto Mně odevzdaných a požehnaných duších pokračuji ve Vykoupení až do konce
světa.
Tímto způsobem se dívejte na vaše nemoci, na vaše tělesné a duševní utrpení, která mají přede
Mnou věčnou hodnotu, a když je sjednotíte se Mnou, pak zásluhy vašich utrpení mohou mít dosah
na všechny duše, žijící až do konce světa. V nebi pak budete šťastnými rodiči velkého počtu
zachráněných duší.
Tehdy, když jsem žil na zemi, protrpěl jsem svůj pozemský život až do konce. Utrpení bylo mým
podílem už v matčině lůně a s bídou strávenou v mém dětském věku, v tvrdé práci, kterou jsem
vykonával vedle svého pěstouna, ve velkém množství sebezapření a půstů, které jsem držel
v rodičovském domě spolu s mými rodiči. Každý den jsme sedmkrát padli na tvář v adoraci mého
Otce, vzdávali Mu za všechno dík, i za ty, kteří tak nečinili a modlili se za záchranu hříšníků.
Potom, co jsem musel opustit mou vroucně milovanou svatou Matku, tak jsme cítili, že nám oběma
pukne srdce, ale Já jsem musel plnit vůli mého Otce, abych hlásal Slovo, pro které jsem se
ztělesnil. Potom, když nadešla hodina mého mučivého utrpení, zajetí, posměchu, nesení kříže
a ukřižování, zeptal jsem se mé svaté Matky, zda se chce zúčastnit spolu se Mnou těchto strašných
zkoušek. Prosila Mě, abych jí dovolil být přítomnou vedle Mne a utěšovat Mne, dokonce se nabídla,
že přijme a převezme ochotně všechno, co na Mě čekalo, místo Mne.
Takto jsme se oba vydali na Kalvárii. V duši byla vždy se Mnou, a i když fyzicky nemohla být vedle
Mne, ve své duši vždy cítila a viděla mé myšlenky, bolesti a utrpení. Bylo zvláštní Boží milostí, že
její nevinné Neposkvrněné Srdce nepuklo, když viděla mé mučivé utrpení. Tehdy, když na vás
dolehnou těžkosti a bolesti, chyťte se její mateřské ruky, kterou jsem vám dal na kříži, a vyproste
si od ní moji posilňující milost, abyste překonali vaše zkoušky a vždy s veselím mysleli na Mne, jenž
jsem za cenu strašného mučivého utrpení a smrti na kříži vám získal věčný život.
Takto Mě následujte, mé děti, moji drazí maličcí vyvolení. Myslete na to, že tento pozemský život
spolu se vším svým utrpením rychle uplyne, a když vytrváte vedle Mne až do konce smrti, bude na
vás čekat sláva věčného života.
K tomu vám žehnám mým posilňujícím požehnáním, s nekonečnou láskou mého srdce, ve jménu
Otce i Syna i Ducha Svatého.
Váš Ježíš

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

180. Poselství Boha Otce ze dne 9. února 2017.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

VŠECHNO SE MĚNÍ

Musíte se připravit na to, co přichází, můj lide, ale ne tak, jak si myslíte. Musíte se připravit tím,
že se posílíte. Vy nejste silní lidé, navyklí na válku. Nejste zvyklí na zápasy žádného druhu. Stali

jste se zahálčivým a líným lidem, spokojeným slyšet mírná poselství a nepřicházet se žádnou
námahou. Jste spokojeni, když nejsou žádné změny ve vašem životě a srdci, ale s tím Já spokojen
nejsem.
Události, které přicházejí, změní všechno kolem vás, a změní také vás. V tomto čase si zvolíte,
zda půjdete jako ovce nebo jako koza. Až přijdu soudit svět, vaše volba bude zjevná, a dostanete
odměnu té cesty, kterou jste si sami vybrali.
Zůstanete-li takoví, jací jste, ospalí a líní, vaše lidské chutě vás povedou k vašim volbám, ale když
Mi dovolíte, abych vás posvětil a vedl vás po cestách, které byste si sami nevybrali, můžete být
v těchto časech vedeni mým Duchem.
Žijete v čase konce. Ti, kteří Mě neznají, si myslí, že ve světě zbývá hodně času, ale ti, kdo Mě
znají, vědí, že tomu tak není. Děláte-li své plány podle světských zálib, dojdete k velmi špatnému
konci. Děláte-li plány podle toho, jak vás vedu a podle toho, co vám nyní říkám, vaše odměna
v nebi bude velmi velká.
Volba je na vás.
Zvolte si moudře, protože odměnu, kterou si zvolíte, budete mít navěky.
Bůh Otec

Mt 7, 13: Vejděte těsnou branou. Neboť široká je brána a prostranná cesta, která vede k záhubě a mnoho
je těch, kdo tamtudy vcházejí.
Lk 11, 21-23:
21: Dokud silný muž ozbrojen hlídá svůj dvůr, jeho majetek je v bezpečí.
22: Přepadne-li ho však silnější než on a přemůže ho, vezme mu jeho zbroj, na kterou spoléhal, a jeho
kořist rozdá.
23: Kdo není se mnou, je proti mně, a kdo neshromažďuje se mnou, rozptyluje.
2Petr 2, 19-21:
19: Slibují jim svobodu, a sami jsou otroky zkázy; vždyť když člověk něčemu podlehne, je toho otrokem.
20: Jestliže totiž lidé, kteří unikli z hniloby světa důkladným poznáním Pána a Spasitele Ježíše Krista, se
zase do toho zaplétají a nechávají se tím přemoci, jsou na tom hůř na konci, než byli na začátku.
21: Bylo by pro ně lépe, kdyby nebyli vůbec poznali cestu spravedlnosti, než se s ní dobře obeznámit,
a pak se obrátit zády k svatému příkazu, v němž byli vyučeni.
1Kor 6, 8-10:
8: Ale místo toho sami působíte bezpráví a škodu, a to bratřím.
9: Což nevíte, že nespravedlivým se nedostane podílu v Božím království? Nemylte se! Ani lidé nečistí, ani
modláři, ani cizoložníci, ani změkčilci, ani chlapcomilci,
10: ani zloději, ani chamtivci, ani opilci, ani utrhači, ani lupiči nebudou mít v Božím království účast.
Mt 25, 32-34:
32: A budou před ním shromážděny všechny národy. A oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce
od kozlů.
33:Ovce postaví po své pravici, kozly po levici.
34: Tehdy řekne král těm po své pravici: "Pojďte, požehnaní mého Otce, přijměte jako úděl Království,
které je pro vás připraveno od stvoření světa."

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

ZŮSTANETE-LI NA CESTĚ OMYLU, NAVŽDY SE ZATRATÍTE

Moje drahé děti,
teď přijde konec. Teď se naplní má proroctví. Brzy se antikrist dostane k moci. Mnohé zmýlí
a velké množství lidí pohřbí do ohnivých vln věčného zatracení. Přichystejte se, buďte bdělí, hodina
již nadešla! Pronásledování už začalo, a rozšíří se na všechny kněze a mé věřící, kteří nesouhlasí
s falešnými učiteli, s kacířským učením a vytrvají u Mne. Nastává čas velké zkoušky. Moji kněží
a věřící budou zvlášť odděleni.
Má církev je jako velká loď, která se s praskáním a skřípáním roztrhne na dvě části, a vlny na ni
udeří, aby se potopila. Jednu polovinu lodě pohltí pěnící se vlny a potopí se úplně až na dno pekla.
Druhá část lodě přistane ke dvěma sloupům, k eucharistii a k uctívání Panny Marie, a zachrání se.
Podstatou mé církve jsou tyto dva kardinální sloupy – moje skutečné svaté Tělo a má Krev
v eucharistii a orodovávání mé Nejsvětější Matky, kterou jsem vám dal na kříži. Kdo vytrvá
u těchto dvou skutečných pomocí, ten bude spasen. Komu Já přebývám v srdci, ten v sobě nosí
věčný život. Kdo prosí o orodování mé svaté Matky, ten se zachrání před věčnou smrtí.
Moji maličcí, mé děti, na moři zuří nikdy nevídaná vichřice. Moře je tento svět, Satan je ten, který
jím zmítá, který cítí, že už mu zbývá jen málo času. Soustřeďuje veškerou svou sílu do urputné
bitvy proti duším, aby jich co nejvíce uvrhl do zatracení.
Mé děti, pochopte, že ne jalové přemítání, ale svátosti vás udržují zpříma, a jen skrze Mne, skrze
svátosti, budete spaseni. Má církev vypadá, jako by byla mrtvá. Krvácí z velkého počtu ran
a roztrhla se na kusy. Ale blízko je její vzkříšení, neboť Já se vrátím ve své slávě, obnovím
a sjednotím svou církev. Všichni, kdo důvěřovali své síle, padnou, ale kdo Mi důvěřuje, ten nebude
zahanben, a kdo vydrží vedle Mne do konce smrti, ten získá věčný život.
Drazí maličcí, moje děti! Chystejte se, nadešla hodina rozdělení. Buďte Mi věrni! Přichystejte se,
neboť velká zkouška už je zde. Má církev se definitivně rozdělí na dvě části. Ukrývající se podzemní
církev tvoří spravedliví, kteří se drží mého učení a jsou dětmi mé Matky, proti nimž bojuje Satan.

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

Přijměte mé posilňující požehnání s překypující, nekonečnou láskou mého srdce, která vás všechny
ochrání před věčným zatracením, ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Váš Ježíš

Posilnění z Písma svatého:
Mt 26, 1-2:
1: Když Ježíš skončil všechny tyto řeči, řekl svým učedníkům:
2: "Jak víte, za dva dny jsou velikonoce, a Syn člověka bude vydán, aby byl ukřižován".
Mt 23, 34: Hleďte, proto k vám posílám proroky, lidi moudré a vykladatele Písma. Některé z nich zabijete
a ukřižujete, jiné budete ve svých synagogách bičovat a pronásledovat z města do města.
Mt 24, 9-15:
9: Tehdy vás budou vydávat k trápení a zabíjet vás, u všech národů budete v nenávisti pro mé jméno.
10: A tehdy to bude pro mnohé kamenem úrazu, navzájem se budou zrazovat a nenávidět jeden druhého.
11: Vystoupí také mnoho lžiproroků a mnoho lidí svedou.
12: A proto, že se značně rozmůže nepravost, ochladne u mnohých láska.
13: Kdo však vytrvá až do konce, bude spasen.
14: Toto evangelium o království bude hlásáno po celém světě, na svědectví všem národům, a teprve
potom přijde konec.
15: Až tedy uvidíte ohavné zpustošení, o kterém mluví prorok Daniel, jak stojí na svatém místě – kdo čte,
rozuměj!

182. Poselství Boha Otce ze dne 4. března 2017.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

STRAŠNÁ VÁLKA

Cítili jste Mě, jak vás přitahuji blíže. Cítili jste mé volání, abyste vešli do mé Přítomnosti, abyste
trávili čas v mém Slovu.
Nyní je čas k posílení vašeho ducha, abyste upevnili svou víru. Čím více času strávíte se Mnou, tím
více budete chápat jak věřit, tím více budete rozumět, jak pracuje mé království.
Vysvětlil jsem svým učedníkům, jak pracuje víra a oni to pochopili, protože každý den trávili čas se
Mnou. Je to stejné s vámi, kteří jste také moji učedníci.
Ach, mé děti, nečekejte, až bude příliš pozdě učit se, co musíte vědět o těchto časech.
Kolem vás se nyní zdá, že je všechno v pořádku, ale není tomu tak. Pod tím, co vidíte, se schyluje
k válce, a ta brzy propukne. Přichází strašná válka, jakou jste nikdy nepoznaly. Lidé budou chrlit
nenávist skrze bomby a výbuchy a škody nemohou být napraveny. Nemůžete čelit hladovění
a ztrátám, které jsou ve vaší budoucnosti, bez víry ve Mne.
Získejte poznání, upevněte svou víru, dokud je ještě čas. Ti, kdo Mě tímto způsobem neznají,
v tom čase rychle zahynou.
Bůh Otec

Zj 6, 1-8
1: Potom jsem měl toto vidění: Když Beránek rozlomil první ze sedmi pečetí, uslyšel jsem, jak jedna ze
čtyř bytostí volá: "Pojď!"
2: Podívám se – a hle: bílý kůň; ten, který na něm seděl, držel luk. Byl mu dán věnec a vyjel, aby dobýval
vítězství za vítězstvím.
3: Když rozlomil druhou pečeť, uslyšel jsem volat druhou bytost: "Pojď!"
4: A vyjel jiný kůň, rudý; tomu, který na něm seděl, byla dána moc, aby vzal zemi pokoj a aby se lidé
navzájem pobíjeli. Byl mu dán také velký meč.
5: Když rozlomil třetí pečeť, uslyšel jsem volat třetí bytost: "Pojď!" Podívám se – a hle: kůň černý; ten,
který na něm seděl, držel v ruce váhy.
6: A uslyšel jsem, jak z místa těch čtyř bytostí volá nějaký hlas: "Mírka pšenice za denár, tři mírky ječmene
za denár. Avšak oleji a vínu neškoď!"
7: Když rozlomil čtvrtou pečeť, uslyšel jsem volat čtvrtou bytost: "Pojď!"
8: Podívám se – a hle: kůň sinavě bledý; ten, který na něm seděl, měl jméno Smrt, a Podsvětí šlo s ním.
A byla jim dána moc nad čtvrtinou země, aby hubili mečem, hladem, morem a zemskými šelmami.
Př 4, 7: Počátek moudrosti je: Snaž se získat moudrost, za všechno své jmění získej rozumnost.

183. Poselství Boha Otce ze dne 5. dubna 2017.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
MODLETE SE!

Ach, mé děti, kdybyste jen mohly vidět duchovní účinky i té nejmenší z modliteb, kterou se
modlíte! Andělé, vyslaní ve vašem jménu, prokázaná uzdravení, duše, zachráněné ze záhuby.
Kdybyste to věděly, nikdy byste se nepřestaly modlit.
Každá modlitba pozvednutá ke Mně ve víře, obdrží odpověď, dokonce i desetiletí později. V nebi
je chovám všechny u Mne. Vaše modlitby nejsou nikdy marné.
Říkáte, že chcete vidět změnu ve světě kolem vás – modlete se.
Říkáte, že chcete vidět pokroky u vašeho manžela nebo manželky – modlete se!
Chcete lepší zaměstnání – modlete se!
Zanechal jsem vám zbraně, které žádný démon z pekla nemůže přemoci, pokud je použijete ke
svému prospěchu. Kdybyste si jen uvědomili, jaká moc vám byla dána, celý váš svět by mohl být
změněn silou vašich modliteb.
Já nejsem Bůh, jenž nemůže být dojat nemohoucností svých dětí. Jsem Bůh velkého milosrdenství.
Nejsem Bůh, jenž ignoruje potřeby svých dětí, jsem bohatý a štědrý Otec, který hledá příležitosti,
aby vám žehnal. Nejsem Bůh, jenž se nestará o vaše utrpení, neboť Já také jsem utrpěl ztrátu.
Přemýšlejte o tom, kdo Já jsem, mé děti, a nepřestávejte se modlit, neboť vám odpovím.
Bůh Otec

1Jan 5, 14-15
14: My máme v Boha radostnou důvěru, že nás vyslyší, když ho prosíme o něco, co je shodné s jeho vůlí.

15: A jestliže víme, že nás vyslyší ve všem, oč ho prosíme, víme taky, že dostaneme to, oč jsme ho žádali.
2Pa 7, 14: a můj lid, který se nazývá mým jménem, se pokoří a bude se modlit a vyhledávat mě a odvrátí
se od svých zlých cest, tehdy je vyslyším z nebes, odpustím jim jejich hřích a uzdravím jejich zemi.
Ef 6, 18: V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte
za všechny bratry i za mne.
Mk 11. 24: Proto vám pravím: Věřte, že všecko, oč v modlitbě prosíte, je vám dáno, a budete to mít.

184. Poselství Ježíše ze dne 23. března 2017.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

MÁM TAK MÁLO SLUŽEBNÍKŮ, ZE KTERÝCH SE MOHU RADOVAT!

Moji milovaní lidé,
kolik jen lásky mám pro můj věrný lid!
S jakou touhou očekávám, až mé nové stvoření opustí cáry svého starého života
a rozhodne se stát částí mého lidu na cestě vzhůru!
Vždy jsem přicházel, abych vás ukázňoval, a vy jste odmítli Mě poslouchat a noříte se stále hlouběji
do chaosu všeho druhu.
V těchto ničivých časech popíráte zlo kolem vás, prokazujete neúctu k příkazům mého Otce, k naší
Boží vůli a vůči těm, kdo se rychleji vydávají na cestu.
Moji lidé, buďte ostražití vůči postupujícím vpádům sil svobodného zednářství do mé
církve, na mé území, které odporují mé svatosti.
Svobodné zednářství má za cíl vzdálit můj lid od našeho Božího Zákona, ponořit lidstvo do smetiště
novinek antikrista a dávat tyto jeho novinky před mou Pravdu.
Moji lidé, volám vás důrazně, abyste stále obnovovali své závazky, v každém okamžiku
podávali svědectví o mé lásce a s tepem života byli aktivní mezi lidmi, kteří už mé
Slovo neznají. V této nevědomosti se vydávají na nehostinnou cestu falešných ideologií,
přitažlivých, ale vedoucích do omylů, v nichž Boží Syn zmizí a objeví se syn zla se vší svou
prostopášností s cílem – jak to činí v této chvíli – proměnit Zemi požehnání v Zemi zatracení pro
duši.
Moji milovaní lidé, kolik z těch, kdo tvrdí, že Mě milují a přinášejí mé Slovo svým bratrům
a současně usilují o uznání, si přisvojují moc soudit podle své libosti ty, kteří chtějí opustit okruh
jejich působnosti! [Gal 1, 14].
Kolik z těch, kdo o Mně píší a vyslovují své názory o přicházejících událostech, ve skutečnosti mají
skrytý zájem, aby dále vykonávali vliv nad mými dětmi a můj lid takto rozdělovali a trhali. Tímto
chováním pak získávali výhody k udržení svého postavení u mého lidu žijícího v nevědomosti!
Stoupenci těch, kdo v tomto čase získávají převahu nad mými dětmi svou výřečností, se kterou píší
nebo vydávají úžasné, skvělé knihy o mé Matce a o mé vůli, předkládají špatný výklad mé

Pravdy a stavu probuzení, ve kterém náš Dům chce udržet věrný lid, aby se dokázal
zachránit ze spárů Satana.
Je bohatě knih, ale jen málo z nich ukazuje Pravdu Božího Slova, naší vůle a jasnost,
se kterou má Matka v každé době mluvila ke svým a mým dětem.
Kolik jen jich je korunováno velkolepými intelektuálními tituly a s hněvem se obracejí proti našemu
Slovu a popírají je!
Moji lidé, nacházíte se v čase, kdy slyšíte své bratry říkat: "Píši vám to a mluvím z horlivosti pro
Dům Otce, ale přitom skrývají své opravdové záměry kvůli osobním výhodám, které se dají stručně
popsat pýchou." [Fil 3, 6].
Tentokrát to není jinak:"… KDO CHCE JÍT ZA MNOU, ZŘEKNI SE SÁM SEBE, VEZMI SVŮJ

KŘÍŽ A NÁSLEDUJ MĚ. NEBOŤ KDO BY SI CHTĚL ŽIVOT ZACHRÁNIT, TEN O NĚJ
PŘIJDE, KDO VŠAK ZTRATÍ SVŮJ ŽIVOT PRO MNE, NALEZNE JEJ." [Mt 16, 24-25].
Kdo z vás Mě následuje, nebude zvýhodňován, ať jen vezme svůj kříž a jde za Mnou.
Žádné lidské stvoření na Zemi nemůže tvrdit, že má ve všem absolutní pravdu…

Žádný lidský tvor na Zemi Mě nemůže následovat, aniž by popřel sám sebe, aniž by svůj život
proměnil na trvalé naplňování našeho Božího Slova…
Žádné lidské stvoření na Zemi, které říká mou Pravdu a je vybráno jako můj nástroj, nemůže
prohlásit, že zná mou Pravdu, můj Soud a můj Čas, neboť kdyby tomu tak bylo, nežilo by na
Zemi…
Je proklet ten, kdo se prohlašuje všemocným. Člověk je člověk a Bůh je Bůh.
V tomto čase lidstvo nese v srdci tolik násilí, protože podlehlo svým slabostem a vychytralý démon
vám je v každém okamžiku předvádí, abyste padli. Trpím kvůli vám, děti, trpím kvůli cestě, kterou
jste si vybraly, a kterou nechcete opustit.
Hřích je pro vás snadný, ale spása je těžká, protože od vás požaduje, abyste zanechaly to, co se
vám líbí, abyste se vzdaly toho, co chcete, daly to, co je vám nepříjemné dát, protože vás obtěžuje
nabídnout, co nemáte: mou Lásku, neboť stále dáváte přednost omylu.
Lituji, že se musím dívat, jak se vzájemně kazíte. Dáváte přednost těm, kteří jsou daleko ode Mne,
těm, kteří se rozhodli vzít mé děti do zatracení.
Děti, stejně jako v minulosti, jste svobodné, a v této svobodě jste si zvolily zhýralost a pily jste
z číše zkaženosti z rukou nepřítele duše. Nemůžete popřít, že antikrist je uprostřed lidstva a že
svému doprovodu dává příkazy. Každé popírání je souhlasem, který nabízíte antikristu a jeho
elitám, a jsou to ti samí, kteří vás budou utlačovat a přinesou vám tolik bolesti, že si budete přát
smrt.
Moji lidé: Volám vás, hledám vás a dostávám tak málo odpovědí na mé volání…
Je vás tak málo, kteří Mě znají! Má bolest je velká, můj lid Mě uchovává v šuplíku, nikoli v šuplíku
nábytku, ale v zásuvce zapomnění, nepoctivosti, degenerace, nevěrnosti, zkaženosti, popírání,
nespravedlnosti, smrti ctnosti a čistoty…
Mám tak málo služebníků, ze kterých se mohu radovat!… [Mt 25, 23].

Šílenství zla se vydatně vylévá na lidstvo. Někteří jdou jeden vedle druhého, jiní neposlouchají,
ale bloudí jako náměsíční… Je jich tolik, kteří nepotřebují rozum a mají srdce uzavřená mému
Slovu a falšují je! Kolik je těch, kteří se vzdali sebe samých, aby následovali muže, kteří je vedou
na scestí!
Moji lidé, prohlubujte znalosti mého Slova, milujte se jako bratři, nepohrdejte naším
Božím Zákonem.
Temnota zahalila muže, kteří se sami označují jako duchovní a přivedla je stát se přívrženci
principů zla, k tomu, aby milovali sami sebe, svůj blahobyt a chamtivost, a vedli lidi k sobě
a ke své zdánlivé moci, aby je tím vzdálili ode Mne a přivedli jejich duše spolu s nimi do spárů zla.
Myšlenky lidí nepřebývají v božském, ale v pozemském. Zapomněli jste, že milovat pozemské
činí z člověka otroka jeho vášní, formuje člověka nízkého a vede ho, aby dával přednost tomu,
co Já nejsem.
Moji lidé, kdybych vás požádal v tomto okamžiku, abyste vše opustili a následovali Mě,
kolik z vás, kteří říkají, že Mě následují, by to učinilo? Nikoli následovat lidi, ale Mne,
neboť Já jsem Boží vůle, která se nachází v Písmu, v Božím Zákonu, v blahoslavenství,
ve svátosti Boží Lásky.
Obrácení není otázkou slov, ale přítomného okamžiku! Člověk, jenž čeká, aby se obrátil, neví,
jestli vůbec bude žít v okamžiku obrácení. Já jsem Milosrdenství, ale člověk Mě vyhostil do svého
času, do své vůle a odložil na později.
Nečekejte, nevyhánějte Mne. Je toho tolik, co vám objasním, mé děti, z lásky k vám!
Modlete se, mé děti, útroby Země se otvírají a z nich vyjde, co člověk této generace
dosud nezakusil: očista.
Modlete se, mé děti, modlete se, krutost postupuje, po celé zemi způsobuje spoušť
a vyděsí ty, kdo zůstávají ve Mně.
Modlete se, děti, modlete se, budete pít pohár bolesti. Můj lid přijde ke Mně, přísně
očištěn hordami Zlého, které člověk sám probudil, čehož někteří budou litovat.
Modlete se, mé děti, zem se třese, aby člověk reagoval, voda se pozvedne a oheň bude
i nadále nelítostně pustošit.
Modlete se, mé děti, modlete se za můj Druhý návrat spolu s mými legiemi a svatými.
Stvoření, které Mě zná, pozvedne svůj hlas, který člověk ještě nikdy neslyšel.
Modlete se, mé děti, modlete se za Argentinu.
Má Matka vás žádala, abyste byli pozorní k plíživému komunismu, a vy to ignorujete, myslíte,
že všechno víte, a nevíte nic. Komunismus sbírá síly, spojence a překvapí vás. Ti, kdo vás ke Mně
volají a jsou spojeni s komunismem, jsou neznalí, které byste neměli následovat. Komunismus je
jednou z velkých pohrom lidstva. Nebuďte hloupí a tvrdohlaví!: "JÁ JSEM, KTERÝ JSEM."
[Ex 3, 14].
Děti, nebuďte připoutané k pozemskému, stoupejte do výšek těch, kdo žijí ve Mně, dopřejte si být
Božími bytostmi, a ne bytostmi těla, ale bytostmi z Boha, a ne ze světského.
Přijďte ke Mně, ponořte se do mé lásky, naplňte mou vůli a milujte ticho, abyste
v tichu slyšely můj hlas, hlas ticha mé lásky.

Ten, kdo přijímá jednoho z mých, Mne přijímá.
Vy, moji lidé, jste chloubou mého Domu.
Žehnám vám a mé požehnání se rozprostírá na vaše milované, za které se přimlouváte, a na ty,
kteří stále ještě nevědí, že jsou mými dětmi.
Váš Ježíš

185. Poselství Ježíše ze dne 22. února 2017.
Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko), http://jezusuzenete.hu

NYNÍ MOU CÍRKEV A I CELÝ SVĚT POKRYJE TEMNOTA NOCI

Moje drahé děti, vyvolení mého srdce,
nyní mou církev a i celý svět pokryje temnota noci. Mou církev Satan úplně rozdělil. Moji kněží
a věřící jsou zastrašováni. Můj protivník staví zdi mezi lidmi, ale to všechno se musí stát, neboť
tak protříbím mé kněze a věřící, tak se oddělí pšenice od plev, pravdivé od falešného, věrný
od nevěrného.
Moje drahé děti, připravte se za Mne odevzdat svůj život, až Mě budete muset vyznat před tímto
hříšným pokolením. Vystupujte odvážně, jako onoho času apoštol Petr před rabíny, kteří ho kvůli
Mně tloukli holemi, ale on jim i tak odpověděl: "Je lépe být poslušný Bohu než lidem." Slova Písma
svatého jsou platná navěky. Není možné sloužit dvěma pánům. Buď jednoho milujete
a následujete, druhým však pohrdáte. Všichni, kdo Mě opravdu milují, vytrvají věrně u Mne
a i za cenu svého života vydají před všemi o Mně svědectví.
Moji maličcí, Já jsem s vámi vždy tam, kde Mě voláte, a kdo bude o Mně chtít svědčit, z toho
člověka bude mluvit sám Duch Svatý, jak jsem to slíbil v evangeliu. Znovu říkám: Nedělejte si
starosti, jak nebo co máte mluvit, protože v tu chvíli vám bude dáno, co máte mluvit, neboť Duch
Svatý bude svědčit skrze vás o Mnou ohlášené pravdě. Všechna má proroctví se naplní,
nevyplněné nezůstane ani jedno z nich. Nebojte se těch, kteří zabíjejí tělo a kteří vám vyhrožují, že
vás vyloučí ze svých synagog, totéž činili i s prvními křesťany. Snažte se, abyste poslouchali jedině
Mě, neboť před mou soudnou stolicí každý vydá počet ze svých skutků. Já jsem Spasitel, jenž za
vás na kříži prolil svou krev a otevřel pro vás bránu do nebe.
Moji maličcí, milujte Mě až do smrti! Zůstaňte Mi věrni až do svého umučení a Já na vaši hlavu
položím korunu věčného života.
K tomu vás žehnám nekonečnou a překypující láskou mého srdce ve jménu Otce i Syna i Ducha
Svatého.
Váš Ježíš.

Posilnění z Písma Svatého:

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

186. Poselství Boha Otce ze dne 6. dubna 2017.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

NEPŘÍTEL SE BOJÍ VAŠICH MODLITEB

Moji lidé, řekl jsem vám, že se stávají zázraky, když se modlíte. Proč si myslíte, že nepřítel s vámi
tolik bojuje v čase modlitby? Proč si myslíte, že přináší tolik rozptylování právě v tuto chvíli?
Je to proto, že se bojí vašich modliteb z víry. Bojí se každé vírou naplněné modlitby mých lidí,
protože ví, že ji vyplním.
Vaše největší bitva bude vyhrána na vašich kolenou.
Pamatujte si to, a nezapomeňte se modlit každou hodinu.
Bůh Otec

Ž 91, 5-7
5: Nelekejte se hrůzy noci, ani šípu, který létá ve dne,
6: moru, jenž se blíží temnotami, nákazy, jež šíří zhoubu za poledne.
7: Byť jich po tvém boku padlo tisíc, byť i deset tisíc tobě po pravici, tebe nestihne nic takového.
1Jan 5, 14-15:
14: Máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší, kdykoliv o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí.
15: A víme-li. že nás slyší, kdykoliv o něco požádáme, pak také víme, že to, co máme, jsme dostali od
něho.
Mk 11, 24: Proto vám pravím: Věřte, že všecko, oč v modlitbě prosíte, je vám dáno, a budete to mít.

187. Poselství Ježíše ze dne 4. března 2012.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

VOLAL JSEM VÁS, ABYSTE VE SVÝCH RUKOU DRŽELI ZBRAŇ SVATÉHO RŮŽENCE

Mé milované děti,

vyzývám vás, abyste zůstali spojení s mou vůlí v úplné poslušnosti, a Já budu panovat
ve vás a budu ve vás vším.
Moji milovaní, nebuďte jako učenci, kteří snadno říkají slova nejdoucí ze srdce. Buďte moji
apoštolové, ti, kteří vydávají svědectví a současně pokračují v činnosti pro dobro svých bratrů
a sester.
Moje láska vede k nekonečné moudrosti, k nekonečnému odpuštění, k nekonečné důvěře,
milosrdenství a oddanosti. To je důvod, proč všechna vaše činnost musí přestat být omezená
a místo toho se musíte pozvednout ke Mně, abych Já mohl jednat ve vás.
Můj lid nevidí, jak Zlý postupuje vpřed, a využívá toho, že hlídky mé církve usnuly.
Otevřete Mi dveře svého srdce a svého svědomí a Já přijdu, abych vás zachránil.
Už Mě neodmítejte. Už nikdy nedovolte, abyste ztratili svou víru.
Vlci se už nehoní za kořistí, již jsou infiltrováni do mého stáda a zaútočí na ty, kteří jsou moji.
Povedou je k tomu, aby páchali všechny možné urážky proti Mně.
Modlitba je velmi důležitá, protože modlitba by měla být i činem. Činem, který přináší
slovo, povzbuzení, jež ke Mně přiblíží tolik bratrů a sester, kolik je jen možné, dělících se nejen
o fyzický, ale i o spirituální chléb.
Toto jsou mučivé chvíle, kdy stvoření je oslabeno a otřeseno chováním těch, kteří jsou moji a kteří
se sváří, jedni s druhými a diskutují otázky, které patří jenom Mně. Nevidí stav bolesti, který každý
z nich udržuje.
Bloudí a bloudí… Jak dlouho Mi budete vzdorovat? Nepochopili jste, že neexistuje nic strašnějšího,
katastrofálního a majícího tak vážné následky, než je duchovní pýcha?
Žádné lidské stvoření Mě nedosáhne, pokud to nebude bojem samého se sebou, pokáním, láskou
a poznáním Pravdy.
Já přebývám v člověku, který beze Mne je nic. Je mnoho takových v mé církvi, kteří sami sebe
nazývají osvícenými a připravují příchod antikrista.
Milovaní, volal jsem vás, abyste ve svých rukou drželi zbraň svatého růžence. Povede vás do
náruče mé Matky.
Blíží se chvíle, kdy příroda zahyne a člověk vstoupí do velkého úpadku.
Lidstvo Mi nenaslouchá a ti, kdo si myslí, že jsou pány Pravdy, nepoznávají, že se musí proměnit
zevnitř, jelikož jsou zkažení.
Já ochráním můj lid, ty, kteří jsou pokorného a čistého srdce, ty, kteří ke Mně vzhlížejí a jsou
zraňováni, když jsem urážen, ty, kteří žijí v jednotě, ty, kteří mé Slovo uvádějí v život, ty, kteří
zaujímají poslední místa.
Modlete se za Španělsko, bude trpět, jeho lid bude trpět.
Modlete se za Japonsko, bude znovu trpět.
Modlete se za Panamu, bude trpět.
Moji milovaní:

Vyzývám vás, abyste žili tento speciální půst v rozjímání mého utrpení.
Žehnám vám.
Váš Ježíš

188. Poselství Boha Otce ze dne 8. dubna 2017.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
PŘIŠEL ČAS

Přišel čas, aby má Pravda naplnila srdce všech lidí. Ti, kdo v tomto čase nazývají zlo dobrem,
prožijí strašný osud. Nařizuji vám, moji lidé, abyste nazývali zlo jakým je a vyhlašovali mou Pravdu
ze svých úst.
Mým dětem v Americe – připravte se, neboť válka přichází do vaší země. Válka přichází do Ameriky
a vy nejste připraveni, moji lidé, protože jste nezažili válku na svém území po mnoho let.
Přichází čas, kdy tanky naplní vaše ulice a krev vašich dětí bude prolévána při obraně tohoto
národa, který Mě opustil. Mnoho životů bude obětováno pro věc, která nemůže být vyhrána, neboť
Já jsem nařídil očistu této země.
Modlili jste se a prosili Mě, abych uzdravil tento národ. Nekřičte, až to udělám.
Bůh Otec

Ž 33, 12: Blaze národu, jemuž je Hospodin Bohem, lidu, jejž si zvolil za dědictví.
Iz 60, 12: Pronárod a království, jež by ti nesloužily, zhynou. Takové pronárody propadnou úplné zkáze.

189. Poselství Matky Spásy ze dne 28. března 2017.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

KAŽDÉ SLOVO VYDECHNUTÉ BOHEM JE VĚČNÉ
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
jako slunce osvětluje zemi, tak ve svém srdci přivítám všechny lidi.
Ve své lásce se setkávám se všemi, za něž se přimlouvám u mého milovaného Syna.
Všichni musí soustředit své myšlenky na to, co nebe po nich požaduje, aby nesešli z cesty, nebo
nebyli zmatení.
Budoucnost lidstva závisí na jednání samotného člověka.

Abych vás učila správnému jednání, přicházím jako Matka milosrdenství. Vezměte mě
za ruku, a přivedu vás do bezpečného přístavu.
Když mě potřebujete, volejte mě, když se cítíte opuštění, vyhledejte mě…
Jsem Královna a Matka lidstva, ochraňuji bezbranného jako Obhájkyně lidstva.
Musíte vstoupit do mého mateřského srdce, aby láska, oddanost a poslušnost vůli Otce se mohla
do vás vštípit a mohli jste doprovázet mého Syna v přípravě na Svatý týden.
Musíte překonat, co vám působí největší překážku na duchovní cestě, co vás svazuje a přerušuje
váš pokus o probuzení ducha. Děti, pro člověka, který nepřemýšlí o svých činech, je nutné
duchovní porozumění, odevzdání do Boží vůle.
Někdy můj Syn vás vede po cestách, které neočekáváte, které pak, když se to stane, jsou
pro vás zkouškami, skrze něž zrajete. Železo se zpevňuje v ohni a Boží děti v očistě ponížení.
Lid mého Syna kráčí vždy pospolu, a ví, že nepřítel duše je nablízku, aby ve vás objevil
nejnepatrnější myšlenku, která je v rozporu s Boží vůlí, aby ji využil a svedl vás na scestí.
Nechci, abyste trpěli, nechci, abyste trpěli kvůli neustálým pádům. Proto se neustále posilujte tím,
že budete upřímní s ohledem na to, co vám chybí, abyste byli lepšími dětmi Boha.
Milované děti, buďte bytostmi míru uprostřed tolika svárů v lidstvu. A když se modlíte za nějaký
úmysl, zůstaňte v pokoji. Tímto způsobem bude vaše modlitba přijata rychleji.
Mé děti, v tomto čase musíte otevřít své srdce k vysvětlování Slova mého Syna, abyste šly
v bezpečí, duchovně rostly v lásce a jednotě a nechaly objevit mého Syna svým bratrům.
Trpím kvůli tolika lidským stvořením, která jsou prázdná, žijí setrvačností, beze smyslu, pohrdají
Božím Slovem a přijímají falešné filosofie. Je to právě Boží Slovo, které je velkým
tajemstvím, jež by měl člověk odhalit v lásce.
Děti, pro člověka by bylo mnohem snazší jít dál a znát příčinu všeho, co se mu duchovně přihodí,
ale lidé potřebují nabídnout svou poslušnost Bohu a rozlišovat, proč se zlo před každým z vás jasně
neodhalí, abyste samy poznaly, že je zlem.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, ve světě je tak mnoho kacířství, že mé děti jsou
neustále utlačovány plevelem, aby je zbavil odvahy, udolal je a přivedl do zmatku. Ty z mých dětí,
které žijí v zahálčivosti, budou více vystaveny pokušení. Lidská bytost musí být oddána mému Synu
a zůstat s Ním neustále sjednocena, aby dobrá díla nebyla zmařena a jejich myšlenky neodcizily
srdci pokoj a bratrství.
Drahé děti, Láska Boha k vám je tak velká, že nikdy nekončí, stejně jako jeho trvající výzvy, abyste
nebyly ztraceny ve zkaženosti toho, co je světské. Zlý žízní po mých dětech, a tím, že vlastní
falešnou vědu, hoří v nich pýcha, žijí opuchlé domýšlivostí. Proto lidé, kteří pohrdají mým Synem,
vyžadují pocty, které jim nepřísluší, jsou namyšlení, nabubřelí pýchou a neznají žádný soucit, aby
jej mohli dát svým bratrům.
Buďte jiní, nenechejte se zmást. Buďte bytostmi, které se mění, které se obracejí,
které žijí v Duchu a Pravdě.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, každé Slovo vydechnuté Bohem je věčné.
Protože čin Božího Slova je věčný a člověk konečný, potřebuje lidská bytost vedení, aby šla
dál, aby se vždy znovu vynořila z toho, co ji svazuje, aby našla svobodu mimo sebe, svobodu
mimo své ego a sjednotila se se svým Pánem a Bohem. Nekonečná moc sestupuje do konečné síly
člověka a přivádí ho k porozumění, že každý čin člověka má následek v nekonečnosti stvoření.
Musíte být bytostmi, které vyzařují dobro a mít pro všechny lidi multiplikační efekt, aby dobrá vůle
lidí mohla plodit dobro.
Milované děti, v tomto čase zlo uvrhlo lidstvo do mnohonásobné rozmanitosti zdánlivých životních
potřeb. Tyto podoby závislosti člověka jsou strategií Zlého, který zotročuje lidstvo, aby pracovalo
a jednalo mimo Boží vůli. A když člověk nebude moci uplatňovat tyto zdánlivé potřeby, lidstvo se
stane krutým a národy se bez váhání pozvednou proti národům a člověk proti člověku.
Drahé děti, ďábel pronásleduje mé děti, využívá vše, co je v jeho moci, aby překroutil
Boží záměr v každém z vás. Před posledním Dnem je jeho boj silnější a mé děti jsou napadány
stále víc.
Vzhledem k tomuto postupu Zlého, musíte posílit rozlišování ve svém jednání a být především
nositeli Lásky mého Syna.
Každý z vás je učedník, svědek, stoupenec žebráka lásky, a k jeho obrazu byste měli
zůstat pevní v časech, kdy vaše víra bude zkoušena.
Milované děti, atmosféra bude vystavena náhlým změnám ve své struktuře, vyvolaných Sluncem,
které budou viditelné lidským okem. Slunce v tomto čase ovlivňuje nejen člověka s větší silou, ale
také Měsíc má větší vliv na Zemi a na člověka. Připravte se, mé děti, buďte bytostmi lásky,
přezkoumejte znovu svůj způsob jednání a práce, nezapomeňte, že budete přivedeni k tomu,
že se uvidíte, jací jste.
Modlete se, mé děti, modlete se za Spojené státy, přemrštěná moc tohoto národa
je příčinou jeho vlastního neštěstí.
Modlete se, mé děti, modlete se za lidstvo, které trpí a bude trpět velkou bolestí,
kterou způsobí nový virus.
Modlete se, mé děti, za Francii, teror se objeví na dohled všech.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, nepřehlížejte, co se děje v přírodě, nenechávejte
změny klimatu bez povšimnutí. Člověk musí být pozorný k znamením času, kdy vše, co ho
obklopuje, k němu mluví, aby zachránil svou duši.
Přijměte láskyplnou péči našich Nejsvětějších Srdcí.
Žehnám vám svou mateřskou láskou.
Matka Maria

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

ZŮSTAŇTE MI VĚRNI ZA KAŽDÝCH OKOLNOSTÍ

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

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

191. Poselství Matky Spásy ze dne 31. března 2017.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

ČLOVĚK BUDE UDIVEN V POHLEDU NA NEBE, KDY UVIDÍ OHEŇ BLÍŽÍCÍ SE K ZEMI

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
má Láska se nezastavuje, je v neustálém pohybu, aby se s vámi setkala.
Má láska proudí v Boží svobodě, aby byla Ochránkyní, Jitřenkou, Zdravím nemocných a Utěšitelkou
zarmoucených. Neopustím žádné z vás, které ke mně volají, abych je ochránila v jejich trápeních i
radostech.
Láska není jen cit nebo myšlenka, je to realita, kterou stvoření nesou zakořeněnou ve svém duchu,
je to největší síla, která nedovoluje lidskému stvoření být statické – Láska je čin, je to praxe v
každém okamžiku života. Každý, kdo miluje s přestávkami, nezná Boží Lásku, ale žije falešnou

lásku. Nezapomeňte, že kdokoli nemiluje svého bratra, nebo je v konfliktu se svým bratrem nebo
nenávidí svého bratra, je lhář, když říká, že ho miluje Láskou mého Syna.
Boží Láska, k níž jste byli povoláni, není láska slov nebo okamžiků, je trvalou a neustále se rozpíná.
Láska není sobecká, nezná žárlivost ani aroganci. Láska je shovívavá, soucitná a trpělivá [1Kor 13].
Dnešní člověk nemiluje, když se dívá kolem a předstírá lásku činy charity. Můj Syn vám zanechal
velké lekce opravdové Lásky. Byla jsem vždy při vás, těch, kdo přišli ke mně, vždy jsem milovala
všechny lidi.
V tomto čase se lidstvo stalo zvráceným a tato láska byla znetvořena. Lidstvo se zvrhlo do
kolektivu zkažených stvoření, která se zabývají jen samy sebou a chtějí přinést smrt svému
bližnímu, když bližní nepracuje nebo nejedná podle vůle ostatních.
NEJVĚTŠÍ PŘIKÁZÁNÍ JE PŘIKÁZÁNÍ LÁSKY.
Velká většina bytostí žije ve vzpomínkách na minulá zranění, a to jim brání ve smíření
a v opravdovém odpuštění.
Boží Láska přikazuje nebýt lhostejný k svému bratru, ale milovat ho, jako miluje můj Syn.
Za všech okolností byste měli zachovat laskavého, obětavého a trpělivého ducha. Neměli byste být
zbabělí, neměli byste žít v realitě takového duchovního úpadku.
Měli byste opustit současný proud světa, který dává lásku stranou. Žijete jen vnějším zdáním, jako
farizeové.
"Milujte v Duchu a Pravdě!", žádá můj Syn, ale vy nejste ryzí, nevíte, co je to láska v Duchu
a Pravdě. Proto v čase soužení, o němž nemůžete tvrdit, že nepřijde rychle, opravdové dítě mého
Syna bude snadno rozpoznatelné, a ti, kdo žijí v lidské lásce, budou také snadno poznáni.
Děti, dřív než budete číst tato volání, buďte Láskou, žijte Lásku.
Láska skomírá u těch, kdo nejdou k obrácení. Obrácení potřebuje stálou sílu, aby se trvale
obnovovalo v realitě, kterou žijete uprostřed tohoto světa násilí, které potlačuje Ducha.
Vybízím vás, abyste pracovali a jednali se vší svou silou, abyste mohli žít a dávat vše do služby
Božímu království.
Láska je nepostradatelná pro opravdové děti mého Syna, aby nesešly z pravé cesty, nezkazily
lásku, ani ji neuvedly v nebezpečí.
Láska, velká neznámá pro lidstvo, je urážena těmi, kdo žijí v násilí, v neúctě, v popírání Božích
Přikázání.
Lidstvo padá každým okamžikem do propasti, která posiluje ego a nutí stvoření neustále dávat na
odiv svou pýchu.
Zlo nečeká, ale plíží se kolem, a tak netvrďte všem svým bratrům, že jste plní lásky, neboť
v nečekané situaci vás zlo může usvědčit jako pravý opak.
Neočekávané je velký odhalovatel Pravdy, která žije uvnitř každého z vás.
Nežijete ve světě lásky, jste neustále vystaveni teroru, smrti, násilí, neúctě, kritice, a přesto jste
tím udiveni. Jak často zabíjíte svého bližního slovem?

Modlitba nemůže být odsunuta stranou. Posiluje vás, volá vás, abyste šli bezpečně. Modlitba,
doprovázená chlebem života eucharistie je nutnou potravou, abyste se bránili pokušení s větší
silou.
Blíží se okamžik, v němž budete zkoumáni stejnou láskou, kterou jste dali a kterou v
sobě nosíte. Uvidíte, prožijete a zakusíte své zlé činy, budete jimi trpět a váš nářek bude veliký.
Přesto, jakkoli velké a nemyslitelné mohou být hříchy, které jste spáchali, nesete Boží otisk, proto
vás volám k pokání, abyste zachránili svou duši.
Milovaní, přepadne vás samota a pronikne vás až na kost, zakusíte opravdové osamocení, jaké jste
dříve nikdy nepoznali. Sami se vyzkoušíte. Bude žít a prožívat bolest každé urážky, které jste se
dopustili proti Boží vůli, jako byste ji učinili v tomto okamžiku a s nikým, kdo by vás obhájil, ani vy
sami. Mé srdce cítí zármutek z mých dětí.
Potom, co Varování skončí, někteří budou zuřit proti Bohu a krutost vůči mým dětem bude ještě
větší.
Člověk bude udiven v pohledu na nebe, kdy uvidí oheň blížící se k zemi. Avšak člověk neví, že ten
oheň zasáhne duši a svědomí každého lidského stvoření a nelítostně spálí hřích. Nebudete moci mu
odolat.
Srdce člověka bude ve stavu neustálé duchovní únavy, nebudete chtít je naplnit Slovem mého
Syna nebo mým Slovem.
Milované děti, oheň bude padat z nebe, oheň, který chce zničit pokrytectví, neúctu člověka k Bohu.
Modlete se, mé děti, modlete se za Seoul, bude nesmírně trpět.
Modlete se, mé děti, modlete se za Chile, utrpení nepřestane, tento národ se musí
zasvětit našim Nejsvětějším Srdcím.
Modlete se za církev mého Syna, modlete se za jednotu církve mého Syna.
Modlete se za Argentinu a Německo, oba národy budou velice trpět.
Děti, seizmická aktivita zesílí po celé zemi, atmosférické jevy člověka překvapí natolik, že budete
chtít opustit místa, kde se nacházíte.
Dívejte se nahoru, nežijte s očima upřenými na zem.
Lid mého Syna bude překvapen.
Synové mého Neposkvrněného Srdce, "…žádný prorok není prorokem ve své zemi" [Lk 4, 24].
Přijměte tyto vyvolené a neustále je ochraňujte.
Mé mateřské požehnání je brzdou zlu. Ale aby tato brzda, kterou vám posílám, vám
pomáhala, musíte zůstat ve stavu milosti.
Miluji vás.
Matka Maria

192. Poselství Boha Otce ze dne 1. dubna 2017.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

NEBESA BUDOU OTŘESENA

Řekl jsem vám, že v tomto čase bude nebe otřeseno, stejně jako země. Přemýšleli jste o významu
mého prohlášení, moji lidé? Když otřesu nebesa, země už nebude mít stejné výhody jako dříve,
protože dojde k mnoha změnám. Když otřesu zemí, víte, co máte čekat. Víte, co očekávat, až
otřesu nebesy? Nebesa nebyla dříve otřesena.
Mluvím o tom, abych vás varoval, že nečekané změny se stanou v těchto časech, změny, na které
není nikdo připraven, a ani nemůže být. Ti, kdo chápou, že to, co se děje, je ode Mne, že jsem
vám předpověděl v mém Slovu, že se to stane, mohou zůstat klidní, vědouce, že je ochráním a že
se o ně postarám, ale ostatní nemohou.
Až otřesu nebesa, lidé kolem vás propadnou panice, nebudou vědět, kam se schovat. Pokoj, jejž
najdete ve Mně, jim bude svědkem, že jde o něco víc.
Nebojte se, buďte silní a velmi stateční, až se tyto změny stanou, a Já vás odměním.
Bůh Otec

Iz 13,13: Otřesu totiž nebesy a země se pohne ze svého místa prchlivostí Hospodina zástupů v den jeho
planoucího hněvu.
Jl 4,16: Hospodin vydá řev ze Sijónu, vydá hlas z Jeruzaléma, zachvějí se nebesa i země. Hospodin je
útočiště svého lidu a záštita synů Izraele.
Ag 2, 6: Toto praví Hospodin zástupů: Ještě jednou, a bude to brzy, otřesu nebem i zemí, mořem i souší.
Mt 24, 29: Hned po soužení těch dnů se zatmí slunce, měsíc ztratí svou zář, hvězdy budou padat z nebe a
mocnosti nebeské se zachvějí.
Iz 26, 3: Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem, pokojem, neboť v tebe doufá.
Joz 1, 9: Buď rozhodný a udatný, neboť ty rozdělíš tomuto lidu zemi v dědictví, jak jsem se přísežně
zavázal jejich otcům, že jim ji dám.

193. Boží důvěrnosti našeho Pána Ježíše Krista své milované dceři Luz de Maria ze dne
2. dubna 2017.
Nástroj: Luz de Maria de Bonilla (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

KAŽDÉ Z MÝCH DĚTÍ BY MĚLO BÝT NOSITELEM POKOJE

Setkala jsem se s mým milovaným Ježíšem Kristem, díval se mi přímo do očí a řekl:
Moje milovaná: podívej se dovnitř člověka…
Následovně jsme viděli člověka a Kristus mi říká: "Pohleď, jak se člověk náhle znepokojuje,
pohleď, jak v jediném okamžiku se jeho pocity mění od lásky k nenávisti, od úcty k neúctě, od
laskavosti k nárokům, v důsledku velké slabosti duše. Nejčastěji se člověk oslabuje nejen fyzicky,
ale i vnitřně. Při čemkoli, i jen lehce neočekávaném, člověk nechává tuto slabost, aby se projevila.
S velkou pozorností jsem sledovala toto stvoření a jeho pohyby. Viděla jsem jeho pocity, a jak se
vše v člověku neočekávaně mění v závislosti na pocitech,.
Náhle jde člověk ke svému synu, a když se s ním setká, slovně ho napadne. Syn se chystá otci
odpovědět… Kristus zasáhne a říká synovi: "Žehnej svému otci, obejmi ho a jdi v pokoji, měj
na paměti, že nesmíš zabít žádné lidské stvoření, ani v mysli, ani jazykem, ani citem,
ani myšlenkou." Syn promluvil, jak ho Kristus inspiroval, a otec v ohromení a studem byl
neschopen slova. V úžasu se díval na svého syna, který odcházel, a slzy mu vytryskly z očí.
Kristus mi říká: "Víš, milovaná, kolikrát se tato scéna opakuje během dne? Mnohokrát, v každém
okamžiku. A kolik lidských stvoření reaguje jako ten mladý muž? Řeknu ti – skoro nikdo, dokonce
ani ti, kdo se cítí nejblíže Mne.
Tolikrát jsem kázal o zákonu Lásky! A svět jej nezná, protože lidé reagují na základě svých
pocitů a náhlých podnětů.
Náhle se objevil jiný muž. Zdá se být někým, kdo žije ve velkém pokoji, neboť jeho klidná tvář,
jeho způsob chůze, vyzařují pokoj. Kristus mi říká: "Co myslíš, milovaná?" A já Mu odpovídám: "Má
v sobě velký pokoj".
Náhle je tu jiná scéna: Člověk kráčí klidně, ale vedle něho se objeví jiný muž, který s ním mluví.
Pokračují v cestě a hovoří, dokud se jeho společník nezmíní o něčem, co mu nevyhovuje, a pak jde
ve zdánlivém klidu. Jeho tvář se sevře, jeho hlas se změní, dokonce i jeho slovní výrazy jsou jiné.
Kristus mi říká:
"Milovaná, teď uvidíš, co vím jen Já, a co dělá ze stvoření, které ke Mně přichází, naprostou
trosku…"
Vidím člověka, ztraceného v naprostém emocionálním ochromení, noří se do jámy, z níž se nemůže
dostat.
Temný mrak obklopuje jeho srdce, mozek, myšlení, prochází celé jeho duševní a fyzické tělo.
Orgány zažívacího systému jsou potřísněné temně modrou barvou a žluč se zvedá, jako kdyby
chtěla jít cestou, která není normální. Kristus mi říká: "Pohleď na velké vměšování citů člověka."
Moje pošetilost není pošetilostí, je to mé přání lidstvu, aby ihned překonalo své zakořenění v tom,
co je bezprostřední.
Já jsem Láska, má Láska přesahuje hmotu, má Láska je Duch, a jako taková je činem
života a nekonečného řádu. A tak vy, děti, musíte žít s žízní po přesahu do duchovního,
aby váš život získal hodnotu, krásu a kontrolu. Má Láska organizuje, harmonizuje, aby vaše
díla a jednání byla svědectvím toho, čím každé lidské stvoření opravdu je.
Pokud jde o zmíněné lidi, city je zrazují kvůli převaze jejich ega a stálosti, s jakou snižují duchovno.
Odhalují tím svět, v němž se každý skutečně pohybuje.

Má Láska je vzestup, a kdokoli stoupá, nejde sám, ale v jednotě, ve společenství, aby se učil a
chápal, ne pro sebe, ale v jednotě se svým bližním.
Povolal jsem vás žít ve Mně, abyste jednali, jako jednám Já, ne abyste opakovali mé činy, ale
abyste žili mé činy. Berte, živte se, prožívejte, buďte výrazem vnitřní změny, která vás vrací do
výšek mé Lásky, bez níž nebudete schopni být lepším lidským stvořením, ryzejším, a ne kopií řady
činů, které snižují, co jste: VELKÉ DÍLO LÁSKY.
Kristus staví přede mne několik lidí s velkými rozdíly: jeden je tlustý, jiný vysoký, další velmi
hubený, jiný velmi malý a další bledý, nemocný nebo umírající. Všichni tito lidé jsou různí,
ale podobní v jednom ohledu: žádný nechce pohlédnout na Krista. Mluví k nim, ale odvracejí
pohled. Dívám se na člověka, který fyzicky umírá, a žádám ho, aby se obrátil ke Kristu, ale odmítá
to učinit, nechce, a místo toho pociťuje vztek. A Kristus se mě ptá: "Milovaná, jakou v nich vidíš
podobnost?" Okamžitě odpovím: "Co je zřejmé, není to, co bije do očí, ale co skrývají v hlubinách
svého srdce".
Kristus mi říká, že malá osoba by chtěla být velkou, aby se odlišila ode všech, není spokojená s
tím, co má. Toto lidské stvoření se přehrabuje vším, aby zjistilo, co se děje, zvyšuje svůj hlas, aby
bylo slyšet, ale uvnitř je prázdné, jeho srdce hoří pýchou a závistí, říká, že žije duchovně, ale Mě
nezná.
Osoba velkého vzrůstu by chtěla udržet kontrolu nade vším, co se děje kolem ní. Její zjev ji vede k
tomu, aby vynikala, ale to jí nestačí, chce stále víc a víc. Žije v závislosti na svých bližních, ne
proto, že je miluje, ale aby se živila kritikou, její srdce plane pýchou a závistí, zdá se, že se stále
modlí, ale to není pravda, pozvedá se a padá, nezná Mě.
Stvoření, které vyvolává dojem, že je nemocné, není nemocné v těle, ale ve svém duchu. Nezná
bratrství, dobročinnost, jeho srdce nežije soucitem, ale sebelítostí, a to mu nedovoluje zakusit
bolest svých bližních. Žije v pýše, závisti, jeho srdce je citově prázdné, osamělost ohlodává jeho
duši. Když se pokouší vstoupit ke Mně, jeho myšlenky se toulají, není klidné, nedokáže Mě v sobě
udržet.
Nepořádek v člověku, neuspořádaná láska, sebelítost, nedostatek lásky k bližnímu, ztvrdlé srdce,
vnášejí nepořádek do všeho kolem. Tato stvoření, která jsem zmínil, vydechují něco zvláštního:
individualismus, nedostatek lásky, lhostejnost, samotu, to, co je společné světskému, a jsou v
nebezpečí, že se ode Mne zcela odvrátí kvůli individualismu, který v nich převládá.
Mé děti jsou propojeny, udržují si vědomí, že jsou částí velkého Univerza, a tato odpovědnost je
přivádí k prožívání ve Mně, co chtějí pro své bližní.
Emoce nejsou špatné, ale ty, které vytvářejí nepořádek, mohou lidi zmást a vedou je k tomu, že
nechtějí být součástí mé Lásky, ani toho, co obsahuje. Má láska nevytváří nepořádek, má Láska je
Světlo, není stín, má Láska je láskou k bližnímu, není nenávistí, má Láska je naděje, ne beznaděje.
Má Láska je vše.
Milovaní, v tomto čase je jedna věc, k níž se všichni lidé hlásí a jen málo ví, jak jí čelit, něco, co se
každou chvíli vynoří v zavedeném řádu a vyvolává chaos: JE TO HNĚV.
Touha, příslušnost, místa, nepochopení, lhostejnost, nevědomost, jsou částmi důvodů, proč násilí
vyvstane a tvoří část každodenního života lidí.
Mé děti, jste tak omezené ve vašem chápání zla, že zlo se dostane až tam, kam mu
dovolíte přijít.
Násilí není něčím, co má člověk od narození, získá je během svého růstu a někdy je násilí nakažlivé
u těch, kdo jsou nevyrovnaní, mají slabou vůli, nebo jsou jako korouhvička.

Každé z mých dětí by mělo být nositelem pokoje, rozsévačem mé Lásky, sdílet lásku k bližnímu se
svými bratry a sestrami, aby mé vlastnosti byly přijaty všemi mými dětmi.
Mé děti mají být láskou a zbytek vám bude dán navíc. Srov.[Mt 6, 33].
Když se o tom zmínil, Kristus mi říká:
Když stvoření udržuje vše uspořádané v mé vůli, jeho jednání je podobné mému, a Já se z toho
raduji. Ale tato generace, která se odevzdala šílenství zla, zcela uzurpovala duchovní vztah s naším
Domem, padla do největší nízkosti a degradovala se. Přijala hněv jako pomstu, jako podobu trestu
jedněch druhým. Zavedla jako normální pocity zášti, zrady a zuřivosti, a to už víc neodrazuje ty,
kdo mají sklony k brutálnímu jednání, a tím zesiluje situaci absence lásky a škod v lidstvu.
Zlo je připraveno pronásledovat člověka, aby mu způsobilo pád tak hluboký, jak jen může. Měli
byste mít na paměti, že zlo nemá soucit a odvleče ty, jichž se zmocní, daleko ode Mne.
Láska je med, který mé děti milují ve chvílích, kdy Mě potřebují.
Žehnám vám.
Váš Ježíš

194. Poselství Ježíše ze dne 5. února 2017.
Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko), http://jezusuzenete.hu

SMRT JE JEN OKAMŽIK, PŘECHOD DO VĚČNÉHO ŽIVOTA

Moje drahé děti, vyvolení mého srdce!
Život je krátký. Proroctví se zanedlouho naplní. Všechno je už přichystáno. Chystejte se!
Zanedlouho na vás pozdvihnou ruku. Těšte se a radujte se, když budou lhát a všeliké zlo budou
připisovat vám kvůli Mně, neboť v nebi budete mít velkou odměnu. Nebojte se těch, kdo zabíjejí
tělo, ale nic jiného nedokážou učinit. Až vaše duše vystoupí z vašeho pozemského těla z prachu,
přijde přímo ke Mně do nebe. Uvidíte moji slávu a s plesající radostí Mi budete bez konce zpívat
chvalozpěv a oslavné zpěvy v nedohledném vojsku mých svatých andělů a svatých. Už teď si
toužebně přejte, abyste uviděli mé svaté Světlo. Proto jste se na tento svět narodili, abyste získali
věčné štěstí skrze svatost svého života.
Moji maličcí, teď je ještě vaším podílem utrpení, ale zanedlouho se budete radovat a zářit jako
slunce v království mého Otce.
Moje drahé děti, myslete na chvíli, kdy vás odvlečou. Bude to nejšťastnější okamžik vašeho života,
až svléknete jako oděv své pomíjivé tělo utvořené z prachu a okamžitě přijdete ke Mně nahoru, do
nebe. Nebojte se! Smrt je jen okamžik, přechod do věčného života, do nekonečné radosti. Tam
setřu z vašich očí každou slzu. Rozdám sám sebe mezi vás, a tím se oznámím každé spasené duši,
sjednotím se s ní v nejtěsnější, nezrušitelné jednotě, jejímž předobrazem je svaté přijímání.
Když Mě přijmete do svého srdce, sjednotíte se se Mnou a zbožštíte se ve Mně. Krok za krokem se
ve Mně přetvoříte. Svléknete své hříchy a už nedokážete páchat své špatné návyky, neboť k nim

budete pociťovat nejhlubší odpor. Připoutávejte se k svátostem, ke svaté zpovědi, svatému
přijímání, neboť Já žiji ve vás a přitahuji vás k Svatému svatých, k mému Nebeskému Otci, jenž
vás zahrne svými milostmi. Přikryje vás svými křídly, kde najdete ochranu.
Váš život se změní, stanete se zcela novým člověkem. Už více nežijete vy, ale Já žiji ve vás. Skrze
vás pokračuji ve svém pozemském putování, činím velké množství dobra a zachraňuji duše. Můj
Otec Mě vidí ve vás a pociťuje zálibu ve svatosti vašeho života. Když svaté přijímání znamená tak
velkou proměnu, přijímáte-li Mě s čistou duší, jak velkou změnu způsobí ve spasených duších, když
se sjednocují se Mnou, s Vykupitelem, s druhou božskou osobou!
Sám sebe oznámím duším. To znamená, že jsem na tolika místech a s tolika lidmi, s kolika jen
chci. Podobá se to svatému přijímání. Na zeměkouli se současně slouží velké množství mší svatých.
Ve svatém přijímání vstupuji do nespočetného množství duší a každý pociťuje, že Já jsem jen
s ním a jen jemu dávám své milosti. Tak je tomu i nebi, jen ještě ve zjevnější a dokonalejší
podobě.
Moje děti, toužebně si přejte přijít ke Mně do nebe. Nedokážete pochopit radost, která tam na vás
čeká. Čím čistější je vaše duše, tím lépe dokážete po Mně toužit. Vaše touha Mě oslaví a za to vás
odměním velkou milostí už tady na zemi.
Moje dětičky, veškerou touhou mého srdce je, abyste byly i vy tam, kde jsem Já, a abyste viděly
mou slávu! K tomu vám žehnám s překypující, nekonečnou láskou mého Nejsvětějšího Srdce ve
jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Váš Ježíš
Modlitba skrze Ducha Svatého
Ó, Svatý svatých, obdivuji Tě a miluji Tě! Láska tvého srdce obejme a zapálí plamenem tento svět.
Ale jen ti jsou schopni přijmout tvůj plamen, kdo Tě vzájemně milují tak, že dodržují tvé Zákony.
Ty nikomu nedáváš přednost. Chceš, aby se každý podílel na tvých darech. Ale v úctě chováš naši
svobodnou vůli. Přitahuješ každého člověka v hloubce jeho duše. Voláš ho, bereš ho ven do
pustiny a mluvíš k jeho duši. Ale když se s Tebou nedá do řeči, když se k Tobě obrací zády, neboť
ho očaroval falešný lesk světa, který může vlastnit jen na chvíli, Ty se mu nevnucuješ.
Přesto musíme jednou opustit tento svět a všechno tady zůstane. Jen naše skutky můžeme
s sebou vzít. Ale když si zvolíme Tebe, protože jsi věčný, nemusíme Tě tu nechat a Ty zůstaneš
s námi na zemi i v nebi. Když Ty jsi náš poklad a naše štěstí, v nebi zůstaneš navždy náš. Jak
hloupí jsou ti, kteří si nezvolí Tebe. Jak velký žal ti působí takoví hluší a slepí, kteří svou
bezbožností a svými hříchy se od Tebe odtrhnou. Pláčeš krvavé slzy za každou ztracenou duši,
a přesto nemůžeš zabránit jejich záhubě, neboť chováš v úctě jejich svobodnou vůli. Jak velkou
hodnotu jsi přisoudil a dal člověku. Byl stvořen k Božímu obrazu a k Boží podobě. To znamená, že
jsi ho oděl rozumem a svobodnou vůlí. On sám rozhodne o svém osudu.
Můj Ježíši, můj milovaný Vykupiteli! Děkuji Ti, že mohu být tvůj, že Tě mohu milovat a velebit Tě.
Navěky Tobě zpívám díky za to, že ses sklonil ke Mně a oslovil mě a s neodolatelnou touhou jsi mě
obdaroval, abych Ti řekl ano. I pro nás platí, co jsi řekl Šavlovi na cestě do Damašku: Je těžké se
vzpírat proti ostnu. Skutečně. Mnohem lehčí je odpovědět na tvé sladké volání, přitahování,
odpovědět ano, než říct ne. Když Ti řekneme ano, naši duši naplníš radostí bez hranic a pokojem.
Ale kdo Tě odmítne, toho duše bude plná trpkosti a žalu. Ta je již zcela mrtvá.
Pán Ježíš:

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

195. Poselství Matky Spásy ze dne 8. dubna 2017.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

ZÁKLAD NÁBOŽENSTVÍ JE LÁSKA A ÚCTA K ŽIVOTU

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
žehnám vám svou láskou, která pronikne i nejzatvrzelejší srdce.
Láska mého Syna k vám mi vás svěřila u paty kříže jako Matce lidstva.
Nechci v mých dětech vidět stvoření naplněná hněvem, zatrpklostí, ctižádostí,
nespokojeností, nesystematičností, zkažeností, zuřivostí, arogancí, nedostatkem víry
a pýchou.
Tento okamžik, více než jiný, je zavěšen na vláknu, které i jediný pohyb může přetrhnout. Nechci,
aby jedno z mých dětí bylo mezi těmi, které toto vlákno přetrhne a povede lidstvo k nezměrnému
a neustálému utrpení pro všechny.
Nemluvím jen o všeobecném utrpení, ale současně mám na mysli řevnivost, která existuje
v komunitách, které se formují v církvi mého Syna, protože tyto skupiny rozežírá zlo,

odebírá lásku vzájemnou, útočí na ně vnitřními boji způsobem, který rozbíjí dílo mého
Syna. Proto zůstávejte neustále bdělé.
Milované děti, přehnaná náklonnost k pomíjivým věcem, jako připoutání k materialismu, k lidskému
egu, odkládá vše, co je dobré, na druhé místo – lásku k bližnímu, naději, víru – a zanechává vše,
co je duchovní jako druhořadé.
Děti, vyzvali jsme vás, abyste rozjímaly o každém z těchto poselství. Měly byste si
především udržet ducha služby ke svému bližnímu.
Bratrství musí překonávat všechny překážky a vést vás k tomu, abyste vše
nepředvídané přijímaly s láskou. Přesto velmi málo mých dětí je připraveno přijmout oběť jako
prostředek pokání, nebo jako znamení pro vás, abyste uzrávaly v nějakém aspektu svého života.
Proto nepřítel duše si rychle podmaňuje mé děti, aby jim vzal naději, a aby se roztrhly jako
nafouklé balóny a způsobily spoušť.
Milované děti, pýcha způsobí, že duše se zatratí během okamžiku…
Pýcha činí z velkého dítěte mého Syna nejmenší a nežádoucí stvoření a mění je v tvora plazícího se
po zemi.
Někteří chtějí předjímat úrodu, a vytahují váhy, aniž by pohlédli na sebe. To, co dělají, je opouštět
pole bez úrody.
Pýcha vyzývá k žárlivosti, aroganci, kladení nároků, k potlačení citů a všech ohledů…
Pýcha poštve stvoření proti jeho bližním…
Pýcha zanechá člověka osamělým a zahořklým jako žluč…
Děti mého Neposkvrněného Srdce, člověk vlastní schopnost myslet, ale v jediném okamžiku vás
může ďábel posednout a udělat z vás kata vašeho bratra.
Přichází okamžik okamžiků, kdy každý bude vyzkoušen, dokonce i nejspravedlivější, a
ti, kdo odmítnou naslouchat, se sami uvidí v tomto odmítnutí, které je přivedlo cítit se
povýšenými.
Žádné lidské stvoření není osvobozeno z tohoto sebevyzkoušení a okamžitě uvidí svůj život
a pozná, kde selhalo a co potřebuje odčinit.
Milovaní, chci vás udržet připravené, protože potřebujete tuto přípravu, abyste pokračovali na
cestě Pravdy uprostřed toho, co se bude dít: nemoci a falšování. Jste povoláni k tomu, abyste
pokračovali v podávání svědectví o Boží Lásce, a mohli jít vpřed bez zastavení.
Myšlenka, stejně jako slovo, má velkou moc…
Vaše myšlenka musí být doprovázena Boží Láskou, aby dílu, nebo činu nechyběla
nepostradatelná příměs, duchovní koření: láska.
V každém musí být spontánní láska, jinak jednotlivé stvoření naruší komunikaci mezi bratry,
a plány mého Syna se nebudou naplňovat tak, jak by měly.
Mé děti, kdokoli žije tím, co je světské, nemůže milovat a přijmout věci ducha. Slabost, kterou
získají, je vede k životu se svým svědomím, které neustále hledá ospravedlnění jejich
nepřiměřených děl a činů, prožívaných v jejich nedokonalosti.

Milované děti, zvykne-li si lidské stvoření žít bez Boha, zmocní se jej nízkost, stane se utrápeným a
ubohým, aniž by na svých bratrech vidělo cokoli dobrého, ale spíše je bude podle své libosti soudit.
Můj Syn vidí nitro svých dětí, vidí do hloubky, co vy, lidé, odmítáte vidět.
Tak tomu je s člověkem tohoto času, žijícího svým charakterem ve vzdoru proti Bohu. Jeho díla,
činy a reakce jsou impulsivní, plné egoismu a hněvu a přístupného neustálým útokům ďábla.
Děti, zdegenerovaly jste… Už si nejste vědomy privilegovaného místa, které zaujímáte
ve vesmíru.
Musíte být v souladu s dobrem, které přijímáte od Stvoření. Nejste stvořeny, abyste se
podrobovaly jedno druhému, ale naopak, jste stvořeny, abyste se vzájemně milovaly, jako můj Syn
a jeho Otec milují jeden druhého… Základ náboženství je láska a úcta k životu.
Neúspěch v používání duchovní inteligence vás vede k velmi úzkému pohledu na to, co jste jako
děti Boží. Omezujete se, ze strachu k oddanosti záležitostem mého Syna.
Jak jen mého Syna urážíte a jak se mé srdce rmoutí kvůli krvi nevinných, která je prolévána těmi,
kdo jsou jejich kati! Noví Herodesové této generace, děti zla, které poslouchají příkazy samotného
ďábla, jenž chce vyhladit každou stopu nevinnosti na zemi, aby se rychleji zmocnil poskvrněných:
duší vzpurných stvoření, která se nekají ze své vlastní svobodné vůle.
Milované děti, staly jste se nasycené zlem! Konáte zlo s velkou dovedností, s radostí, zapomínáte,
že zůstáváte na váze, na níž se váha činů a práce naklání k dobru nebo zlu. Trháte mé srdce, když
se k sobě chováte hůř než zvířata. Máte znalosti a předali jste je do rukou Satana, aby vás vedl po
nejtemnějších cestách, a přivádí vás k tomu, že jednáte nejkrutějším a nelidským způsobem,
jakým stvoření může jednat.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
Kolik vás se posmívá Slovu mého Syna!
Kolik vás se posmívá tomu, co vám sděluji?
VŠECHNO SE NAPLNÍ, DOKONCE I TA NEJMENŠÍ VĚC, NE PROTO, ŽE VÁS MŮJ SYN
CHCE POTRESTAT, ALE PROTO, ŽE LIDSTVO JDE VSTŘÍC NÁSLEDKŮM SVÉHO
VLASTNÍHO ZLA.
Vyzvala jsem vás, abyste se duchovně připravili a usmířili s Domem Otce, ale znovu a znovu
odmítáte uskutečnit tento čin spásy. Varovala jsem vás před tím, co se blíží k této generaci, a vy
jste ignorovali má slova. Lidstvo přichází blíž, čemu bude čelit, a co nechce brát na
vědomí…
Přízrak války nad lidstvem bude setrvávat, dokud se velké národy ve velkém konfliktu
nerozdělí, a ve vzájemném boji nezaplaví zemi velkým utrpením.
Vy, děti, spojte se, chraňte se, pokryjte se vzácnou Krví mého Syna, a současně buďte
opravdové.
Kdo nenásleduje mého Syna, by neměl žít v naději na jeho milosrdenství, pokud se
nebude kát.
Bolest, kvůli pokroku ve vývoji zbraní, je a bude mučivá. Ty, o nichž lidstvo věří, že už byly
některými mocnostmi zničeny, se objeví nedotčené.

Člověk bojuje o nadvládu a Satan pomáhá, aby tento boj byl katastrofální a mimořádně bolestivý.
Válka je vhodným scénářem, aby se antikrist pozvedl k moci.
Válka se nevztahuje pouze ke zbraním, ale zahrnuje všechny aspekty lidského života. Epidemie se
rozšíří po celé zemi a léků nebude dostatek. Proto jsem vám sdělila, a sdělím, co můžete použít z
přírody, abyste uzdravili tělo. Proto Dům Otce dovoluje, aby toto Slovo, vás dosáhlo, abyste mohli
uzdravit tělo a zachránit duši.
Potraviny jsou kontaminovány, ale lid mého Syna dostane pomoc a potrava přijde tam, kde se
budete nacházet. Víra je nutná, aby člověk mohl dovolit mému Synu u každého
vykonávat zázraky.
Uvidíte ty, kdo žijí připoutáni k ekonomice, jak ztratí své životy, duševní zdraví a rozhněvají se na
své bližní. Rodiny se rozdělí kvůli ekonomickému boji v rámci padlé světové ekonomiky. Přesto
bude nevěřících velké množství, budou oběťmi zla, které je vybízí ke vzpouře proti samotné realitě.
Nebuďte vzpurné, děti: reagujte, obracejte se, čiňte pokání!
Modlete se, mé děti, modlete se za Spojené státy, trpí pod tíhou svých činů. Ty se vrátí
a padnou na tento národ.
Modlete se, děti, modlete se za Střední východ, mocní lidé povstanou z hroutících se
spojenectví.
Modlete se, mé děti, křik nevinných volá Stvoření, aby reagovalo proti člověku, lidstvo
trpí stále krutěji kvůli změně klimatu.
Modlete se, děti, modlete se, toto je čas, jenž vás varuje před blízkostí vašeho
sebepřezkoušení své činnosti a jednání.
Modlete se, děti, modlete se, lidé povstávají proti svým vládám a vyvolávají více
represálií a bolesti pro sebe samé.
Volám vás, abyste se sjednotily a modlily se, prosily o Boží ochranu a mou mateřskou
ochranu.
Země je neklidná, největší vulkány se probouzejí a způsobují, že oheň, chovaný v mísách země,
stoupá. Člověk závodí s časem, aniž by si uvědomoval, že ve svém šílenství ztrácí největší poklad –
život a věčnou spásu.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, není to skvělými a velkolepými činy, jimiž dosáhnete
věčného života, ale pokorou opravdového odevzdání se mému Synu. Takto si připravíte svou
cestu.
Mé děti, v tom, co je materiální, se odhalí skutečná povaha každého z vás.
Neusilujte o pozemské, neboť vám nebude k ničemu zapotřebí.
Usilujte o záchranu duše, abyste se mohli těšit z věčného života.
Děti, zapomněly jste, že tělo je chrám Ducha Svatého, a když hřešíte, urážíte Ho.

Děti, spojte se, buďte láskou, jako je můj Syn Láskou. Buďte bdělé! Hněv se šíří jako vítr, proniká
málo přemýšlivého člověka a způsobuje, že jedná jako dítě zla.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, buďte láskou a zbytek vám bude dán navíc.
Má láska je hradbou odporu ve vás, která zabraňuje Zlému, aby vás použil jako nástroj rozdělení.
Snaha být pokojem pro všechny vaše bližní je poklad, který ne všichni jsou připraveni dát…
Můj Syn je blízko svému Druhému příchodu, a všichni, kdo jsou v tomto čase plní
úzkosti, se stanou pokojem, požehnáním a Láskou.
Žehnám vám.
Matka Maria

196. Poselství Ježíše ze dne 26. února 2017.
Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko), http://jezusuzenete.hu

JEN VY SAMI ROZHODNETE O SVÉM VĚČNÉM OSUDU

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

Cesta hříšného člověka vede do pekla, ale cesta těch, kdo žijí ve svatosti života, ústí do nebe.
Je to pro vás velká milost, když nyní uvidíte, kam směřujete. Dám vám ještě jednu příležitost,
abyste opustili cestu zla a připojili se ke Mně. Velké množství lidí se obrátí, až uvidí, kam vedou

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

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

197. Poselství Ježíše ze dne 13. dubna 2017.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

VŠICHNI MOJI LIDÉ BUDOU SOUZENI NA VAHÁCH MÉ SPRAVEDLNOSTI

Moji milovaní lidé,
v tyto dny se má oběť pro každého z vás obnovuje, stejně jako se obnovuje pro
každého mateřství mé Matky…
Vyzývám můj lid, aby se sjednotil v našich Nejsvětějších Srdcích.
Vybízím vás, abyste vstoupili na cestu mého bolestného utrpení – nikdo z vás by neměl být
lhostejný k tomuto Činu, mé děti jsou spoluúčastníky na dobrodiní Vykoupení a na závazku, který
s sebou nese.
V tomto čase někteří oplakávají minulost, v současnosti nedokážou osušit své slzy, protože jsou
připoutáni k šílenství "krále světa", a zapomínají, že všichni moji lidé budou souzeni na vahách mé
spravedlnosti.
Lidstvo žízní po hříchu, a moji lidé vědí, že se potřebují shromáždit v mé lásce a v mém
milosrdenství. Máte požehnání svátostí zpovědi a pokání z provinění, hříchů, urážek a pomluv proti
svým spolubližním. Kajte se teď!
Kajte se, mé děti, v tomto čase ošklivosti, v němž jsou páchány všechny podoby hříchu, které si
ani nedokážete představit. Děti, hřích překypuje ve všech oblastech, ďábel vám nabízí vše, před
čím mé děti by měly udržovat odstup a klade to před vaše oči, aby se ve vás probudila touha,
a z touhy jste byly otráveny zlými činy.
Proto si přeji vás umýt od nečistoty, kterou jste se samy znečistily: Od nesprávných
kroků, zvrácených praktik, krve nevinných, od času, kdy jste popíraly naléhavé výzvy mé Matky
pro celý svět, od odmítnutí mých kněží, aby učili a pomáhali mým dětem.
Chci zbavit mé děti nadvlády zednářství, které zapustilo kořeny v mé církvi a způsobilo,
že jste zbloudily k nevhodným praktikám. Naplňujte Přikázání, buďte víc než zbožní, buďte
bytostmi, které Mě potřebují a milují, buďte lidmi, kteří mají rádi dobro a milují ty, kdo vám
předávají mé Slovo, mají úctu k těm, které si vybral můj Dům.
Moji lidé, chci smýt všechny skandály mé církve – fanatismus, omyly, kacířství těch, kdo se
považují za učené.
Přeji si umýt odpadlíky a zkažené, ty, kdo věří, že Mě mohou podvést, kdo se považují
za vlastníky mých chrámů a ty, kdo bez náležitých znalostí rozptylují mé děti.
Chci umýt uši každého z vás, váš jazyk, ruce, myšlenky, mysl, rozum a svědomí svou
vzácnou Krví, aby všechno bylo očištěno, aby hřích už vás nemohl proniknout.
Chci umýt srdce některých mých kněží, aby Mě více milovali, a aby tuto lásku ke Mně
měli v nadbytku.

Moji lidé, ustanovil jsem svátost eucharistie, abyste ji slavili, jak jsem vás učil, skrze mé učedníky,
až do skonání věků.
Přeji si, aby Mě moji lidé přijímali na jazyk a chovali se ke Mně s láskou, přijímali Mě
s láskou a byli důstojně připraveni.
Moji lidé:
Kolik z vás se Mnou špatně zachází v eucharistii!
Kolik z vás znesvěcuje mou Krev a mé Tělo!
Kolik z vás Mě přijímá a nevěří v mou Přítomnost v eucharistii!
Trpím dále, až do dnešního dne, v ustavičných mukách, v jejich současném
stavu, neustálou neposlušností těch, kdo prohlašují, že Mě milují a pokrytecky přede Mnou
poklekávají.
Děti, vy nevidíte následky vašich zlých činů, zachováváte své špatné zvyky, zapomínáte na Mne
v těchto svatých dnech, neustále Mě urážíte nahotou svých těl, drogami, nemorálností,
zapomnětlivostí, bezmyšlenkovostí a zhýralostí v každém ohledu.
Má Matka pohlíží s bolestí na odmítání mých lidí být věrni jejím prosbám a na nestálost jejich
poslušnosti…
Prožíváte tyto dny jako dny oslav, a co vlastně slavíte?
Neposlušnost, neúctu, pýchu?
Nenabízíte žádnou oběť, nepřibližujete se ke Mně, opouštíte Mě kvůli několika hodinám potěšení.
Tohle je můj lid, jenž hlasitou muzikou oslavuje vzpomínku na mé obětování…
Obětoval jsem se z lásky, kterou vy pohrdáte…
Obětoval jsem se z lásky pro každé z mých dětí, abych jim odkázal věčný život.
Moji lidé, nepohrdejte mou Matkou, která je Matkou lidstva. Prošla cestu, po které jsem šel i Já.
Kdekoliv má Matka padla tváří na zem a líbala a stírala mou Krev, brala si s sebou každého z vás,
činila nápravu za každého z vás. Její bolavá duše, skoro už bez dechu, nabízela své utrpení ve
jménu každého z vás.
Kolik jen neposlušnosti mého lidu k prosbám mé Matky, které jsou Boží vůlí, a kolik
bolesti, které byste se vyhnuli, kdyby poslušnost byla přijata a má Matka byla
vyslyšena!
Člověk se blíží k setkání se svou bolestí, stejnou, kterou rozséval po Zemi, stejnou bolestí, kterou
připravuje moc, aby snížila počet mých dětí na Zemi. Globální moc rozhoduje, která z oblastí,
v nichž se člověk pohybuje, bude příští obětí její lstivosti.
Přicházím z lásky a nalézám Zemi ovládanou mocí, která připravuje předat můj lid
nejkrutější z bolestí.
Hvězda Slunce neustále osvětluje Zemi, v tomto okamžiku víc než v jiných dobách, a to není dobré
pro člověka, jenž se vystavuje jejím paprskům celé hodiny. Přesto varování této generaci před tím,
co jí škodí, je jako jí říct: "Čiňte to, abyste si ublížili".
Moji lidé, na zemi existuje válka, jde z jednoho místa na druhé, a většina lidstva žije svůj vlastní
život v neustálé osobní válce o nerozumná potěšení. Válka není stínem, ale realitou. Nebuďte stále

lehkomyslní, buďte opatrní a připravení. Nezapomeňte, že nemoc se stane epidemií, je-li šířena
vzduchem.

Zlo útočí na člověka pokušením a člověk padá, aniž by činil nápravu… Kvůli tomu
trpím: Duše jsou ztraceny a Zlý se raduje.
Modlete se, mé děti, modlete se za Střední východ, nepřátelství mezi národy vzrůstá
a silně si navzájem ubližují, stejně jako důrazně pozvedávají svůj hlas.
Modlete se, mé děti, modlete se za Itálii, bude plakat kvůli otřesům země.
Modlete se, děti, za Spojené státy, stálá vlna událostí bude tento národ udržovat
ve stavu poplachu.
Modlete se, mé děti, modlete se za Rusko, vybere si, a jeho volba bude velký nesvár,
který podnítí lidi proti jiným lidem a způsobí nenapravitelnou škodu.
Modlete se za Argentinu, napětí vzrůstá a mé děti jsou na kolenou: tento národ trpí.
Moji lidé, přicházím z lásky pro každého z vás. Kolik vás přichází ke Mně s láskou?
Žehnám mým kněžím, těm, které stále volám k pokoře.
Volal jsem svůj lid, aby Mě uctíval a miloval v nejsvětější svátosti oltářní.
Vyzývám svůj lid, aby miloval mou Matku, ale mé chrámy budou vypleněny a někteří z mých
věrných kněží budou vydáni na smrt, protože Mě milovali.
Můj lid Venezuely je znovu křižován.
Moji lidé, nebeské těleso se blíží k Zemi a způsobí bolest mým dětem. Vulkány začnou soptit.
Zůstaňte silní, buďte k sobě upřímní a Já vás budu střežit jako velký poklad mého
srdce.
Můj lid nebude nikdy opuštěn, ani Mnou, ani mou Matkou, ani mými věrnými knězi,
které nosím ve svém srdci jako planoucí oheň Lásky k záchraně duší.
Budu stále se svými lidmi, pozorný k jejich potřebám, pokud naplňují moji vůli.
Buďte silní, pevní a rozhodní ve všech svých činech, v každé své práci, ale především
buďte mou vlastní Láskou ke všem svým bratrům.
Tato generace potřebuje poznat mou Lásku a naplnit se mou Láskou, aby mohla uzrát. Obraťte se
dřív, než přijde noc.
Miluji vás. Žehnám vám. Sjednoťte se se Mnou.
Má Láska se vylévá po celé Zemi k požehnání těch, kteří se chtějí se Mnou sjednotit.
Váš Ježíš

198. Poselství Ježíše ze dne 25. února 2017.
Nástroj: Mária Julianna. (Maďarsko), http://jezusuzenete.hu

JEN BOHABOJNOST VÁS ZACHRÁNÍ PŘED ZATRACENÍM

Moje drahé děti, mého srdce vyvolení,
chystejte se! Času je velmi málo, už je téměř zde. Naplní se všechno, k čemu jsem vás připravil.
Moje dětičky, nehleďte na krátce trvající utrpení, které máte před sebou. Radujte se a plesejte,
že už je velmi blízko můj slavný návrat, kdy dechem svých úst svrhnu Zlého a na zemi nastolím
tisíciletou vládu pokoje. Do té doby se připravte na všechno zlé, o němž jsem vám řekl už předem,
neboť to vše se nyní naplní.
Představte si, jaké to bude, až můj oltář zůstane prázdný a Já na něm už nebudu přítomen.
Nebudete vědět, jak máte přistupovat k svátostem, když místo nich vám budou ohlašovat falešné
učení lidé, kteří vás budou nazývat modloslužebníky, hodné zatracení. Kdyby si pozorně přečetli
evangelium svatého Jana, tak by pochopili smysl mých slov, které jsem vám řekl při
eucharistickém proměňování. Oni jsou však sluhy Satana a můj protivník dobře ví, že když vás
o Mě oloupí, stanete se pro něj lehce ovladatelní.
Moji maličcí, až uplyne tisíc let, přijdu znovu, abych soudil svět. Činy každého budou oznámeny
a všem bude trvale přisouzeno místo, které si svými skutky zasloužili.
Moji maličcí, i když jsem váš nekonečně milující Bůh, byli jste vykoupeni díky mému milosrdenství,
když jsem se kvůli vám stal člověkem a na sebe vzal strašné břemeno vašich hříchů jen proto,
abych za vás vytrpěl ukrutný, nemilosrdný trest, díky němuž vám byla otevřena brána mého
království. Měli byste si ale uvědomit, že i vy sami se musíte podílet na mém utrpení, neboť každý
hřích volá po náhradě škody.
Proto ani vy, moji maličcí, nevzpouzejte se, když je vám udělen kříž, ale buďte za něj vděční,
neboť každé utrpení má jednu ze dvou možných příčin. Buď se někdo kaje za své vlastní hříchy,
nebo kvůli pokání a odčinění hříchů ostatních.
Moje drahé děti, obávejte se hříchu, neboť jen bohabojnost vás zachrání před zatracením. Já jsem
vám za svého života na zemi ukázal i svou rozhněvanou tvář, když jsem farizeům vyčítal, že jsou
obílenými hroby a bičem jsem vyhnal podvodníky z domu mého Otce.
Neposlouchejte ty, kteří vás chtějí uvést v omyl, když prohlašují, že jsem nekonečně milosrdný
a všechno odpouštějící Bůh lásky s měkkým srdcem, protože v tom je jen polovina pravdy, kterou
šíří podvodník. Ano, jsem odpouštějícím Bohem, který je milosrdný k hříšníku, ale jen tehdy, když
svých hříchů lituje, prosí za ně o odpuštění a s pevným předsevzetím Mi slíbí a i splní, že víc
nebude hřešit.
Člověk, který tak učiní, získá po svém očištění skutečnou naději na spásu v království mého Otce
ve věčné blaženosti. Ale běda těm nešťastníkům a svedeným, kteří si myslí, že mohou i nadále
hřešit v domnění, že to pro ně nebude mít následky. Je to jedna velká lež a znovu vám říkám,
abyste se obávali Boží spravedlnosti v posvátné Boží bázni. Myslete na konec svého života a na
okamžik smrti, když každý z vás, bez výjimky, bude muset předstoupit před mou soudnou stolici,
abych každému odplatil podle jeho skutků.

Opět vám říkám, nehřešte! Obraťte se a sejděte ze široké cesty vedoucí do zatracení, po které, žel,
kráčejí mnozí a jdou tak vstříc věčné záhubě. Ale vy, kteří slyšíte má slova, hledejte úzkou
cestičku, kterou je má vůle, která vás přivede k věčné spáse. Když učiníte to, o co vás prosím,
získáte věčný a šťastný život. Proto Mi důvěřujte a Já budu při vás každý den, až do konce světa,
a i tehdy, když budete zkoušeni, neboť se může stát tolik, kolik dovolím.
Dávám vám své posilňující požehnání v nekonečně se vylévající lásce mého srdce, přesahující
každé lidské chápání ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Váš Ježíš

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

199. Poselství Matky Spásy ze dne 16. dubna 2017.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

ŽIVOT MÝCH DĚTÍ JE CHŮZE VE STOPÁCH PRAVÉ LÁSKY

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
žehnám vám svou láskou, na které má podíl každý z vás, milovaní mého srdce.
Nacházím potěšení v každém Otčenáši, v každém Zdrávas Maria, které se modlíte srdcem
a s vědomím, že bez Nejsvětější Trojice je člověk nic.
Raduji se z každého pokání mých dětí ze zlých skutků nebo jednání, protože se obracíte k mému
mateřství s větší vnímavostí a dovolujete mi vám pomáhat a přivést vás blíže k cestě spásy.
Slavíte připomínku vzkříšení mého Syna. Je to oslava Boží Lásky ke každému z jeho dětí.
Boží Láska vás nechává narodit se znovu jako novorozené miminko, které je bezmocné a bez těch,
kteří je chrání, nechává vás znovu se obrodit ve vašem srdci, smyslech, ve vaší práci a činech,
ve vašem myšlení, v cítění, ve vašem svědomí a mysli.

Lidé mého Syna jsou privilegovaní, jsou vedeni Božím Slovem a neustálým vysvětlováním Božího
Slova, aby nebyli ztraceni.
Podíleli jste se na strašné bolesti, kterou trpěl můj Syn, a stále jí trpí, a vychutnáváte
si radost z vítězství vzkříšení jako znamení, že nic nemůže zvítězit nad Nejsvětější
Trojicí. Avšak není vítězství bez kříže.

Každý, kdo si chce zkrátit cestu, zjistí, že narazí na útes, protože život mých dětí je chůze ve
stopách pravé Lásky. A skrze tuto Lásku, kterou můj Syn učí své vlastní, mohou k Němu jeho
vlastní přijít – ve skutcích této Lásky.
Můj Syn vám dává trvalý základ, abyste se rozvíjeli a přinášeli plody lásky, poslušnosti, plody
trpělivosti, lásky k bližnímu, aniž by se měnil. Přestože se čas může měnit, nebo být v rozporu
s očekáváním, a i když okolí může být jiné a podnebí nepředstavitelné, dobré semeno vzejde,
vyroste a naplní radostí každého, kdo se na ně dívá, protože sdílí osobité vlastnosti, které získal
během své cesty.
Každý z vás je pole dobré půdy a nechává na tomto poli růst pšenici i koukol, podle svobodné vůle,
kterou vlastní každé lidské stvoření. Ten, kdo poznal jak pěstovat dobrou pšenici, se raduje ve
svém Pánu a Bohu, protože všechno je k Boží slávě. Ten, kdo chtěl pěstovat plevel a neposlechl,
když jsme ho volali, aby změnil způsob osévání svého pole, se mění v pošetilce, ignoruje neustálá
znamení, které jsme před něj položili, aby se změnil. Nechce být utěšen, ale upíná se ke své
samotě.
Milované děti, buďte vytrvalé, uchovávejte lásku mezi sebou, buďte statečné, silné,
udržujte naději, protože sklizeň, v níž budete zkoušeny samy sebou, je nablízku.
Stvoření velebí Boží slávu, a přesto člověk zpívá ke cti svému vlastnímu nepříteli z nejednoty,
tvrdohlavosti, závisti, bezmyšlenkovitosti, krutosti, jako hluché a němé stvoření, které následuje
chapadla Zlého.
Ve stvoření jde všechno skrze cyklus, a tento cyklus je zasvěcen naplňování Boží vůle, pro kterou
byl stvořen. Člověk si bere sílu, kterou dostal z Boží ruky, aby velebil Boha, nebo sloužil Zlému.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
probuďte svou víru! Toto není čas, abyste zůstali nedůvěřiví a ignorovali vážnost
tohoto okamžiku, v němž se člověk snaží ukázat svou sílu a moc a zapomíná, že je
stvořením Boha a ne stvořením Zlého.
Zlý, nepřítel duše, ďábel či Satan, uchvátil nejpodlejším způsobem, co není jeho, zmocnil se,
co nepatří jeho přirozenosti, uchvátil lidskou duši a zhanobil ji tím, že ztvárňuje lidi vzdálené
od Boha a hladové po větší zlovůli. Právě v tomto boji, v hledání nadřazenosti, ďábel útočí
na člověka, aby ho strhl chtít, co mu nepatří a zneuctil své bratry.
Člověk vytvořil cestu bolesti, vytvořil zbraně, které použije jako znamení moci. Člověk nevytváří,
co nechce použít, ale to, o čem věří, že mu přinese větší slávu a větší moc.
V tomto okamžiku ďábel vyměřuje cestu lidstvu, cestu bolesti, která povede k boji mezi lidmi.
Vy, milované děti, jste požehnanou generací, byly jste varovány o blížícím se konci lidstva, abyste
mohly nabrat jiný směr, ale to se nestalo. Odmítnutím vysvětlení Slova mého Syna a mého
mateřství, které z Boží vůle nemlčí, bylo Zlému dovoleno důrazně působit na mé děti, aby se
veselily, když poukazují na nesrozumitelné náboženství, protože vyzývá hříšníka k pokání a k úctě
a dodržování Božího Zákona.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, tento čas se chýlí ke konci. Vyzývám vás,
abyste uvážily, co jsem vám řekla, vyzývám vás, abyste se modlily o poznání, že věci
světa pominou, že jsou prchavé, ale že věci nebe nepominou, že vám nabízejí věčný
život.
Nezapomeňte, že ve dnech proroka Noe lidé kupovali, prodávali, pili, vysmívali se Noemu, ale pak
přišla potopa a nechala je zahynout v neposlušnosti.

V tomto okamžiku, kolik vás žije v temnotě!…
Kolik vás nechce naslouchat!…
Kolik vás z pohodlí dává přednost nevědomosti před Pravdou o vaší spáse!
Kolik vás se skutečně oddalo modlitbám, k sjednocení s mým Synem, abyste Ho skutečně poznali
a prohloubili znalost jeho práce a jednání!…
Děti, varuji vás, ne před Božím hněvem, ale hněvem, jenž rozkvetl v člověku a přinesl plody. Náš
prorok vás nevaruje sám od sebe, ale v poslušnosti Boží vůli, a vy neposloucháte… Co se stane?
V tomto okamžiku vás volám k pokání, ještě než člověk nechá lidstvo plakat, bědovat, pálit kůži
svého bratra a radovat se z toho – jak to již dělá, avšak s větší intenzitou.
Mé andělské legie hledí na lidstvo s hlubokým žalem. Jak jen by chtěly zasáhnout, aby zastavily
tolik bolesti! Ale nemohou zasáhnout. Jejich modlitby za lidstvo jsou nepřetržité, neustále se
dotýkají srdcí, neustále hovoří k srdci člověka, bez přestání zůstávají na straně lidí.
Mé děti, vyžeňte hněv, nedovolte vzteku, aby vás uchvátil. V tomto okamžiku hněv zaujal
převládající místo v lidských bytostech. Zloba je meč Satana, hněv přemáhá člověka, ničí jednotu,
ničí domovy, hněv je jed Satana, který používá proti lidstvu.
Vyžeňte hněv, mé děti, vyžeňte hněv ze svých životů…
Nedovolte hněvu, aby vás zaplavil. Můj Syn zkouší trpělivost ve svých dětech.
Modlete se, mé děti, modlete se za Střední východ, kroky se zrychlují a rozvrat roste.
Modlete se, mé děti, modlete se za Spojené státy a Rusko, přivádějí své spojence blíže
k válce, která již začala, a v tomto okamžiku stále postupuje.
Modlete se, nevědomý člověk podlehne svým vlastním ambicím.
Modlete se, mé děti, modlete se, zem se třese s větší silou na několika kontinentech.
Modlete se, děti, modlete se za Argentinu, její lid bude plakat.
Modlete se, mé děti, modlete se za každého, aby se kál ze svých chyb dříve, než přijde
noc.
Modlete se za Francii, bude prolévat slzy.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, mějte na paměti, že přijde chvíle, kdy vše, co
vlastníte, bude kontaminováno zlým činem člověka, jenž použil vědu ke zlu. Nezoufejte, můj Syn
vám opatří nezbytnou potravu.
Nechejte dobro vás oživit a přimkněte se všichni k mému Synu.
Mé lůno, archa spásy, vás drží pod mou ochranou.
Miluji vás.
Matka Maria

200. Poselství Ježíše ze dne 28. února 2017.
Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko), http://jezusuzenete.hu

MOJE DĚTI, DOBŘE SI ROZMYSLETE, KOHO BUDETE NÁSLEDOVAT

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

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

201. Poselství Ježíše ze dne 5. května 2014.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

TEN, KDO SE OBRACÍ KE MNĚ A HLEDÁ MÉ SVĚTLO, NAJDE JE

Moji milovaní lidé,
ti, kdo jsou moji, půjdou dál pod nelítostným sluncem hněvu svých bratrů a útoky
přírody, se stálostí toho, kdo pevně věří ve svého Boha.
Člověk, zamořený sám sebou a tím, co ho obklopuje, neodolá neustálé záplavě elementů, které
vytvořili lidé vědy. Vlny se šíří vzduchem, útočí a vyvolávají ztrátu kontroly v chování člověka, aby
ho učinily méně lidským, odcizily jeho smysly a city, aby se už se Mnou nespojil. Člověk si tak
přichystal své sebezničení. Jeho city a víra tak budou moci negativně ovlivňovat vědomí, že každý
je mým dítětem, od začátku naplněným Láskou mého Ducha Svatého.
Můj lid nezná celou a tvrdou skutečnost, a pravda je skrytá, kvůli zlým úmyslům.
Milovaní, nadešel čas mých oznámení, v nichž jsem vás varoval před tím, co přijde, až se stanete
jen číslem. Jako přelidnění, budete zmenšeni v počtu podle vůle mocných, kteří řídí svět.
Člověk žije a bude žít, aniž by viděl dál, protože je povrchní a tělesný v každém ohledu svého
života. Bez mého Ducha, jenž člověka osvěcuje, zůstává zbavený moudrosti. Chodí a vnímá jen to,
co mu jeho pět smyslů dovolí, a to určuje povědomí každého z vás o okamžiku, ve kterém žijete.
Nechci lid zformovaný z velkých učenců, ale spíše z duší, které Mě milují, které žízní
po poznání a jsou si vědomy, jak věda manipuluje s lidským chováním.
Má církev nebyla varována svou hierarchií, a v této chvíli jde a neví nic o znameních času…,
v tomto čase časů.
Ten, kdo se obrací ke Mně a hledá mé Světlo, najde je. Ti, kdo v temnotě své tvrdohlavosti popírají
mé Slovo, popírají také historii lidstva. Jako v minulosti pokračují v popírání toho, co přichází,
dokud se jich nedotkne spalující oheň, dokud nepoznají, že popírali mé Slovo, že ve Mne nevěřili
a odvraceli se od mé Pravdy.
Modlete se, moji milovaní, za Sýrii, bude zničena ve své touze po moci.

Mé děti nejdou v mé Pravdě, a ani po ní netouží. Mé Stvoření žije podle mé vůle a stane
se trestající rukou mé spravedlnosti.
Modlete se za Spojené státy, budou bičovány přírodou.
Má církev bude neklidná, rozdělená, ale nebude poražena.
Moji milovaní lidé, mých nepřátel je až příliš mnoho, klid ale nezůstává v jejich srdcích, neznají
mou Lásku, nejvnitřnější vlákna lidských srdcí se zatvrzují a stanou se ještě tvrdší.
Tak mnoho havěti vám zabraňuje důvěřovat mému Slovu a přijmout je! Vulgární vášně dosáhnou
víc než mé Slovo…
Běda tomu, kdo popírá mé Slovo, bude popírat i mé zmrtvýchvstání!
Vy, milované děti, neodvracejte se ode Mne, neboť má spravedlnost je připravena a Já přijdu
shromáždit úrodu.
Milovaní, vaši andělé strážní bojují proti démonům, kteří se už neplíží kolem, ale vstoupili
do lidských srdcí.
Já dobře vím, že toto mé Slovo je pro některé kopí, které je zraňuje. Tím, že žijí
ve svém pohodlí, nechtějí na Mne čekat, a řádně připraveni, čelit mé spravedlnosti.
Ti, kdo říkají: "Pane, Pane!" nevstoupí do nebeského království:
Ani ti, kdo věří, že Mi slouží…
Ani vyvolený, který neplní mou vůli…
Ani ten, v němž neprodlévá má Láska…
Ani ten, kdo vyvolává rozdělení…
Ani ten, kdo se na Mne dívá z dálky…
Ani ten, kdo užívá svou moc proti mým dětem, a zejména proti těm slabým.
Ten, kdo otřásá lidstvo lžemi, nebude mým synem.
Moji milovaní:
Orel svou hrdost rozpíná ve výškách, dívá se na vše, co se hýbe na zemi a zraňuje
kořist svými spáry, aby mu neunikla.
Já mu odříznu jeho spáry.
Moji milovaní:
Medvěd se pohybuje povýšeně a svou velkou silou se snaží zastrašit všechny, na které
může dosáhnout, a přibližuje se ke své kořisti se zdánlivou přívětivostí.
Ale jeho síla se zmenší v příhodném okamžiku. JSEM, KTERÝ JSEM!
Modlete se, moji milovaní, modlete se. Komunismus se šíří jako voda v řekách v prudkém proudu
po silném dešti.
Můj lide, Já se nevzdaluji od svých věrných. Má smlouva s mými věrnými to vyžaduje.
Má Matka přichází ve spěchu k duším, které žízní po mé Lásce a jejím mateřství.
Žehnám vám, miluji vás.
Váš Ježíš

202. Poselství Boha Otce ze dne 14. září 2016.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

BUDETE SE MODLIT?

Roční období se mění a začíná nová doba. Jak víte, mé děti, mnoho chaosu přichází do vašeho
světa. Pro mnoho z mých lidí se věci stanou těžší. Musíte se naučit skrývat na tajném místě
ochrany ve Mně, abyste přežili vše, čeho budete dlouhodobě svědky.
Co je nyní důležité pro Mne, je, jak trávíte svůj čas a co je ve vašem srdci. Máte srdce pro mé
království, nebo chce vaše srdce vybudovat své vlastní na zemi? Neschovávejte si tam poklady pro
sebe, mé děti, neboť vše, co vidíte, pomine, dokonce před vašima vlastníma očima v časech, které
mají přijít.
Dnes mnoho duší opouští zemi a jdou do věčnosti beze Mne. Chci, aby se mé děti modlily
a pozvedly tyto duše ke Mně, abych je mohl zachránit dřív, než bude příliš pozdě.
Budete se modlit?
Bůh Otec

Mt 6, 19-20
19: Neshromažďujte si poklady na zemi, kde je kazí rez a mol a zloději se vloupávají a kradou.
20: Shromažďujte si poklady v nebi, kde je ani rez ani mol nezkazí a kde se zloději nevloupávají
a nekradou.
1Tim 2, 1-4
1: Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi,
2: za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem
v opravdové zbožnosti a vážnosti.
3: To je dobré a vítané u našeho Spasitele a Boha, který chce,
4: aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu.

203. Poselství Ježíše ze dne 19. dubna 2017.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

BUĎTE TĚMI, KDO HLEDAJÍ MOU LÁSKU
Moji milovaní lidé,
v jednotě našich vůlí vás volám, abyste se připravili na den, který můj lid zasvětil
oslavě mého milosrdenství.
Co má oslavovat můj lid?
Vítězství života nad smrtí…
Vítězství poslušnosti nad neposlušností…

Vítězství Lásky nad nenávistí…
Vítězství zbožnosti nad bezbožností…
Lidstvo nežije vítězstvím, neprožívá vítězství Světla nad temnotami, ale stále žije v údolí smrti.
Přišel jsem, abych vás zachránil a neopustil jsem svůj lid, zůstávám, abych vás zachránil,
a neustále vám posílám nutnou pomoc k vítězství nad zlem. Ale to se už v této generaci nestává
kvůli chybějící znalosti mé Lásky a bezmeznému odevzdání zlu.
Dívám se dolů na Zem a je tam tolik stvoření, která žijí v neustálém smutku do té míry,
že jim to brání dokonce na to i jen myslet nebo chtít se dostat pryč z tohoto stavu,
a stávají se depresivní. V některých případech člověk snadno podléhá smutku a je těžké jej
vymýtit. Víte proč? Protože smutek někdy skrývá určitý aspekt hněvu. Smutek se objeví kvůli
nějakému důvodu a často odvede vaši pozornost jinam kvůli něčemu, čemu nerozumíte, co vás
přesahuje, co jste nedokázali udělat, co se vám nelíbí, nebo co nesdílíte, k tomu ještě pocit
smutku z nespravedlnosti, násilí, vraždění nevinných a další…
V postoji smutku se dá najít pasivní, tichý stav hněvu, když nežijete v mé vůli – pasivní, jste-li
konfrontováni se smrtí drahé bytosti, když přijde nemoc a vy nenacházíte příčinu, protože žádná
není. V hloubce bytosti existuje stav pasivního hněvu, když smutek není ponořen do mé vůle, která
neobsahuje ani trochu hněvu.
A tak člověk přechází z pasivního hněvu do jeho aktivního stavu. V této chvíli vše, co se děje kolem
člověka, ho přivádí do stavů hněvu, a ty jsou tak časté, že člověk nemá ani nejmenší ponětí o
trvalém stavu své zlosti, neboť se stává navyklým postojem rostoucího hněvu vůči svým bližním.
Moji milovaní lidé, musíte vymýtit z vašeho života stav neustálého smutku, neboť skrze něj nepřítel
duší do vás vnáší nejen hněv, ale i úzkost, zoufalství a vše, co vás přivádí k pádu, abyste si
neuvědomili překážky, které vám brání přiblížit se ke Mně a kvůli nimž se nemůžete se Mnou
setkat.
Od svých bratrů dostáváte reakci na vaše jednání. Každý z vás vytváří světlo, nebo stín,
každý promítá do svých bližních to, co by chtěl, aby viděli, a tak člověk žije v neskutečném světě,
neukazuje-li svým bližním svůj pravdivý život, ale promítá do nich masku toho, jaký je ve
skutečnosti.
Tímto nedostatkem pravdy nepřítel duší do vás snadno a lstivě vnáší soutěživost dnešní
společnosti, neúctu, intriky, nedůvěřivost, a proto mé děti nemají důvěru ke svým bližním. Mé děti,
tento nedostatek důvěry byl zaset démonem s velkou pečlivostí, aby člověk nedůvěřoval všemu –
svým bližním, své rodině, své práci, své spokojenosti, mému Slovu, mé Lásce, a následkem toho
nakonec odmítá i svou spásu.
Mým lidem není cizí realita, která je obklopuje. Někteří nechtějí chápat blízkost událostí ze
strachu, že budou muset čelit pravdě. Děti, to není dobré, neměly byste odmítat vidět
realitu. Smysly vám říkají, že s vnějším okolím není všechno v pořádku, ale lidské ego vám říká:
"Nechci nic vědět o tom, co se děje lidem". Toto odmítnutí omezuje mé děti, protože ten, kdo žije
v popírání skutečnosti, se sám omezuje v čase a prostoru.
Mé děti, které jsou pozorné k mým výzvám, zůstávají bdělé ke všemu, co je obklopuje, a jsou
dobře připraveny, zejména ve svém duchu.
Mé děti, každé z vás je částí dějin spásy.
V míře, v níž jste dobré, vytváříte dobro. V míře, v níž jste zlé, působíte zlo.

Mé děti, mé volání k obrácení je naléhavou výzvou. Nezapomínejte, že máte smysly těla, ale nejste
jen tělo, ale také duše a duch, a protože máte také duševní smysly, musíte je používat, abyste
smysly těla změnily a sjednotily se se Mnou a chtěly činit dobro.
Moji lidé, nežijte jen podle svého já, jak byste chtěli, aby tak bylo se vším, protože by to byla lež,
a žít ve lži by znamenalo, že byste se sami připravili o příležitost, kterou vám nabízím k dosažení
skutečného života, a života v hojnosti.
Vyzval jsem vás, abyste žili podle mého příkladu, a kolik vás to odmítá z nedůvěřivosti?
Přešlapujete stále na místě, protože nechcete žít podle mé vůle. Člověk je korumpovatelný
a velký jed této zkaženosti se projevuje tím, že se pokouší najít duchovní odpovědi v člověku, který
není duchovní, v člověku, jenž Mi nabízí modlitby, které nejsou naplněny láskou, oddaností,
poslušností, pokorou, vírou a nadějí.
Mé děti, žehnám vám za každou modlitbu, kterou jste Mi nabídly, žádná nezůstane
nepovšimnuta. Tato generace musí zdvojnásobit úsilí, aby překonala to, co jí hrozí, a vaše
modlitby musí mít všechny důležité součásti, aby nejen dosáhly Domu Otce, ale aby pozvedly také
vás.
Můj lid musí být lidem, který je naplněn mou spiritualitou, pracuje a jedná v mé vůli,
aby mohl být neochvějným a rozhodným uskutečňovatelem toho, co po vás žádám.
Co se stane z dětí, které nedůvěřují svým rodičům?
Co se stane z lidu, který Mi nedůvěřuje?
Prosím vás, abyste šli cestou, kterou jsem pro vás vytýčil a kterou jsem pro vás šel před vámi…
Přesto neposloucháte, bráníte se, odmítáte a činíte svá vlastní rozhodnutí.
Přeji si, abyste Mě následovali ve vší svobodě a stále nacházeli uspokojení z darů,
které dávám těm, kdo Mě následují.
Moji lidé, kdybyste mohli poznat cestu, po které jdete, pak byste se báli jít v lidské vůli, neboť
vás přivede k pádu do zla.
Moji milovaní lidé, pohleďte do svého nitra v duchu a pravdě dřív, než budete sami sebou
vyzkoušeni. Mé děti, Varování vám dá milost, abyste se samy vyzkoušely, uvidíte a pocítíte tíhu
špatného, kterého jste ve svém životě dopustily a pocítíte tíhu dobra, které jste neučinily.
Je to velký skutek milosrdenství mého Otce, který říká této generaci: "Jděte a plňte
mou vůli". Žádné lidské stvoření se nemůže vyhnout tomuto okamžiku, nevinné vezmou moji
andělé do své náruče, aby netrpěli.
Můj milovaný lide, kvůli hněvu člověka, který sám sobě nerozumí, protože se neovládá, budou lidé
trpět velkou pohromou, výsledkem hněvu a nadvlády zla v člověku. Někteří nevěří, že zlo existuje.
Ti budou velmi naříkat, až se zlo ukáže před těmito dětmi, které nevěří, že člověk je schopen zlu
sloužit a vykonávat jeho příkazy.
Do lidských stvoření, která žijí daleko ode Mne, proniká zlo a roste jako strom pokaždé, když jej
pohnojíte. Člověk si neuvědomuje hloubku vrostlého zla, které vyvolává všechna možná rozdělení,
všechny možné intriky, všechna možná podezření, všechna možná odloučení…
V této chvíli procházejí lidé okamžiky, kdy pozorují sami sebe, svou námahu, své
studie, svou práci, své vlastnictví, svá přání, své projekty. To je vždy dobré, pokud to

nejsou překážky na cestě ke Mně, které vás nechávají stát na místě, aby vaše zájmy
byly tak důležité, že už neuslyšíte můj hlas.
Nezapomeňte na dobu, kdy žil Noe. Všichni pili, jedli, pracovali a jiní se Noemovi posmívali,
nazývali ho bláznem, nebyli přesvědčeni o zdravém rozumu tohoto muže, který se připravoval
zachránit svou rodinu a trpěl pro ty, kteří se nezachrání. Když pak přišel déšť a nepřestal, běželi
k arše, ale už do ní nemohli vejít. Tato generace zahynula.
Moji milovaní lidé, tato neposlušná a modlářská generace čelí stupňování násilí, z něhož nemůže
uniknout. Zlo ovlivnilo velké národy, které nakonec lidi zotročí a podmaní si je pod svou kontrolu.
Chapadlo zla zotročilo starší lidi, a ti předali mladým jeho výtvory. Dospělí dali dětem to, co na
pokyn Zlého vytvořila technologie. Tato generace se pohybuje v kruhu zlozvyků, ve prospěch zla.
Někteří čekají, až se objeví chapadla zla, ale ty už nejsou chapadly, ale staly se zbraněmi zla, jimiž
ovládlo lidstvo.
Antikrist chodí mezi vámi a vy ho nepoznáváte… Protože jste se spřátelili se zlem.
Moji milovaní lidé,
nezůstanete mimo mou ochranu, pošlu vám mého anděla pokoje, mého posla, aby vám
pomáhal, abyste odolali strašné agonii, kterou antikrist vnutí mému lidu.
Budete ho poslouchat a každé jeho slovo bude balzám na duši mých dětí.
Moji milovaní lidé, jako v minulosti, nevšímáte si mých věrných kněží, kteří k vám mluví o Pravdě,
nevěnujete pozornost mým prorokům a popíráte je, popíráte mé pravé nástroje a přijímáte ty, kteří
popírají to, co leží před vašima očima. Mé ubohé děti, jak slepé jste se staly!
Modlete se, mé děti, modlete se za Spojené státy, přinesou bolest mému lidu. Budou
trpět přírodou a těmi, kdo nejsou jejich spojenci.
Modlete se, mé děti, modlete se za Rusko, bude trpět kvůli terorismu. Modlete se,
neučiní správné rozhodnutí.
Modlete se, mé děti, modlete se za Severní Koreu. Tento lid bude nadmíru trpět.
Mé děti, modlete se za mé děti Venezuely, budou trpět, aby se osvobodily.
Modlete se, mé děti, modlete se za Jamaiku. Příroda ji očistí.
Země se bude stále třást. Erupce vulkánů budou příčinou bolesti mých dětí. Rozlícené národy se
vzbouří. V lidech panuje velké napětí, a to vzrůstá.
Buďte těmi, kdo hledají mou Lásku, buďte věrní, nenásledujte ty, kteří si sami
nerozumí. Děti, dal jsem vám oči, abyste viděly. Nebuďte slepé, žijte vnitřním životem.
Moji milovaní lidé, až k vám přijde jakákoli bolest, obětujte ji Bohu, pomáhejte si navzájem, až zlo
bude bičovat mé vlastní. Sjednoťte se, udržujte si víru v mou ochranu a v ochranu mé Matky.
Modlete se k mé Matce, přijďte Mě přijmout řádně připraveni, zasvěťte se našim Nejsvětějším
Srdcím, znovu se modlete modlitbu svatého Trisagionu, je to balzám pro naši Trojici.
Milované děti, člověk musí být obezřetný a musí se chránit.

Snažně vás prosím, modlete se neustále, žehnejte se navzájem, žehnejte vše, co k vám
přijde.
Miluji vás a žehnám vám.
Váš Ježíš

204. Poselství Boha Otce ze dne 4. dubna 2017.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

VOLÁM MŮJ LID, ABY SE PŘIMLOUVAL

Mé děti, nemáte ponětí o důležitosti vašich modliteb za ostatní. Nemáte opravdové porozumění
o tom, jak životy jsou měněny, jak věčnosti jsou ovlivněny, a neštěstím je zabráněno, když
se modlíte.
Prosím vás nyní, abyste pozvedly ostatní ke Mně, aby jejich životy mohly být opravdu změněny,
protože v tomto čase uvolňuji neslýchanou Boží milost pro vaše modlitby přímluv. Nebývalou Boží
milost, aby vám dovolila dotknout se vašimi modlitbami nebes jako dosud nikdy, aby byly
vyslyšeny jako nikdy dříve, abyste uviděly změny kolem vás a ve vašem světě jako nikdy předtím.
Modlete se, mé děti, modlete se! Obětujte hodiny a minuty navíc na věci, které mají věčnou
hodnotu, jako jsou tyto, a ne na zbytečnou zábavu. Naplňte své srdce zbožňováním Mne
a pozvedněte ve svých modlitbách ty, kdo Mě ještě neznají, abych mohl otevřít jejich srdce
a podnikl kroky v jejich životních situacích, aby se stali mými.
Prospěch z toho bude velmi velký!
Bůh Otec

Iz 59, 15-17
15: Pravda vyprchala, kořistí stane se ten, kdo se varuje zlého. Hospodin to však vidí a je zlé v jeho očích,
že není žádného práva.
16: Vidí, že není nikoho, žasne, že nikdo nezasáhne. Zachrání ho jeho paže, podepře ho jeho spravedlnost.
17: Oděl se spravedlností jako pancířem a na hlavě má přilbu spásy, oděl se rouchem pomsty, jako
pláštěm zahalil se rozhorlením.
Job 42, 10: Hospodin také změnil Jobův úděl, poté co se modlil za své přátele, a dal mu všeho dvojnásob,
než míval.

205. Poselství Ježíše ze dne 22. dubna 2017.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

MÁ LÁSKA JE PRO KAŽDÉHO Z VÁS

Moji milovaní lidé,
žehnám vám svou milosrdnou láskou. Jděte v mém milosrdenství. Hledám vás, jste
mým nejdražším pokladem a nechci, aby ani jeden z vás byl ztracen, ani jeden.
Upozorňuji vás, varuji vás, povzbuzuji vás k boji proti pokušení, abyste nad ním zvítězili a byli
vytrvalí.
Mé milosrdenství nezná hranice, ani rasy, ani jazyky…
Miluji všechny lidi a volám vás všechny k obrácení…
Odpouštím těm, kdo se kají a s pevným úmyslem nápravy konají naši vůli. Přivítám kajícníka, toho,
kdo se pokoří, aby Mi sloužil, kdo se stane malým, aniž by měl zájem o pocty společnosti.
Čekám se svou láskou na ty, kdo se odvracejí od temnoty, do které se ponořili, pak je osvítím, aby
mohli pochopit, že tyto podoby temnoty jsou současně i fyzické. Zakalují vaši inteligenci, oslepují
vás a vy jste ochromeni, aniž byste věděli jak se dostat ven, abyste našli mé Světlo.
Lidé jdou v neproniknutelné temnotě, která činí nesrozumitelným, co je duchovní a otevírá se
tomu, co je materiální, abyste přivítali, co není ode Mne.
Mé milosrdenství je nekonečné, a proto žijete ve svobodné vůli, která byla dána každému.
Nic není vaše, jste jen moji správci, a Já se vás zeptám:
Co jste udělali s tím, co jsem vám dal?
Mé milosrdenství je spravedlnost. Kvůli lásce těch, kdo jsou moji, nedám spravedlivému stejně jako
tomu, kdo se nekaje z nerozumu, nebo kdo si v něm vybral útočiště a vytvořil část řadových
vojáků zla.
Každý si vybírá ze své svobodné vůle, kterou cestou půjde.
Mé milosrdenství dává každému, co potřebuje, aby se ke Mně více přiblížil a těšil se
z bohatství mého Domu. Mé děti vědí, že přijdu jako blesk a všichni zůstanou
neschopní slova, dokud Mě moji vlastní nepoznají, a ti, kdo nebyli poslušní, nebudou
mít ani ponětí, co se děje.
Milovaní, v tomto čase mé děti potřebují požehnání mého Domu. Vzhledem k událostem, které
jsou tak blízko, vyliji mimořádnou milost na mé děti, na konci novény milosrdenství, ve dni
slavnosti mého milosrdenství, na ty, které jsou v náležitém duchovním stavu milosti, byly věrné,
a které se zkroušeným srdcem Mě o ni prosili. Bude-li to dobré pro jejich duši, obdrží ji.
Mým lidem dám milost pevnosti ve víře, když devět dní před Letnicemi se budou ke Mně
modlit každý den během této novény s tělem, duší a duchem, vědomě sjednocených v lásce,

oddanosti, v odevzdání a v odvrácení od toho, co je světské. Tento požadavek zůstat ve stavu
pokoje, milosti a vnitřní lásky není jen pro těchto devět dní, ale pro zbytek vašeho života.
Moji milovaní lidé, trest se každým okamžikem přibližuje, aby se setkal s člověkem. Válka
postupuje pomalu, mohl bych říct, dokonce se strachem. Utrpení člověka je nařízeno lidmi
a Já kvůli tomu trpím. Má láska je nekonečná a nechci, aby mé děti trpěly. Lidská vzpoura
dokázala obklopit lidstvo, aniž byste byli schopni uniknout. Naopak, připojíte se k této
vzpouře proti Mně, a ten, kdo v ní získá největší výhodu nad dušemi, je ďábel sám.
Voda je očisťující prvek, bude se hojně vyskytovat na Zemi. Vy víte, že voda je znamení očisty
a že Země prosí o vodu, aby ji očistilo od tolika zla, které člověk na ni nechal padnout, zejména
od krve nevinných, které každým okamžikem přibývá.
Milované děti, vy nepřijímáte má volání. Vědci se vysmívají vysvětlování mého Slova a berou
každé znamení mé Přítomnosti uprostřed vás jako něco mimo mou všemohoucnost. Ach!
Podívám se do očí těmto stvořením, které se nazývají vlastníky mého Slova… Nezříkám
se mého lidu a používám všechny zdroje mé lásky, abych povzbudil hříšníky přijít
ke Mně, aby se mohli obrátit.
Nevidíte, jak lidstvo ovládly nejnepředstavitelnější a ďábelské vášně?…
Nevidíte, jak rychle se lidé ode Mne vzdalují, nemají ke Mně úctu, vnikají do mých chrámů
a dopouštějí se úchylek a svatokrádeží?
Nevidíte, jak mé chrámy jsou používány k pořádání veřejných koncertů světské hudby, kdy Mě
drží ve svatostánku, kde jsem vězněm v přítomnosti takových urážek?
Je to oslava mého milosrdenství – ano, děti, mého odpuštění…
ale ne ospravedlnění hříchu, ani svatokrádeže.
Vidím některé z mých dětí zakopané ve strategických pozicích, aby mohly zmást mé vlastní, vidím
je, jak bez ustání vše popírají, aniž by řádně studovaly, co je moje, a co patří Zlému.
Popírání je snadný způsob jak se vyhnout odpovědnosti, kterou každá osoba získala v závislosti
na svém stavu.
Naše Trojice je Láska, Láska, kterou neznáte tak velice, že můj Otec Mě poslal, abych se za vás
obětoval a vzal na sebe vaše hříchy.
My jsme láska, tak velká, že nebudete ponecháni samotní a čelit utrpení. Má Matka
a Matka všech lidí, vás bude stále vést, abyste netrpěli v osamění, a pak přijde můj
anděl pokoje, aby vám dal pokoj, který antikrist se pokusí ukrást mému lidu.
Nenechám vás samotné, když vidím, jak jste neustále obléháni ďáblem a jeho stoupenci a hněvem
samotného člověka, jež zlo podněcuje k růstu jako kvas v lidech. Jste v obležení, děti, v silném
obležení a nenápadně pronásledovány triky Zlého, aby vás nechal padnout do hříchu.
Zlo vzpoury bylo vylito na národy, aby uprostřed běsnění protestů a nepokojů, lidé povstali proti
svým bratrům.
Prosil jsem různé vůdce, aby zasvětili své země naším Nejsvětějším Srdcím, aby je
osvobodili od sociálních nepokojů, nebo zmenšili jejich dopad, ale nebyl jsem vyslyšen,
nebo vůbec brán vážně – tak pyšný je člověk. Proto bude muset trpět nejen ten,
kdo Mi nenaslouchal, ale také jeho lid.

Argentino, země velkých svatých, jak jen jsem se tebou zabýval, a ty jsi Mi nenaslouchala!
Moji lidí, moji milovaní lidé, cítím žal nad těmi, kdo trpí. Pronásledování ve velkém rozsahu
nenechá na sebe čekat.
Má věrná církev bude trpět – svobodné zednářství vám vnutí zákony proti mé vůli.
Rmoutím se kvůli chrámům, které budou zničeny zhýralostí a nespravedlností. Proto, mé děti,
řádně se připravte, změňte své životy, vraťte se na správnou cestu. Přijďte ke Mně, každý člověk
uvidí sebe osobně a každý uvidí, jak Mě miloval, jak miloval své bratry a sestry, kolik toho vytvořil
a kolik toho zničil… Každý se sám přezkouší v Lásce.
Můj lide, život je darem naší Lásky, proto volám k vám, kdo žijete, abyste dosáhli spásy, volám
vás, abyste milovali tak, jak jsem miloval Já vás. A proto potřebuji stvoření, která chtějí dosáhnout
prospěchu mého Domu, stvoření s pevným úmyslem, stvoření, která jsou připravena odpustit,
stvoření, která touží po důvěrném životu vedle Mne, aby mohla být nejen zbožná, ale
plně soustředěná na Krista, abych jim mohl pomoci k životu v radosti z mé Lásky
a naplňování mé vůle.
Modlete se, mé děti, modlete se za Francii, strach jejích obyvatel bude trvat, teror
a nenávist nebudou odpočívat. Tento národ trpí "ipso facto". Vrch Montmartru bude
obsazen a mé svaté místo Sacré-Cœur bude pošlapáno, znesvěceno, a pak zničeno.
Trpím kvůli tomu.
Modlete se, mé děti, modlete se za Střední východ, chaos bude krutější a mé děti
budou nemilosrdně trpět.
Modlete se, mé děti, modlete se za ty, kdo nevěří, kdo Mě nemilují a vysmívají se mé
Matce.
Modlete se, mé děti, modlete se, Spojené státy se budou třást.
Modlete se za Chile a Ekvádor, země se bude silně třást.
Moji milovaní lidé, mé milosrdenství vás varuje: Musíte žít blíže Mne, svěřte se mé Nejsvětější
Matce, proste o společnost mých archandělů a andělů, kteří vás budou doprovázet. Nežijte už
jen pro sebe. Antikrist připravuje svůj tichý příchod.
Můj lid trpí, je očišťován, a tento žebrák lásky vás varuje a volá vás, abyste přišli
k Němu!
Moji milovaní lidé, poslouchejte výklad mého Slova.
Žehnám vám dary mé milosrdné lásky.
Nechci, abyste byli ztraceni.
Mé milosrdenství se vylévá na celé lidstvo, každý si je buď vezme, protože je to
má vůle, nebo je ignoruje, jak si přeje Satan.
Má Láska je pro každého z vás.
Váš Ježíš

206. Poselství Ježíše ze dne 18. února 2017.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

POHODLÍ

Řekl jsem vám, že toto období přinese do vašich životů mnoho změn. Když jste vyrůstali, zvykli
jste si na mnoho vymožeností, ale tato užitečná zařízení budou brzy pryč. Pohodlí, které jste znali,
už nebude. Mnohé z mých dětí se v tomto čase ode Mne odvrátí z pocitu frustrace, podle plánů
mého nepřítele. Říkám vám tyto věci předem, abyste věděli o těchto léčkách a mohli se jim
vyhnout.
Budete se ke Mně modlit, abych v tomto čase změnil mnoho okolností, které nemohu změnit,
abych se ujistil, že se vaše víra nezhroutí, když nevyslyším, po čem toužíte, protože celé Písmo
musí být naplněno, neboť čas konce je zde.
Posilujte svou víru, dokud je ještě trochu času, abyste to učinili. Dovolte Mi v tomto čase vás učit
o Mně, aby vaše víra neselhala ve chvílích, které mají přijít.
Nebudete-li se učit nyní, později nepřežijete.
Ježíš
Mt 24, 13-15:
13: Kdo však vytrvá až do konce, bude spasen.
14: Toto evangelium o Království bude hlásáno po celém světě, na svědectví všem národům. A teprve
tehdy přijde konec.
15: Až tedy uvidíte ohavné zpustošení, o kterém mluví prorok Daniel, jak stojí na svatém místě – kdo čte,
rozuměj!
Jak 1, 4: Kéž s tou vytrvalostí je spojeno dílo dokonalé, máte-li vy být dokonalí, a aby vám nic nescházelo
a v ničem abyste nezůstávali pozadu.
Fil 4, 11-13:
11: Ne že bych si stěžoval na nedostatek. Já jsem se naučil být spokojen s tím, co právě mám.
12: Dovedu žít v odříkání a dovedu žít v hojnosti. Jsem důvěrně obeznámen vůbec ve všem: v sytosti
i v hladovění, v nadbytku i nedostatku.
13: Všechno mohu v tom, který mi dává sílu.

207. Poselství Ježíše ze dne 29. dubna 2017.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

NEMŮŽETE BÝT NIKDY VLAŽNÍ, V TOMTO OKAMŽIKU MÉNĚ NEŽ KDY JINDY

Můj milovaný lide,
mé srdce přetéká láskou k mým dětem.

Každé lidské stvoření, které si Mě stále uchovává ve svém životě, je poklad, pro který se mé
obětování neustále udržuje.
Nevzdaluji se od žádného ze svých dětí. V tomto okamžiku jsem u nich blíže, aby přijaly obrácení
v radikální podobě.
Nemůžete být nikdy vlažní, v tomto okamžiku méně než kdy jindy.
Milovaní, když vás informuji o časech, které přijdou, s bolestí pozoruji, co k lidstvu přichází.
V posledních okamžicích času se zlo stane mocnější a jeho vliv se zvýší, aby ode Mne odvrátilo můj
lid. Má v úmyslu jej zmást všude a trvale, ve všech oblastech života, kde může vykonávat svůj vliv
– v sociální, politické, vzdělávací, náboženské a ekonomické.
Mé děti shledají, že jejich víra bude oslabena vlivem neustálého pohybu sem a tam světských věcí,
které mají nad prostředky komunikace naprostou moc a rozhodují o pohybu myšlenek, stylů, chutí
a názorů, a budou uvězněny ve všem, co je proti mé vůli.
Zlo bude mít větší váhu a dobro bude méně známé. Působení zla na člověka povede k tomu, že je
bude považovat za něco přirozeného, a proto zlo nebude brát vážně, neboť démon rozdrtil
svědomí člověka, aby už nepoznal to, co ho může připravit o věčný život.
Ne všichni lidé se oddají zlu, ale bude mnoho těch, kteří budou cizí k mé lásce a nebudou si přát
nic vědět o mých chrámech, ani o mých obrazech, nebo o mých slovech. Proto ti, kdo budou
chtít zůstat blízko Mne, budou Mě moci milovat téměř jen v tajnosti.
Proto vás naléhavě volám, abyste šli do sebe a setkali se se Mnou, neboť musíte duchovně růst,
a to TEĎ! V opačném případě už nenajdete jak růst, uprostřed velkého soužení, jemuž budete
neustále vystaveni silami zla.
Zákon lidí už nebude respektovat Zákon Boží.
Člověk bude ještě více pyšný, domýšlivý a naplní se falešností, aby pokračoval
ve smyslnosti do té míry, dokud se nestane opilý zlem, a bude považovat dobré
za nevhodné, a špatné a neslušné za dobré.
Vidím, jak mé děti nosí podivné oděvy: muži se oblékají jako ženy a ženy používají mužské šaty.
Ztratili jste svou skromnost a už neznáte stud. Jste lidstvem, které jde pomalu k úpadku hodnot
a zdravého rozumu, a není překvapující, že jste v krizi. Lidstvo si uvědomí, že ďábel opanoval
nejvyšší pozice ve světě.
Velcí myslitelé světa vybízejí lidstvo, aby se ode Mne odvrátilo. Velcí vědci dali nebezpečné zbraně
mocným tohoto světa, aby je použili a hrozili zničením velké části lidstva, a tak vstoupili do
stupňování napětí, které vyvrcholí použitím zbraní, které zmenší světovou populaci.
Budete se na sebe dívat a už se nebudete vzájemně poznávat. Všichni lidé budou vypadat jako
malomocní, jejich kůže bude zničena a bolest a pláč se budou plížit po celé zemi kvůli neustálému
proudu otráveného vzduchu.
V tomto čase bude srdce člověka jako kámen. Pláču kvůli selhání dát ve známost celé
poselství mé Matky ve Fatimě. I když je toto poselství velmi bolestné, je skutečně
pravdivé, a kdyby je mé děti znaly, změnilo by to člověka a jeho další osud.
Kvůli opakované neposlušnosti lidí, přijde všude rozklad, drancování, ničení, utrpení, hrůza
a hladomor. Těch málo, kteří mu nebudou vydáni napospas, musí pozvednout oči k nebi, modlit
se a zůstat soustředěni na Mne, jinak je vandalové chytí, protože Zlý bude neustále vnášet

konflikty mezi mé vlastní, zasévat svár a plánovat i nejmenší detaily, aby předešel dobrým činům
mého lidu.
Moji lidé, přichází pýcha a zmocní se všech národů. Ty nejmocnější použijí svou moc, aby válčily
se slabšími, země se bude třást a peklo se bude radovat, až uvidí, jak mé děti se připravují o život
jako zvířata.
Lidé o tom nechtějí nic vědět, nebo o čemkoli, co by je vytrhlo z jejich spánku, a proto zlo proniká
snadněji a dělá s mými dětmi, co chce. Šílenství člověka ho přivádí k pádu a k ubližování sobě
samému. Spřátelené národy se stanou velkými nepřáteli, kteří proti sobě povstanou, a bez výčitek
svědomí si přivodí zlo.
Děti, vy víte, že válka už byla rozpoutána a že bude zdlouhavá. Ale duchovní válka, kterou zlo
rozežralo srdce člověka, způsobí, že člověk zapomene, že je mé dítě, a lidé budou hořet touhou
vrhnout se jedni proti druhým, protože Zlý vylil svůj hněv na celou zemi, aby vyhnal Lásku
z lidských srdcí.
Velkým omylem této generace bylo dotknout se toho, co je moje. Přepych a osobní blaho, spolu
s nedostatkem víry, pronikly do samého srdce křesťanství.
Jak zapomětlivou se má církev stala! Jak jsem neustále znesvěcován! A zvědavé pohledy oslavují
tyto urážky z neznalosti, v neustálém udržování protikřesťanské ideologie, podporované
zednářskými hordami, které si udržují moc.
Můj lide, chybíš Mi. Jsi tak daleko ode Mne, že jsi přivykl zlu, a to způsobilo, že jsi
na Mne zapomněl.
Já jsem Bůh milosrdenství, ale z lásky musím dovolit, aby člověk jednal ze své svobodné vůle,
což mu přinese největší bolest, které kdy lidstvo čelilo. Musíte se očistit, abyste Mě znovu
poznali.
Modlete se, děti, modlete se, aby lidé konali pokání.
Modlete se, děti, modlete se za Spojené státy, pýcha se obrátí proti nim, příroda
způsobí, že budou trpět.
Modlete se, děti, modlete se za Severní Koreu, pýcha ji povede k zármutku.
Modlete se, děti, modlete se Francii a Itálii, příroda je překvapí.
Moji lidé zůstanou naživu na zemi, ale ta bude naříkat ještě víc kvůli lidstvu v úpadku, bude se
stále třást.
Moji milovaní lidé, zůstaňte blízko Mne, i když se ostatní na vás dívají s nechutí, i když
vás nazývají blázny, zůstávejte v protiproudu k světu, stále zůstávejte mým svatým
Zbytkem, který Mě miluje, protože vaši bratři Mě nemilují…
Buďte duchovnější, buďte duchovnější, nechoďte dál s cáry minulosti, staňte se dětmi,
obnovenými v Duchu a Pravdě.
"Nebe a Země pominou, ale moje slova nikdy nepominou [Mt 24, 35]."
Žehnám vám svou láskou.
Váš Ježíš

208. Poselství Ježíše ze dne 23. února 2017.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

ÚTĚCHA V TEMNOTĚ

Mám Zbytek na zemi, který uctívá mé velké jméno, zbožňuje a velebí Mě v dobrých i ve zlých
časech. Jste opravdu mé děti.
V časech, které přicházejí, kdy vás na zemi obklopí hrůza, kdy chaos bude všude kolem, kdy vaše
duše budou naplněny bolestí a žalem, utěším vás.
Až útěcha nebude kolem vás k nalezení, Já budu váš Utěšitel. Přinesu vám útěchu v temnotě.
Protože jste Mě uctívali v temnotě, ve zlých časech svého života, utěším vás v temnotě, která
přichází. Prokážu vám velké milosrdenství, až v tom čase na zemi už žádné milosrdenství nebude.
Váš Ježíš

Řím 9, 8: Dětmi Božími nejsou tělesné děti, nýbrž za potomky se považují děti zaslíbené.
Jan 14, 15-17
15: Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání;
16: a já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi na věky.
17: Ducha pravdy, kterého svět nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť
s vámi zůstává a ve vás bude.
Mt 5, 6-8
6: Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.
7: Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství.
8: Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha.

209. Poselství Matky Spásy ze dne 3. května 2017.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

MÉ SLOVO JE PRO TENTO ČAS

Čekala jsem na Slovo naší Matky a přemýšlela o rozmanitosti myšlenek, které lidem přicházejí na
mysl a kolik z nich, které nesou ve svém nitru, mají souvislost s tím, co by pro nás mělo být naší
prioritou, protože tou je Pravda a Život.
Naše Nejsvětější Matka:
Dcero, čekala jsi mě?
Luz de Maria:

Ano, Matko.

Je tak krásná, okouzluje mě svým oděvem zlaté barvy, jemně vyšívaným s bílými detaily a její
závoj se nezdá být z tkaniny, ale ze svazku slunečních paprsků, který ji zakrývá od hlavy až téměř
k nohám, a je tak čistý, že tato čistota ještě zvyšuje její krásu…
Naše Nejsvětější Matka:
V tomto měsíci, který zasvěcujete mému mateřství, je mým přáním, abyste si uchovali pokoj,
protože pak budu silně napadena těmi, kdo mě nemilují, jako hrubé gesto proti mému Synu.
Mé děti musí vyzařovat požehnání; udělím milosti těm, kdo jednají v poslušnosti k mému Synu.
Temnota se zmocnila mysli lidí a jejich srdce naplnila tmou. Znovu volám hříšníky k obrácení,
ale ti urputně a zatvrzele zůstávají ve svých hříších, vysmívají se mým prosbám, a s ještě větším
potěšením se sjednocují se zlem.
Luz de Maria:
Matko, jak můžeme napravit tolik bolesti vašich Nejsvětějších Srdcí?
Naše Nejsvětější Matka:
Milovaná, tím, že budete jednat a pracovat v dobru, budete nositeli pokoje a svědčit o přítomnosti
mého Syna ve vás.
Jak velká je zodpovědnost těch, kdo vědí o mém Synu a o mně, kdo vědí o těchto
voláních k lidstvu! Je to požehnání a současně velká zodpovědnost. Nemůžete být jako ti, kteří
nás neznají, ani si nemůžete dovolit, aby se vás chvílemi zmocnilo zlo a vy se stali zdrojem bolesti
nebo kamenem úrazu pro své bratry.
Mé děti, povolala jsem vás, abyste se staly pomocníky dobra na namáhavých cestách vašich
bližních, kteří jsou pohrouženi do toho, co je světské.
Milovaní, nedostatek kontroly emocí člověka pochází z nestálosti, s jakou člověk
zachází se svou budoucností ve všech ohledech.
Trvalá lhostejnost k duchovní cestě je příčinou slabosti lidských stvoření ve všech
oblastech, která se kvůli tomu stala snadnou kořistí Zlého.
Působení zla nezůstalo pasivní, naopak, jedná ve spěchu a lid mého Syna, žijící v rychlosti
přítomného okamžiku, nepřemýšlí, neobrací se do svého nitra, ale žije povrchně, uprostřed
sociálních nepokojů, mimo jiné.
Děti, musíte přijmout novost tohoto okamžiku, v němž vás Duch Svatý volá, abyste se staly
více duchovní a udrželi si jednotu s mým Synem.
Vnitřní člověk, duchovní člověk, vybízí své bližní jít s ním, není výlučný, ale chce zahrnout každého
do této novosti, kterou prožívá v neustálém štěstí, ne proto, že netrpí, ale proto, že vše se stává
důvodem k daru, a tedy k radosti.
Je to nitro bytosti, radostné a plné Božího Světla, které se promítá do zevnějšku člověka
a do celého jeho okolí, je to čin Ducha Svatého v něm samém a v jeho bližních.
Drahé děti, v tomto čase chce každý ospravedlnit své skutky a své jednání,
a to je důvod, proč každý chce dát pravdě osobní význam. Je to rozmarný příspěvek
k ospravedlnění toho, co člověk nezná, co neví a své prostopášnosti, bez nutnosti naslouchat

svému svědomí. Tak mnozí se pokládají za osvícené, protože se v nějakém oboru dobře vyznají,
ale ignorují, že být věřícím, není všechno vědět, nebo mít poslední slovo, nebo vlastnit všechny
znalosti.
Milované děti, buďte duchovní, neúnavně hledejte mého Syna a usilujte o spojení
s Ním.
Milovaná, ty víš, že se páchají těžké svatokrádeže vůči eucharistii, k nimž dochází nejen skrytě,
ale také na veřejnosti, a že mé děti si toho nevšímají, protože se nedopátrají pravdy. Tak mnoho
posvěcených hostií je vydáno ďáblu jeho stoupenci, aby ukázali své pohrdání mým Synem
v nejsvětější eucharistii a dopouštěli se svatokrádeže! Tak mnoho napřažených rukou by chtělo
přijmout mého Syna v eucharistii, přesto jejich srdce je plné výčitek a nevděku, protože Jej
nemilují! Boží Dům je plný neúcty vůči mému Synu, a ta je posuzována s lhostejností těmi, kdo
mají povinnost Ho chránit.
Milovaní, tolikrát jsem vás při mnoha příležitostech volala a do nejmenšího detailu jsem vám
sdělila, co se chystá stát, abyste se duchovně připravili, což je prvořadou nutností. Někteří tomu
špatně rozumějí a jsou vyděšení, jiní to přijímají s lhostejností a říkají, že se to nestane, jiní se
mým slovům vysmívají a říkají, že to, co oznamuji, se již stalo.
Není tomu tak, mé Slovo je pro tento čas. Proto ten, kdo se chce spojit s mým Synem, a snaží
se o to, je rozhodnut, a je pokorný, aby prosil o Boží pomoc, obdrží nutnou milost.
Jako Matka vás beru za ruku a neponechám vás stranou, ale vezmu vás s sebou na cestu, pokud
vaše úsilí je nepřetržité, neustálé.
Modlete se, mé děti, modlete se za Havajské souostroví, bude překvapeno ohněm.
Modlete se, mé děti, modlete se za Anglii, bude trpět nečekanou bolestí.
Modlete se, mé děti, modlete se za Chile, bude se třást.
Mé děti, modlete se, modlete se, válka jde svou cestou, falešné mírové dohody
nebudou mít dlouhé trvání.
Moje milovaná, tolik miluji všechny lidi, že nenechám jediného člověka samotného. Ten, kdo
poprosí o mou pomoc, ji bez odkladu obdrží.
Jsem pro lidi Přímluvkyní před Nejsvětější Trojicí. Proste, mé děti, a já budu Přímluvkyní pro
kohokoli, kdo mě o to požádá.
NEZOUFEJTE, MÉ DĚTI, VAŠE DOBRÉ SKUTKY A JEDNÁNÍ JSOU VAŠÍ OCHRANOU
PROTI ZLU.
Modlete se, jednejte, abyste u svých bratrů svědčili o tom, co nosíte ve svém nitru.
Má dcero, ať mé děti nezoufají, to by byl nedostatek víry. Řekni jim, že jsou dětmi Krále, a proto
mají vůli vzdát se hříchů a dostat požehnání k jejich odpuštění tím, že budou mít pevné odhodlání
k nápravě.
Řekni jim, že jsem Matka všech lidí a že je všechny čekám.
Mé drahé děti, nečekejte, až čas uplyne, buďte bytostmi, které milují mého Syna v eucharistii.

V tomto čase je lidstvo ve velkých vzpourách, je to vhodná půda k tomu, aby se zlo bez překážek
rozmáhalo. Nerozptylujte se, soustřeďte se na Toho, kdo je centrem života lidí: Na Jednoho
a Trojjediného Boha. Nikdo není opuštěn Boží rukou, ani jeden.
Pospěšte si, a vejděte do našich Nejsvětějších Srdcí.
Přijďte, děti, které jste bez domova, které máte hlad, které nemáte ruku, jež vás
přivítá, které věříte, že nejste milovány mým Synem, které jste pokorné, přijďte děti,
přijďte k Matce, která vás miluje a která neopustí žádné ze svých dětí.
Žehnám vám z celého srdce.
Matka Maria

210. Poselství Boha Otce ze dne 26. října 2016.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

OPÍREJTE SE O MNE

Vším, čím jste prošli ve svém životě, směřovalo k mému záměru. Vše, co jste opustili, bylo pro
Mne. Nyní použiji vše, co jsem vás učil, abyste se dotkli mého lidu. Vezmu vás do dobrého života,
života pokoje a požehnání v čase, který vám zbyl na zemi. Dejte přednost tomu, co ve vás konám,
abychom mohli dělat věci spolu. Mé myšlenky o vás a můj plán pro vás jsou mimořádně dobré –
žehnat vám a dát vám očekávaný konec.
Tak mnoho mých dětí nechápe, když jdou skrze obtíže, že mnohé těžkosti jsou Mnou dovoleny
pro jejich zdokonalení, aby se naučily přiblížit se více ke Mně, zvýšily svou závislost na Mně.
Když závisíte na světě, váš život se bude měnit s každou změnou, k níž tam dojde, ale když
závisíte jen na Mně, nikdy nepotřebujete mít starosti, neboť Já jsem vždy tentýž. Neměním se.
Má láska k vám se nikdy nezmenšuje.
Dovolte Mi, abych pracoval ve vašem srdci, abyste záviseli jen na Mně. Opírejte se o Mne
a buďte požehnáni.
Bůh Otec

Jr 29, 11: Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji,
nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti.
2Kor 4, 16-18
16: A proto neklesáme na mysli: i když navenek hyneme, vnitřně se den ze dne obnovujeme.
17: Toto krátké a lehké soužení působí přenesmírnou váhu věčné slávy
18: nám, kteří nehledíme k viditelnému, nýbrž k neviditelnému. Viditelné je dočasné, neviditelné je však
věčné.
Žid 13, 8: Ježíš Kristus je tentýž včera i dnes i na věky.
Jr 17, 7: Požehnán buď muž, který doufá v Hospodina, který důvěřuje Hospodinu.

211. Poselství Matky Spásy ze dne 5. května 2017.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

JE NALÉHAVÉ SI UVĚDOMIT, ŽE MÁTE DUŠI

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
moje děti, mé požehnání přináší hojné plody, když je mé děti přijmou s připraveným
srdcem a s díkůvzdáním.
Lid mého Syna by měl nést kříž spolu s mým Synem a tímto způsobem činit nápravu, sdílet
a sjednotit se s obětí mého Syna, neboť v naprostém sebeodevzdání není vůbec nic, co může
spojení rozdělit.
A to je přesně to, k čemu vás volám:
abyste byli jedno s Nejsvětější Trojicí…
abyste se vrátili na správnou cestu, neboť nikdy není pozdě pro kající se dítě.
Přicházím, abych vás vyzvala začít nový život, naplněný pravou láskou, která je tím,
co vám nabízí můj Syn.
Během každodenního života jste si vědomi, že každá práce, každý čin je vykonán každou osobou
jednotlivě a že neprosíte mého Syna, aby vykonal práci a činy spolu s vámi. Z oddělení mezi
božským a lidským, v němž člověk žije, vyplývá, že nevědomost přivedla lidstvo ke stagnaci. Proto
věříte, že Bůh je vzdálený, a abyste Ho našli, že musíte hledat mimo sebe. Kvůli tomu se mé děti
ztrácejí a chodí po cestách, které se zdají, že vedou k prohlubování jejich spirituality, ale ty je
vedou do opačného směru, k přibližování se falešným idolům, nevhodným vírám a činům mimo
toho, co dovoluje můj Syn.
Lidé žijí v neustálé změně, avšak v tomto okamžiku jsou změny tak plynulé, že si jich nevšímáte
a pouštíte se do špatného jednání.
Pro tuto generaci je individualismus normální, a nabírá na síle. Dobro jednoho, je jeho
dobro, a zlo jiného, je jeho zlo. Myslíte si, že vás nic neovlivní, že všechno je velmi
osobní, a že byste se měli namáhat jen ve jménu lidského ega.
To, mé děti, vytváří pýchu. Když se nedělíte, když radost vašeho bratra není prožívána jako vaše
vlastní, když je mezi vámi řevnivost a bratři, kteří svým ostrým jazykem útočí na ty, jimž se daří
špatně, mé děti, to je pýcha. Pýcha devastuje bytost, protože ji činí necitlivou, krade lásku, soucit,
dobročinnost, odpuštění a způsobí, že pyšný už nebude nic vědět o závazku prvního Přikázání.
Lidstvo je ve stavu neustálé změny, lidská mysl je ovlivňována vším, co je kolem ní – vnějšími vlivy
skrze módu, hudbu, filmy, videohry a špatně použitou technologii, které působí na psychiku. Navíc,
stejně jako Země podléhá změnám, také Slunce a Měsíc procházejí změnami, které ovlivňují Zemi
a lidské tělo, jež není připraveno přijímat zvýšené geomagnetické vyzařování a malé částice
z atmosféry a ze Slunce. To vyvolává změny normálního rytmu orgánů lidského těla, jeho práce
a činnosti a zvyšuje riziko nemocí.
Člověk je přijímač a vysílač dobra i zla. Zlo způsobuje v samotném člověku změny a ten vysílá tyto
změny do vesmíru, stejně jako dobro se samo rozmnožuje v nekonečných úrovních. Lituji, že
v tomto čase zlo získalo nad dobrem převahu.

Za několik měsíců, kdy se sluneční aktivita setká s určitými fázemi Měsíce, dojde na zemi
k významným poruchám, které vyvolají zemětřesení, z nichž některá budou velmi silná. A člověk
si myslí, že je pánem svého života a že vše, co činí, nemá vztah ke zbytku vesmíru, ale pouze
k jeho egu.
Tak mnoho mých dětí čeká na znamení, aby přijaly má volání! Děti, tato znamení jsem
já, spěchající kvůli okamžiku, v němž žijete, hnána pohrdáním mého volání, neposlušností
některých mých oblíbených dětí, donucená člověkem, který říká: "To se už stalo, a jsme stále
tady…"
Ale není tomu tak, moji milovaní! Dříve tady byly vážné události, ale měli jste čas přispěchat na
pomoc z jedné země do druhé. Co přichází nyní, je čas časů, kdy přijde bolest, žal, smutek
a každý pocítí, že je na světě sám. Bude to okamžik bolesti a střet člověka s dobrem nebo
zlem. Proto nebuďte jako farizeové, nemodlete se, abyste byli viděni, nepřijímejte eucharistii mého
Syna jen naoko, protože kdokoli přijímá mého Syna a je si vědom hříchu, v němž žije, si uková své
vlastní zatracení.
Viděla jsem kolena s modřinami, kolena se stopami umrtvování, ale to vše je marné, protože jste
se nemodlili s vědomím, co v modlitbě vyjadřujete, nežijete tím, co vyjadřujete jazykem, nejste
opravdoví, nejste svědky Pravdy mého Syna.
Vidím plané modlitby bez citu, mnohokrát opakované, protože vaše myšlenky jsou
daleko od toho, co říkáte. Vidím prázdná srdce, opakující, co jste se naučili nazpaměť, a proto
zdůrazňuji naléhavost probuzení svědomí člověka, aby posílil svou víru a pronikl do svého nitra,
kde se nalézá můj Syn.
Je naléhavé si uvědomit, že máte duši, a bez ní by vaše tělo nebylo tělem, neboť
je to duše, která do něj vnáší život.
Je naléhavé si uvědomit, že máte ducha a že musíte žít v neustálém souladu a lásce
s Nejsvětější Trojicí.
Je naléhavé, aby si člověk uvědomil, že nemůže jít sám a že potřebuje zachránit svou
duši, aby dosáhl spásy a neztratil věčný život.
Milované děti, člověk musí mít zvláštní vlastnost, bez níž nemůže být činný v dobru, a bez této
vlastnosti nemůže ani v dobru působit, ani cokoli dobrého uskutečnit.
A to je přesně tato vlastnost, na niž zlý utlačovatel útočí, aby ji z člověka odstranil.
Tato vlastnost je láska… Bez ní člověk nemůže tvrdit, že je člověkem, protože člověk
je plodem lásky. Bez lásky člověk nemůže rozvíjet své schopnosti nebo smysly.
Všechno správné a dobré je zrozeno z lásky.
Děti, víte o Trojjediné Lásce? Láska je tím největším, co bylo dáno člověku, a čím člověk nejvíc
pohrdá.
Touhou Zlého je zmást lidstvo tak, že vede lidi, aby se chovali svéhlavě, dokud se lidská stvoření
nestanou zcela nevědomá, pokud jde o jejich práci a jednání.
Milované děti, opravdový křesťan je ten, kdo svědčí o přítomnosti mého Syna ve svém
nitru tím, že dává a přijímá lásku.
Děti, chcete být svobodné? Buďte láskou a najdete pravou svobodu, kdy práce a činy plynou bez
jakýchkoli potíží, protože přicházejí ze zdroje, z něhož pramení mléko a med, ze zdroje opravdové
Lásky – z Boží Lásky.

Člověk je tak nevědomý o důležitosti ponořit se do Boží Lásky a živit se jí, aby
duchovně rostl a vlastnil lásku!
Milovaní, lidstvo pozoruje vnějšek, musíte se dívat dovnitř bytostí, a to se projeví ve vašich dílech
a činech, ve vašem způsobu milovat. Dívejte se, co je uvnitř lidí a budete vědět, jak poznat Boží
přítomnost, nebo její nepřítomnost ve svých bližních. Ale kvůli tomu se musíte nejdříve očistit
a zříci se toho, co je pro vás nejtěžší, protože důvěra v mého Syna není ve vás ještě plně
rozvinutá.
Bytost bez lásky je prázdné stvoření – nezná samo sebe, nepoznává sebe jako dítě Boží, bude
mu vždy něco chybět, protože je nic neuspokojí.
Mé děti, volám vás, abyste se zastavily a důkladně se zamyslely nad zodpovědností
být Božím dítětem.
Mé děti, vzhlížejte nahoru, aniž byste pronesli jediné slovo a se vší láskou, kterou máte, proste
o Boží ochranu.
Nezapomeňte se modlit svatý růženec. Věčný Otec mi udělil mnoho milostí pro ty, kdo jsou
horlivými dětmi, které nezapomínají na svatý růženec.
Sjednoťte se, pochopte jeden druhého, buďte solidární…
Moji milovaní, lidstvo čelí masakru, zůstaňte připraveni, nezapomínejte na duchovnost,
nezapomeňte se připravit.
Modlete se, mé děti, modlete se za Chile, tato země bude trpět.
Modlete se, mé děti, modlete se, v oceánu najdete, co si člověk nikdy neuměl
nepředstavit.
Modlete se, mé děti, modlete se a připravte se na Varování.
Modlete se, mé děti, modlete se za Jamaiku, mé děti překvapí voda.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, nebuďte jako ti, kdo neznají Boží Slovo. Proto
byste ho neměli nechávat bez povšimnutí. Zlo existuje, ale nezapomínejte, že dobro je mocnější,
a že je můžete dosáhnout, budete-li se dívat na mého Syna. Čiňte pokání za vaše zlé činy
a On vám odpustí.
Nenásledujte novinky zla, nenechejte se znečistit, buďte bytostmi Lásky a dobrých obyčejů.
ČAS SE KRÁTÍ.
Pojďte ke mně, povedu vás k mému Synu.
Žehnám vám.
Matka Maria

212. Poselství Boha Otce ze dne 2. února 2017.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

ŽIVTE SVOU VÍRU

Živte svou víru a udělejte ji silnou, neboť bude tím, co vás zachová v tom, co má přijít. Udělejte
ji skálou, na níž můžete stát. Dovolte Mi vás nyní vyzkoušet, abyste si mohli být jisti, že neselžete,
jak časy půjdou dál, protože to, co přichází, bude nejtěžší a často děsivé.
Avšak kdybyste Mě znali jako Adam, když jdete se Mnou v chladu večera, když Mě hledáte časně
ráno jako David, když Mě chválíte jako Šalamoun, pak vaše víra ve Mne, že vás budu chránit
a zajišťovat vaše potřeby, bude velmi silná. Pak vaše srdce bude naplněno pokojem, i když žádný
pokoj kolem vás nebude.
Až hrůzy války zpustoší vaše země, až ti, které milujete, zemřou, budete potřebovat věčnou
perspektivu, aby vás udržela na nohou, aby vám zabránila ztratit vaši víru, abyste chápali,
co vidíte.
Jděte se Mnou nyní. Jděte se Mnou i pak.
Bůh Otec

Gn 3, 8: Tu uslyšeli hlas Pána Boha, procházejícího se po zahradě v chladu dne, a Adam a jeho žena
se ukryli před přítomností Pána Boha mezi stromy zahrady.
Ž 5, 3: Můj hlas uslyšíš ráno, ó Pane, zrána obrátím svou modlitbu k tobě a vyhledám tě (*).
Žid 11, 1: Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme.
Mt 6, 30-31
30: Jestliže tedy tak Bůh obléká polní trávu, která tu dnes je a zítra bude hozena do pece, neobleče
tím spíše vás, malověrní!
31: Nemějte tedy starost a neříkejte: Co budeme jíst? Co budeme pít? Co si budeme oblékat?

(*) Pozn. překladatele: Paní Linkous cituje odkazy ze Starého Zákona z překladu krále Jakuba.

213. Poselství Ježíše ze dne 9. února 2016.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

FALEŠNÁ JEDNOTA SE CHYSTÁ NAHRADIT MŮJ ZÁKON

Můj milovaný lide,

vy, mé děti, protože jste si vědomy všeho, co prožíváte, půjdete i nadále po této
cestě, budete posilovat víru a s pomocí Ducha Svatého budete vedeny k celé
Pravdě, a s pomocí mé Matky, držíce se její ruky, odoláte útokům zlého tyrana.
Můj lid si je vědom všeho, co přichází…
Můj lid musí pozvednout zrak a vzpomenout si, Kdo stvořil vše, co vidíte ve stvoření. Dlužíte Mi
čest, moc a slávu, na věky věků.
Milovaný lide, v této chvíli nepřítel duše drží své ďábelské legie nad celým lidstvem, jak už to dělal
dříve v historii lidstva, aby podváděl…
V této chvíli můj lid sdílí pocit, že musí lidstvo varovat před tím, že bude trpět, protože se neřídí
mým Slovem. Můj lid to cítí. Zbytek lidí, ti, kteří Mě odmítají nebo ti, kdo Mě neberou vážně,
se dívají na strašné události, a pak říkají: "Život jde dál jako obvykle a ti, kdo oznamují, že vše
se změní, se mýlí, jsou to šarlatáni". Tato slova, děti, jsou částí působení zla, aby vás udrželo
v odmítání, abyste byly ztraceny.
Dávám vám mé Slovo s láskou a má Matka vás stále varuje, ale vy jen čtete, nebo nasloucháte
volání z mého Domu a čekáte na naplnění těchto událostí… čekáte na důkaz, abyste zareagovaly…
Děti, až důkaz přijde před vás, nebudete schopny jednat jako porota, hledající
souhlasný rozsudek.
Ačkoliv mé milosrdenství je nekonečné, ne všichni budou požehnáni tím, že si
v okamžicích agonie uvědomí, že je třeba se kát a zachránit se z drápů Satana,
navzdory nekonečnosti mého milosrdenství, jež neodmítá ani nejslabší známku lítosti,
abych mohl obejmout své děti.
Můj lide, zneužitá věda vyvolává nový závod, jako pokus Mě překonat. To, čeho se dopouští toto
stvoření, je ohavnost a má spravedlnost bude okamžitá.
Vy jste generace, o níž Písmo svaté oznamuje: Uvidíte naplnění proroctví právě tak, jako ji viděla
generace Noe.
Lidé, tančíte, jíte, pijete, noříte se do zkaženosti… životem je pohrdáno, přicházejí zrady, jedna
za druhou, množí se znamení na obloze, ale lidé pokračují, jakoby se nic nestalo, jako když vidíte
někoho, kdo šel v souladu s mým Slovem a dnes podlehl temnotě, vysmívá se Mi, mým varováním
a voláním z mého Domu.
Zlo se rychle množí, terorismus vyvolává chaos, plíží se po celé zemi a nese s sebou smrt.
Bez strachu z mé spravedlnosti, domýšlivý a arogantní člověk padne k zemi ve svém šílenství.
Oni nevěří v existenci zla. Tímto způsobem dávají oprávnění zlu, aby se volně, s velkou
inteligencí pohybovalo, pronikalo do člověka, aby Mnou pohrdal a popíral mou existenci. Hřích
nazývají dobrem a dobro hříchem. Takto člověka překvapí zlo, maskované za dobro, v důsledku
nevědomosti lidstva, které Mě nezná.
Běda tomu, kdo nevaruje mé děti před hříchem a kdo nenazývá hřích hříchem!… "Pro toho by bylo
lépe, kdyby se nebyl narodil" [Mt 26, 24].
Duše věrné Mně a mé matce jsou v této chvíli duchovním světlem, které mě nutí, abych
se díval na zem, přestože jsou lidská stvoření pohroužena do neřestí a zvráceností, do mafie,
která kšeftuje s lidským životem a s vědeckým pokrokem, jenž není mou vůlí. Lidská stvoření,
která jsou pohroužena do bezpráví a nevíry, se oddělují stále více ode Mne a od všeho, co souvisí
se spásou duše.

Modlete se, mé děti, modlete se za mou církev, falešná jednota se chystá nahradit můj
Zákon.
Modlete se, mé děti, modlete se, uslyšíte burácení přicházející z moře, páry znečištěné
vody se pozvednou a sestoupí na zem jako pěna, které by se člověk měl bát.
Modlete se, mé děti, modlete se za Chile, země se bude i nadále třást.
Modlete se, mé děti, modlete se za Mexiko, bude trpět.
Modlete se, mé děti, modlete se, kolem slunce uvidíte nový úkaz, který bude pro lidi
znamením bolesti.
Můj milovaný lide, země se třese v důsledku lidského hříchu, země mluví k člověku, který Mě
odmítá chovat ve svém srdci. Světla pronikají zemskou atmosféru častěji a zneklidňují ty, kteří
je pozorují. Prostor je přitahován hrozným hříchem, jehož je plná země.
Slovo přestává být slovem. Člověk a jeho bratři si už nebudou rozumět, vše bude zmatení [viz
Geneze 11:1-9]. Dobré úmysly budou považovány za špatné a hněv vyvolá hluboká rozdělení
mezi národy ve větším střetu.
Můj milovaný lide, tak jako noc objímá světlo nového dne, člověk se probudí světlem, které zničí
vše na své cestě, světlem, které sestoupí kvůli útoku jednoho, jenž se před lidstvem zdál spící,
ale tajně se připravoval ke skoku. Bolest a rozvaliny, pláč lidstva, utrpení mých dětí…
Modlete se, mé děti, modlete se za Indonésii, bude nadmíru trpět.
JE TOLIK BOLESTI V MÉM SRDCI KVŮLI ODMÍTÁNÍ MÝCH DĚTÍ!
Má Matka vás volala a vy jste ji odmítli…
Má církev neuposlechla jejích přání, proto bude lidstvo trpět…
Brzy budete čelit svému hříchu. Kajte se!
Domýšlivý lide, dbej mého volání!… A s vírou očekávej pomoc z mého Domu.
Miluji vás.
Váš Ježíš

214. Poselství Ježíše ze dne 10. února 2017.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
DAL JSEM VŠECHNO

Žádám některé z vás, abyste odešli od všech, které znáte, abyste opustili všechny, které milujete
a následovali Mne. Taková byla vždy má cesta, proč se tedy divíte? Také jsem opustil všechny,
které jsem znal, abych vykonal Otcovu vůli na zemi, abyste mohli být zachráněni.

Mnozí cítí, že nejsou schopni opustit rodiny, na nichž lpěli celý život. Může vás vaše rodina
zachránit? Může vás vaše rodina provést hrůzou, která vás brzy obklopí tam, kde jste? Musíte
myslet na tyto věci, mé děti, protože odmítnutí Mě poslouchat přináší s sebou velkou cenu,
kterou nebudete chtít platit.
Jste povoláni k vyššímu určení, než se den za dnem těšit ze svého pozemského života. Jste
povoláni pracovat pro mé království. Jste povoláni říct ostatním o mé velké lásce k nim. Jste
povoláni, abyste provedli změnu, dokud je ještě čas, a to často vyžaduje, abych vás přemístil
z místa, kde jste.
Dal jsem za vás mé všechno.
Co byste nedali pro Mne?
Ježíš

Mt 7, 21: Ne každý, kdo mi říká: Pane, Pane!, vejde do nebeského království, nýbrž ten, kdo koná vůli
mého nebeského Otce.
Mt 26, 39: Trochu poodešel, padl tváří k zemi a modlil se: Otče můj, jestliže je to možné, ať mě mine tento
kalich; ale ne jak já chci, ale jak ty chceš.
Mt 8, 21-23
21: A jiný, jeden z jeho učedníků, mu řekl: Pane, dovol mi, abych napřed šel a pochoval svého otce.
22: Ale Ježíš mu odpověděl: Pojď za mnou a nech, ať mrtví pochovávají své mrtvé.
23: Potom vstoupil na loď a jeho učedníci ho následovali.

215. Poselství Matky Spásy ze dne 13. května 2017.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

VZPOMÍNKA NA ZJEVENÍ NAŠÍ PANÍ VE FATIMĚ

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
jako Matka všeho lidstva hledám duše, abych je vedla k mému milovanému Synu.
Lidé mého Syna, měli byste se soustředit na hloubku každého slova, které vám odkázal v Písmu
svatém můj Syn, a snažit se být poslušní v plnění Božích přikázání.
Milované děti, jak často jsem vás vybízela, abyste žily své životy podle vysvětlování tohoto Slova,
které máte žít Božím příkazem, jako opravdoví křesťané, pro dobro své duše a ve prospěch osudu
lidstva!
Zlo nebylo vykořeněno z povrchu země, neboť v tomto čase zuřivě pronásleduje mé děti.
Nedostatek lásky nepřichází od Boha…
Hněv nepřichází od Boha…
Vzpoura nepřichází od Boha…

Buďte moudré a uvědomte si, jak zlo vás nechává reagovat proti všemu,
co reprezentuje větší duchovnost a větší svatost člověka.
Moji milovaní, v tomto čase mír lidstva visí na vlásku, a toto vlákno je lidskou vůlí těch, kdo mají
pozemskou moc a zapomínají, že je velmi omezená. Lidé rádi zapomínají, že moc nad vší
mocí je Boží moc, a nikoli ta lidská.
Zapomínáte na lásku k Bohu a k bližnímu. Vidím tak mnoho mých dětí, které mi působí hluboký
žal. Jsou nejen neposlušné, ale i pyšné a pýcha oslepuje jejich smysly a zatvrzuje srdce natolik,
že vidím, jak těžké je pro ně milovat samy sebe.
Děti mého Neposkvrněného Srdce, zlo v celém světě roste, a to je znamení brzkého a veřejného
vystoupení antikrista v lidstvu. Antikrist vytváří zlo, živí se zlem a pýchou, vším, co je v rozporu
s Boží vůlí, a když mé děti jednají proti Boží vůli, jsou spoluviníky na rozšiřování panství antikrista.
Milovaní, Božím člověkem je každé lidské stvoření, které ve svém životě vydává svědectví o Bohu,
naplňuje Boží vůli, a které se v některých chvílích ve svém životě vrací k Bohu se zkroušeným
srdcem a pevným úmyslem nápravy. Proto Boží lid pokračuje v růstu, bude i nadále růst a já budu
vždy apelovat na svědomí každého, aby se vrátil na cestu Pravdy a Života. Proto vás volám, abyste
zůstali bdělí. Zlo vniká do lidí, aby ti stejní lidé nechali proniknout temnotu do církve mého Syna.
Musíte rozlišit a rozpoznat zlo a jeho činy proti chování, zvykům, praktikám,
dobročinnosti, naději, a především proti víře všech, kdo jsou moji.
Varuji vás jako Matka. Boží dítě bojuje proti duchům, kteří jsou posíláni ďáblem, aby na vás útočili
a pomlouvali vás. Nepřítel duše se raduje z naivity mých dětí, což vyvolává nežádoucí reakce proti
Božím prorokům, aby se oslabilo Slovo, které je odhalováno lidstvu.
Děti mého Neposkvrněného Srdce, kolik falešnosti je uprostřed této generace!
Kolik falešnosti je v popírání antikrista, jeho pobytu na zemi a způsobu, jakým se vloudí, aby
podněcoval válku, podrýval církev mého Syna a napadal Boží nástroje, aby udržoval široké pole
svého působení, jež neustále roste tím, že získává nadvládu nad lidmi, nad tím, co vytvořil člověk –
nikoli nad horami, ale nad lidmi, aby se vzájemně zničili tím, že je odvede od Boha!
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, antikrist se chopil moci svou činností v mocných
kruzích světa, kde byl uznán. Je pro něj mimořádně důležité, aby zaséval svár mezi lidmi, snižoval
důležitost mých výzev a oslaboval obsah volání mého Syna, mých slov a mých přímluv.
Antikrist neslábne, ale roste prostřednictvím velkých spiknutí, skrze lži a závazky, které dobrovolně
podporují mocné skupiny ve světě ve prospěch zavedení jediné vlády, která bude pronásledovat lid
mého Syna s cílem uchvátit to, co je Božím vlastnictvím.
Milované děti, antikrist není výmysl, aby vám naháněl strach, ale skutečnost. Prodlévá
mezi vámi na zemi a jeho vliv se šíří z vrcholků vysoké společnosti, spouští své plány
k ovládnutí lidstva.
Antikrist má v tomto čase moc, a tato moc bude růst, dokud neuchvátí celé lidstvo a přivede je
k snášení nejbrutálnějšího útlaku.
Vy, mé děti, znáte mého Syna a jeho skutečnou přítomnost v eucharistii, znáte lásku mého Syna
k svému lidu, znáte Boží milosrdenství. Nedávejte v tomto čase stranou milosti, na které spoléháte,
abyste se vrátily na cestu spásy duší skrze dar Lásky.

V tento pamětní den chci, abyste si vzaly k srdci tato má volání, abyste byly vytrvalé
ve vašich dobrých úmyslech a v činech, které potřebujete k nápravě, abyste mohly
ve vás oživit Ducha Svatého a porozuměly znamením a oznámením v tomto čase.
Má mateřská láska mě vede, abych vás provázela a byla Přímluvkyní pro všechny lidi, pokud mě
o to požádají.
Modlete se svatý růženec. Nerecitujte jej, ale modlete se svatý růženec s oddaností
a v rozjímání, zastavte se u každého tajemství a nabídněte je sobě, mystickému Tělu
církve, pro všechny ty, kdo lpějí na lžích, které mají zlehčit přítomnost mého Syna
jako centra jeho církve.
Modlete se, mé děti, modlete se za ty, kteří nemilují nebo nečekají na mého Syna.
Modlete se, mé děti, modlete se, abyste nepodlehly podvodům Zlého.
Modlete se, mé děti, aby můj anděl pokoje byl slyšen při svém příchodu.
Modlete se, mé děti, modlete se, lidstvo bude překvapeno silou moci velkých národů,
které se vzájemně střetnou, a člověk bude trpět spolu s nimi.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, nezapomeňte, že věda, je-li použita k dobru,
je požehnáním, ale je-li použita ke zlu, vzhledem k lidské závislosti na něm, ochromí svět a během
okamžiku jej uvrhne do temnoty.
Milované děti, nepovstávejte proti sobě, sjednoťte se, spojte se s Boží láskou ve svých rukou
a sjednoťte se, shromážděte ty, které tak či onak mají moc a osud národů ve svých rukou.
Nevylučujte, nebo nepohrdejte těmi, které ve světě dosáhly uznání, naopak, spojte se s těmi
z mých dětí, o nichž věříte, že nemohou dosáhnout hlubšího poznání, a které Dům mého Syna
povolal, aby v tomto čase byly jeho hlasem.
Sjednoťte se, lidé mého Syna, všichni se sjednoťte, a netvořte jen zeď, ale sami o sobě podnikejte
kroky proti chapadlům Zlého, aby nedosáhl úspěchu ve svém konečném plánu proti mým dětem.
Žehnám vám a naléhavě vás prosím, abyste se přiblížili k mému Synu se srdcem naplněným
upřímností, aby vás přivítal se svým milosrdenstvím a abyste zůstali v Něm jako děti, které jsou
dětmi Krále Králů a Pána Pánů.
Mé Neposkvrněné Srdce zvítězí…,
a vy zůstanete v mém srdci, mé věrné děti.
Žehnám vám, miluji vás, ochraňuji vás.
Jako Jitřní Hvězda, osvítím cestu mých dětí.
Matka Maria

216. Poselství Boha Otce ze dne 22. února 2017.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
NIC ZE MNE

Odpovídám na některé modlitby mých dětí pouze postupně. Vám, kteří jste byli věrní, pečliví
v uctívání mého velkého jména, kteří jste šli se Mnou navzdory negativním okolnostem
a pronásledování.
V tomto čase uvidíte, jak odpovědi začnou přicházet po troškách. Dodejte si odvahy, mé děti,
neboť Já vidím, kde jste. Vím, co potřebujete, a po čem touží vaše srdce. Nezapomněl jsem
na mnohé modlitby, které jste se modlily.
Ti, kteří si nedávají pozor, aby šli po mých cestách, na ty zapomenu. Ti, kteří se hlásí k mému
jménu a neuctívají Mě, těch si nebudu všímat v časech, které mají přijít. Chtějí moji ochranu,
zaopatření, ale ze Mne nechtějí nic.
Bůh Otec
Mt 23, 1-5
1: Tehdy Ježíš promluvil k zástupům lidu i ke svým učedníkům:
2: Na Mojžíšově stolici zasedli vykladatelé Písma a farizeové.
3: Konejte a zachovávejte všechno, co vám řeknou, ale podle jejich skutků nejednejte, protože to jen
říkají, ale nekonají.
4: Svazují těžká břemena a vkládají je lidem na ramena, ale sami se jich nechtějí ani prstem dotknout.
5: Všechny své skutky konají jen proto, aby se před lidmi ukázali. Dávají si dělat zvlášť široké modlitební
řemínky a zvlášť velké střapce na šatech.
Mt 7, 21-23
21: Ne každý, kdo mi říká "Pane, Pane!, vejde do nebeského království, nýbrž ten, kdo koná vůli mého
Otce.
22: Mnoho jich mi řekne v onen den: "Což jsme nemluvili tvým jménem jako proroci? A což jsme tvým
jménem nevyháněli zlé duchy? A což jsme tvým jménem nedělali zázraky ve velkém počtu?
23: Ale tehdy jim prohlásím: "Nikdy jsem vás neznal. Pryč ode mne, pachatelé nepravosti!"
Př 1, 25-27
25: Každé radě jste se vyhýbali, nedali jste na mé domlouvání,
26: i já se budu smát, až budete v bídě, budu se vysmívat, až na vás přijde strach,
27: až na vás přijde strach jako ničivá bouře a vaše bída se přižene jako vichřice, až na vás přijde soužení
a tíseň.
Mt 6, 33: Hledejte tedy nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto všechno vám bude dáno navíc.

217. Poselství Ježíše ze dne 17. května 2017.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

NEZAPOMEŇTE, ŽE TOTO JE ČAS NA PŘÍPRAVU!

Můj milovaný lide, žehnám tě svou láskou.

MŮJ LIDE: KDE JSI?
Mluvím k tobě, a ty Mě neposloucháš…
Volám tě, a ty neodpovídáš…
Ptám se, a ty Mě neposloucháš nebo nebereš má slova s náležitou vážností…
V tomto čase je třeba, aby mé děti rostly a pronikly do mé lásky, a být láskou, aby pro Zlého
nebylo snadné z nich udělat loutky, které páchají zlo.
Moji lidé, nepochopili jste naléhavost vnitřního růstu, abyste se mohli setkat
a sjednotit se se Mnou. V každém okamžiku zůstáváte spoutáni svým lidským egem, jímž se
chlubíte, nebo neustále chválíte. Všechno víte, můžete udělat cokoli, všechno dáváte stranou
a soustřeďujete se jen na sebe, abyste byli svým sobectvím.
Vaše záliby nebo preference často nejsou slučitelné s mým učením, s cestou mého opravdového
dítěte, přesto se ale nezastavím a také vy se nesmíte zastavit na cestě ke Mně. Nesmíte ustrnout
a myslet si, že již máte všechno, abyste Mě dosáhli. Duchovní růst člověka nekončí, dokud
neodejde do mého Domu.
Někteří z mých vlastních jsou namyšlení, sobečtí, arogantní, kritičtí, neodpouštějí,
vnucují své názory, nepřijímají způsob myšlení nebo chápání ostatních svých bližních,
pokud jde o mé záležitosti. Jiní neustále zdůrazňují omyly svých bratrů, aniž by si
uvědomili, že mají tutéž chybu, na kterou poukazují u ostatních. To, moji lidé, je u vás tak
běžné, že se trápím tím, že stále chodíte se stejnými hadry, které jste vždy nosili.
Konflikty mezi mými dětmi nejsou jen ty, které vidíte na veřejnosti, ale také ty, které každý nosí
v sobě, a které se projevují s hrubostí v okamžiku, kdy zaútočíte na své bližní, aniž byste na
okamžik přemýšleli o škodě, kterou si tím způsobíte.
Pověřil jsem některé své nástroje misí vysvětlovat mé Slovo, a tato mise by neměla být
brána na lehkou váhu, ale měla by dát mým lidem možnost růst, neboť Já nemohu –
sám – vás vést k modlitbě, nemohu – sám – vás vyzývat, abyste Mě přijali, dokud
ve vašem nitru nenastane skutečná změna, z níž se zrodí víra, zakoření a stane
se opravdovou.
Moji milovaní lidé, potřebujete procvičování, procvičování daru mé Lásky vůči svým
bližním. Ten, kdo vytrvale bičuje nebo mučí své bratry, není opravdový, jen předstírá, že patří
k mým vlastním…
Pokoj je znakem těch, kdo míří ke Mně…
Úcta k bližnímu je znakem těch, kdo míří ke Mně…
Nedostatek víry je znakem těch, kdo nejsou mé opravdové děti, neboť setrvávají
ve vlažnosti. Musí se v těchto časech rozhodnout kvůli poutům, které jim neumožňují růst a jsou
pro ně neustálou překážkou.
Moji milovaní lidé, nepřicházím vysvětlovat mé Slovo, abyste si je jen četli a nepraktikovali je,
a zůstali stejnými nevěřícími, pošetilci, neznalými a arogantními, kteří Mě nechávají trpět.
Každý můj požadavek je pro vás příkazem, příkazem, abyste rostli a byli více duchovní,
a méně hříšní. Duchovní růst vás vzdaluje od hříchu a zla. Potřebuji, abyste se připravili jít po mé
vlastní cestě, nemůžete jít zkratkami, jak se vám líbí, musíte jít v mé vůli.
Duchovní růst zvětšuje víru v lidské bytosti a mé děti musí růst, aby překonali to, co je
svazuje. Většina lidí se dobrovolně připoutává k tomu, co je světské, ke svému životnímu stylu,

ke svým zálibám a potěšením, nedůvěřují Mi, nevěří ve Mne, odvracejí se od mé vůle, a někteří Mi
vzdorují kvůli strašným náklonnostem, které mají. Poutům, která ovládají mysl, a oni věří, že
nebudou schopni bez nich žít.
Moji lidé, tato generace se v každém okamžiku bouří proti Mně, a tak nebude pro vás snadné žít
s událostmi, které se blíží:
Jak
Jak
Jak
Jak
Jak

bude
bude
bude
bude
bude

žít
žít
žít
žít
žít

ze dne na den ten, kdo je zvyklý žít v bohatství?
ze dne na den ten, kdo se soustředil na své úspory?
ten, kdo je zvyklý uspokojovat své ego a své rozmary?
ten, kdo je zvyklý dávat rozkazy?
ten, kdo Mě neposlouchal?

Moji lidé, nebudete mít žádné pohodlí tohoto času… nebudete mít NIC!
Vaše bezpečí bude spočívat ve víře v mou pomoc a pomoc mé Matky spolu s pomocí
vašich bratrů na cestě.
Nebudete moci mít nynější rozmary, stanete se sobě rovní, ti kdo něco mají s těmi,
kdo nemají nic. V této chvíli bude vaše jistota ve Mně, a kdokoli není připraven být
poslušný, nebude schopen snášet tento stav.
Moji lidé, tento čas přestává být časem, krátí se a vy jdete, jakoby se nic nemělo stát. Těžké
choroby se budou rychle šířit, a když se vám stanou známé skrze lékařská média, a vy je nebudete
moci déle skrývat, budou to prostředky, které vám odhalila má Matka, jimiž některé z nich
zastavíte, ale především bude v tomto čase nutná víra.
Děti, kolik z vás nedosáhne větší spirituality, protože si odpíráte vnitřní změnu! Člověk může
procházet svým životem s určitým charakterem, s individuální cestou bytí, s velmi osobními
požadavky a zálibami… Ale toto je čas změny, transformace, uzdravení a zvláštní
podoby mé pomoci.
Děti, jste bytostmi svobodné vůle, jste si vědomy svých činů, můžete uvažovat o svém jednání
nebo práci, máte mysl a svědomí. Použijte tyto dary k svému růstu, a ne k cestě zpět. Lidské já
je součástí vědomí, proto je tak důležité znát sám sebe, abyste se mohly rozhodnout se změnit
pro své vlastní dobro a dobro všech kolem vás.
Lidé této generace cítí, že se svou nynější technologií jsou soběstační a vrhají se do používání
moderních prostředků, aniž by chtěli uvěřit, že ty jim jen ubírají čas, zabraňují jim být bratrští
a ochotní ke změně, a vedou je k násilí a závislosti.
Kolik jen vás na Mne zapomíná, aniž byste pomysleli, že dokonce i se všemi moderními novinkami
jste stejní jako jiné generace, které byly ztraceny proto, že se nesnažily Mě poznat!
Sami o sobě nemůžete udělat nic, potřebujete Mě, abych zůstal ve vás, protože
přebývám uvnitř každého z mých dětí. V tomto čase jste Mě od sebe oddělili, a proto jste
vytvořili hlubokou trhlinu, která brání nepřetržitému dialogu, jenž měl mezi námi existovat.
Máte v životě lidské cíle… A Já vás volám k Božímu cíli, který nemá konec.
Moji lidé, usnadňuji vám naše setkání, ale vy se vzpíráte v tomto důležitém čase, v okamžiku,
tak přesahujícím lidskou existenci.
Nesmíte zůstat jako dosud, nesmíte opakovat stejné chyby minulosti, nesmíte už dál nosit hadry
špatných zvyků, které jste získali ve své rodině nebo s nimiž jste sami souhlasili.

Nikdo nemá právo špinit svého bratra, ani ho držet v neustálém utrpení.
Děti, lidské stvoření by mělo dosáhnout úrovně mého jednání a práce, aby vaše lidské
ego se nevrhlo na vaše bližní.
Moji lidé, utrpení mé církve už není daleko, bude krutě očištěna a vy, mystické Tělo, jste uvnitř
mé církve. Z tohoto důvodu musíte být každým okamžikem stále lepší. Nepovažujte se za
poražené, jděte dál, sjednocení v mé vůli. Neopustil jsem vás, každý z vás je pro Mne
jedinečný a nenahraditelný.
Moji milovaní lidé, Slunce vysílá své škodlivé záření a vy budete trpět.
Člověk se pokouší ospravedlnit závody národů ve zbrojení před lidstvem. Vlk v rouchu beránčím
touží získat moc nad lidstvem, aniž by si to lidstvo uvědomilo. V tomto čase předstírá, že hledá
světový mír.
Nemylte se, mé děti, zůstávejte vždy ostražité v každém ohledu. Až se vám ekonomika bude zdát
pevná, nevěřte tomu. Já vidím dál a vy nebudete žít tak jako dnes. Ten, kdo má peníze,
bude jako žebrák, a žebrák ho naučí jak žít bez majetku. Všichni budete potřebovat své
bratry, aby vás chránili jako křesťané v čase ukrutného pronásledování, které bude rozpoutáno
s velkou silou proti mému lidu.
Nečekejte na znamení, oznámené mou Matkou, abyste se změnili. Musíte se změnit právě v tomto
okamžiku. Smiřte se se Mnou a vzdávejte díky, že jste byli povoláni k životu v mé lásce, z níž plyne
vše, co člověk potřebuje.
Modlete se, mé děti, modlete se za Francii, bude trpět terorismem ve svých útrobách.
Modlete se, mé děti, modlete se, za Spojené státy, tento národ přivede k utrpení své
děti.
Modlete se, mé děti, modlete se za Ekvádor, jeho lid uvidí probuzení velké sopky.
Modlete se, mé děti, modlete se za Střední východ, lidstvo dospěje k neočekávanému.
Moji milovaní lidé, modlete se za mou církev, buďte opatrní a rozhodněte se stát mými
opravdovými dětmi.
Tváří v tvář lidskému sobectví a aroganci,
ukažte víru ve Mne s opravdovou vnitřní změnou.
Volal jsem každého, aby se připravil, protože čas už není dlouhým časem. Ale můj lid čeká, a až se
probudí, bude pro něj dvojnásobně těžké, aby přišel ke Mně. Ale láska mé Matky nikdy nezeslábne,
bude se stále přimlouvat za každého z vás a přitáhne vás na mou cestu, kde nikdy nenajdete
zavřené dveře.
Žehnám vám, moji milovaní. Nezapomeňte, že toto je čas na přípravu.
Váš Ježíš

218. Poselství Boha Otce ze dne 15. května 2017.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

O KOZLECH A OVCÍCH

Řekl jsem vám, že cokoli je v nitru každého muže nebo ženy, že to narůstá. Vidíte to na lidech
kolem vás.
Jestli jsou bojácní, jejich strach roste. Jsou-li věrní, roste jejich víra. Jsou-li zvrácení, jejich
zvrácenost se zvětšuje.
Cokoli se skrývá v jejich srdcích, roste.
Není to bez důvodu, mé děti, že vidíte tyto věci zesílené v těch, kdo jsou kolem vás. Konflikt
se vyostřuje a ovce jsou oddělovány od kozlů, v přípravě na konec všech věcí.
Jak se konec rychle blíží, bude stále více zřejmé, kdo je můj a kdo ne.
Zůstávejte bdělí a buďte velmi opatrní, protože váš nepřítel to použije proti vám, bude-li moci.
Kdykoli je v nějaké osobě zlo zvětšeno, je tam příležitost k velkému hříchu a ničení.
Bůh Otec

Poznámka: Pán mi ukázal, že jedním ze záměrů toho všeho je, že ti, kdo tvrdí být křesťany,
ale ve skutečnosti jimi nejsou, budou tomu vydáni na pospas.

Mt 25, 31-46
31: Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na svůj trůn slávy
32: a budou před něj shromážděny všechny národy. A oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce
od kozlů.
33: Ovce postaví po své pravici, kozly po levici.
34: Tehdy řekne král těm po své pravici: Pojďte, požehnaní mého Otce, přijměte jako úděl Království,
které je pro vás připraveno od stvoření světa.
35: Neboť jsem měl hlad, a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a dali jste mi napít; byl jsem cizí, a ujali jste
se mě,
36: byl jsem nahý, a oblékli jste mě; byl jsem nemocen a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste
ke mně.
37: Spravedliví mu na to řeknou: Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a dali jsme ti najíst, žíznivého, a dali
jsme ti napít?
38: Kdy jsme tě viděli jako cizího, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsme tě?
39: Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme k tobě?
40: Král jim odpoví: Skutečně říkám vám: Co jste udělali pro jednoho z těchto mých nejnepatrnějších
bratří, pro mne jste udělali.
41: Potom řekne těm po levici: Pryč ode mne, vy zlořečení, do věčného ohně, který je připraven pro ďábla
a jeho anděly.
42: Neboť jsem měl hlad, a nedali jste mi najíst, měl jsem žízeň a nedali jste mi napít;
43: byl jsem cizí, a neujali jste se mě, byl jsem nahý, a neoblékli jste mě, byl jsem nemocen a ve vězení,
a nenavštívili jste mě.
44: Tu mu na to řeknou také oni: Pane, kdy jsme tě viděli hladového nebo žíznivého, jako cizího nebo
nahého, nemocného nebo ve vězení, a neposloužili jsme ti?
45: On jim na to odpoví: Skutečně říkám vám: Co jste neudělali pro jednoho z těchto nejnepatrnějších,
ani pro mne jste neudělali.
46: A tito půjdou do věčného trápení, spravedliví však do věčného života.

219. Poselství Matky Spásy ze dne 20. května 2017.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

BUDETE OKLAMÁNI, OČEKÁVÁTE SPASITELE A MÍSTO NĚJ PŘIJMETE ANTIKRISTA

Milované děti,
přeji si, abyste otevřely své duchovní oči, aby vás opustila slepota.
Každý, kdo už nechce žít ve zlu, musí mít odvahu odložit špatné jednání, přijatá škodlivá učení,
nevědomost, neúctu, ale především, dokud mé děti neopustí aroganci, s jakou se chovají
k záležitostem mého Syna, nebudou růst, a proto nebudou schopny si udržet jasný vhled, k němuž
je vede Duch Svatý.
Toto Slovo je Boží vůle, abyste se probudily z otupělosti, do níž jste se samy pohroužily
a pohodlně v ní žijete, jakoby se nic nemělo stát.
Takto si vedli lidé z generace proroka Noe – nic na ně nezapůsobilo, vysmívali se slovům proroka
Noe a tomu, co stavěl v poslušnosti k Bohu. Někteří byli nedůvěřiví, jiní věřili, že je šílený nebo
posedlý zlým duchem, který ho přiměl stavět archu.
A tak jde člověk této generace – ukolébán vlastnictvím všeho, co si přeje, svěřil své bezpečí bohu
peněz, jímž získal "status", který mu dává nadřazenost nad zbytkem společnosti. Vy víte, že to,
co je hmotné, netrvá věčně, ani není zárukou stálého bezpečí, ale jako byste byli hluší a němí a žili
v mylném uvažování, jste stále vedeni k neposlušnosti.
Některé z mých dětí se účastní mše svaté, aby se podílely na Večeři mého Syna, každý den se
modlí, aby se svěřily Bohu a nabídly mi pár Zdrávasů. Říkají si, že neubližují svým sousedům nebo
nikomu nepůsobí škodu, ale nejsou duchovní, jsou vlažní. Mají strach se zřeknout toho, co je
světské, věří jen napůl, že vedou "život se Světlem", a myslí si, že stačí zachovávat Přikázání a Boží
Zákony. Zatímco se zabývají svou prací a různou činností, neslyší naše volání. A jaké je jejich
srdce? Zapomněly, že kde je jejich srdce, tam je i jejich víra.
Milované děti, můj Syn očekává, že odpovíte na jeho volání a že jeho lid Ho požádá:
"Přijď království tvé". A já se vás ptám: V kterém království žijete, v kterém světě?
Nedovolte Zlému, aby odvedl vaši pozornost. Neustále udržuje své milice na zemi, které vás bez
oddechu svádějí a pokoušejí, aby vás rozptýlily tím, co vám duchovně způsobí největší škodu:
Zakrývá vám, že každým okamžikem jste blíže skutečným událostem, které vám potvrzují znamení
tohoto času.
Vás, mé děti, vyzývám, abyste zůstaly bdělé. Budete oklamány, očekáváte Spasitele a místo Něj
přijmete antikrista. Lidstvo bude čelit válce, na zemi nebude žádný řád, hladomor si přivlastní celé
lidstvo a antikrist vystoupí, aby dal mým lidem údajný mír, falešné bezpečí a potravu…
A jak budou reagovat ti, kdo neznají mého Syna a odmítli naslouchat těmto voláním? V zajetí
podvodu budou následovat antikrista a vzdávat mu ďábelský kult. Lidé ho budou zbožňovat,
protože jim nabídne nesmrtelnost, nesmrtelnost bez Boha, ale lidstvo, nerozumné a nevděčné,
se mu odevzdá a bude ho následovat a ignorovat skutečnost, že touhou Zlého je vyhladit co nejvíc
světové populace.

Mé děti, v tomto čase je jeviště připraveno, aby lidé vstoupili do jeho scénáře. Po celá staletí
shromažďoval Zlý vše, co v tomto čase potřebuje. Podporoval esoterismus, falešné nauky, dával
vám falešnou jistotu, vedl lidi k nevědomosti o Pravdě a k popírání Boha.
Děti, vše, o čem jsem se vyjádřila, je skutečné.
Každé z vás musí poznat a uznat mého Syna, abyste nepadly do zla.
Každé lidské stvoření, které se připojí k rafinovanosti temnoty, které přilne k pohodlí a přepychu,
každý, kdo uctívá boha peněz a usiluje o ně, aby si zachoval bezpečí, každý, kdo prožívá své činy
proti Duchu Svatému, každý, kdo žije hanobením svého bratra, každý, kdo prožívá přání zla svému
bližnímu, vštěpuje a přenáší, i když to neví, tuto část sebe, se kterou vnitřně žije, do své
dědičnosti, která se v tomto čase probouzí v mladé generaci.
Vyzývám vás, abyste rozbili tato pouta minulosti…
Vyzývám vás, abyste se stali novými bytostmi…
Vyzývám vás, abyste měli Lásku mého Syna v hojnosti…
Vyzývám vás, abyste se znovuzrodili v novém životě, abyste dali stranou nadměrnou touhu
po materiálním vlastnictví, abyste usilovali o obohacení duše a žili v plnosti těch, kdo prosí:
"Přijď království tvé".
Připravte království pro naplnění Boží vůle jak v nebi, tak i na zemi.
Připravte se v tomto čase, abyste mohli rozpoznat, co není z Boha.
Mé děti, zlý utlačovatel bude mít moc změnit přírodní zákony, a tím přesvědčí mé děti, které se
mu odevzdají – a to bude největší a nejstrašnější zkouška církve.
Moji milovaní, vy to nyní víte, slyšíte to, nejste neznalí toho, co jsem vám řekla. Nicméně je velký
rozdíl mezi věděním a uvedením ve skutek, mezi věděním a poznáním, mezi věděním a nápravou
sebe sama.

Viz 1Kor 15, 58: Proto buďte pevní, moji milí bratři, nedejte se zviklat a stále se hodně čiňte v díle
Páně. Víte přece, že vaše námaha není marná, když ji konáte ve spojení s Pánem.
1 Thes 5, Sv. Pavel uzavírá lekci o příchodu Krista těmito slovy: Nesmíme se tedy oddávat spánku
jako ostatní, ale naopak: zůstaňme bdělí a střízliví."
Drahé děti, co by se stalo, kdyby po Vzkříšení mého Syna apoštolové tvrdě nepracovali, kdyby
nepracovali pro Boží království a jen čekali bez námahy? Znal by někdo evangelium? Znali byste
Slovo?
Vy, kteří se nazýváte následovníky, milujícími, zbožňovateli, dětmi, stoupenci
a křesťany, máte povinnost odpovědět, jak vám nařídil můj Syn, a vzhledem ke
znalosti o bezprostředním příchodu mého Syna, máte povinnost vyvinout v každém
okamžiku největší úsilí, jako by tento okamžik byl poslední, protože každý okamžik
je Božím darem pro každého z vás.

Viz 1Jan 3, 2-3: Milovaní, už teď jsme Boží děti. Ale čím budeme, není ještě zřejmé. Víme však,
že až se on ukáže, budeme mu podobni, protože ho budeme vidět tak, jak je. Každý, kdo skládá
na něj tuto svou naději, uchovává se čistým, jako on je čistý.
Konec časů přichází, hřích se rozmáhá. Jako Matka jsem vás držela daleko od hříchu a vy
mi nejste vděční, neodpovídáte…
Vidíte, jak se nemoci šíří…

Vidíte, jak hněv ovládá lidi…
Pozorujete velké protesty po celém světě a nevěříte…
Naopak, popíráte, že se musíte změnit, nechcete být lepší, setrváváte ve svých
myšlenkách a s touto negativitou, kterou přenášíte na své bratry, pokrytecky
pokračujete v přijímání mého Syna v eucharistii, bez náležitého přezkoumání svědomí
v Duchu a Pravdě.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, stane se tak mnoho událostí a objeví se tak mnoho
rozporů, že ti, kdo nejsou připraveni, opustí mého Syna. Církev mého Syna bude trpět ještě víc
a mnoho mých dětí ji opustí.
Popírání, hřích, arogance, nedostatek lásky k bližnímu jsou velké stěny, které vztyčujete proti
Bohu, a On, z úcty k vaší svobodné vůli, je nepřekročí, a co se stane uvnitř těchto zdí? Je tam Bůh,
nebo není?
Cesta pokory, odevzdání, poslušnosti, naplňování Přikázání a zřeknutí se vašich pout,
vám byla dána Božím milosrdenstvím, které vás vede na tuto cestu, která vás vzdaluje
od hříchu.
V tomto čase se rozmáhá hřích proti Duchu Svatému. Hříchy proti Duchu Svatému jsou neustále
páchány.
Můj Syn vám vysvětlil Pravdu, nepodvádí vás krásnými slovy, ani vám neříká, že tato generace
se chce s Ním setkat. Víte proč, děti?
Protože Pravda je silou duše, je potravou duše, je svobodou duše, proto jsou tato
volání z nebe naplněny Pravdou.
Ti, kdo milují, jsou svobodní, dobře vědí, že svobodu našli v mém Synu, a ne v lidech, proto
se necítí v zajetí.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, každý okamžik je okamžikem, a v něm je Láska mého
Syna pro každé z vás, aby vás miloval a odpouštěl vám, miloval a vítal vás, miloval a vedl vás.
Volejte Ho, hledejte Ho, abyste se s Ním setkali, kajte se ze svých chyb a hříchů,
kterými jste Ho urazili, vyznejte se ze svých hříchů a vyjděte čistí, abyste se setkali
s Tím, který vás nikdy neopustil.
Připravte se, a mějte na paměti Druhý příchod mého Syna.
Modlete se, mé děti, modlete se za Španělsko, tato země pozná bolest.
Modlete se, mé děti, modlete se za Venezuelu, bolest bude trvat, dokud nenajde
svobodu.
Modlete se, mé děti, modlete se, země se bude stále třást.
Modlete se, mé děti, modlete se, nezapomeňte, že nemoc vychází z laboratoří, použijte
to, o čem jsem se vám zmínila, pro vaše zdraví.
Modlete se, mé děti, k velké katastrofě dojde na moři.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, jsem s vámi, jsem vaše Matka a Matka neopouští své
děti.

Ať mé požehnání je pro každého balzám na jeho rány, obavy a zdraví.
Spolu spojeni, zbožňujme Krále králů a Pána pánů.
Žehnám vám.
Matka Maria

220. Poselství Boha Otce ze dne 18. května 2017.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
ČISTOTA

Toto je čas, abyste se soustředili na srovnání svého kroku se Mnou. Žádám své děti, aby šly
po mých cestách a poslouchaly mé příkazy. Chci, abyste šly ve vzájemné lásce, pomáhaly méně
šťastným a řekly o Mně ostatním.
Podřídíte-li se Mi a budete-li následovat mé vedení, povedu vás nyní na cestu čistoty, která
způsobí, že budete požehnány, která vám umožní oddělit se od světa. Na cestu čistoty, která
Mi bude příjemná.
Odolávejte pokušení hříchu, mé děti, neboť hřích může přinést uspokojení jen na okamžik,
ale trest za něj může být dlouhodobý. Jeho následky jsou daleko větší, než můžete předvídat.
Podřiďte se Mi, vzdorujte ďáblu, a ďábel uteče. Neznáte celý rozsah toho, co v tomto čase
přichází. Jít v čistotě vám pomůže přežít.
Bůh Otec

Jak 4, 1-11
1: Odkud vznikají války, odkud boje mezi vámi? Jen a jen z vašich špatných žádostí a ty pak používají
k boji vašich údů.
2: Žene vás touha něco mít, ale vycházíte naprázdno; máte chuť vraždit a zmítá vámi nenávist, a přesto
nemůžete dosáhnout ničeho; bojujete a válčíte, ale nic nemáte, protože neprosíte.
3: A i když prosíte, nic nedostáváte, protože prosíte špatně: chcete to potom rozplýtvat na své špatné
žádosti.
4: Vy duše nevěrné, což nevíte, že přátelit se s tímto světem znamená znepřátelit se s Bohem? Kdo chce
tedy být přítelem světa, stává se nepřítelem Božím.
5: Myslíte, že nadarmo stojí v Písmu: Duch, který z jeho vůle v nás přebývá, má nás až k žárlivosti rád?
6: Tím větší je však taky milost, kterou dává. Proto praví: Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává
milost.
7: Rádi se proto Bohu podřizujte. Vzepřete se proti ďáblovi, a uteče od vás.
8: Přijde blíže k Bohu, a Bůh přijde blíže k vám. Očisťte své ruce a posvěťte své srdce, lidé dvojací.
9: Uvědomte si svou ubohost, naříkejte a plačte. Váš smích ať se obrátí v nářek a vaše radost ve smutek.
10: Pokořte se před Pánem, a on vás povýší.
11: Bratři, nemluvte špatně jeden o druhém. Kdo mluví proti bratrovi nebo bratra posuzuje, mluví proti
zákonu a soudí zákon. Soudíš-li však zákon, nejsi plnitelem zákona, nýbrž jeho soudcem.

221. Poselství Matky Spásy ze dne 24. května 2017.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

SOUDÍTE A ZAPOMÍNÁTE, ŽE BUDETE SOUZENI

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
má mateřská láska jde po celé zemi a hledá stvoření, která se potřebují přiblížit k mému Božímu
Synu, a tímto způsobem se přimlouvám jako Matka za každou z těchto lidských bytostí.
Nechci ztratit ani jedinou duši. Všechny potřebují poznat, že v některém aspektu svého
života se musí změnit a že to nedokážou samy. Všechny potřebují věčnou spásu, všechny
potřebují obrácení, všechny potřebují Boží pomoc.
Nedosáhnete žádného duchovního vzestupu, jestli nejdříve nepřipustíte, že bez Boha
nemůžete nic dokázat.
Člověk, který přináší dobré ovoce, je ten, jenž ví, že Bůh všechno vidí a který si je vědom, že dobrá
práce a jednání jsou podmínkami, které musí splnit k zachování vztahu, jenž se vyvíjí mezi
člověkem a Bohem.
Nemůžete dát, co nemáte. Proto se v tomto okamžiku, před vašima očima, objevuje tolik sporů
v rodinách, manželstvích, v práci, mezi bratry a sestrami a nakonec ve společnosti všeobecně.
Nemá-li srdce lásku, nemůže dát, co nemá, a právě tehdy přicházejí neshody, protože bez Boží
Lásky, přítomné v každém okamžiku, přichází nedostatek lásky a přináší temnotu a hněv,
neporozumění a svár a jiné postoje, jimiž se lidé od sebe vzájemně vzdalují.
Člověk tohoto času musí spolupracovat sám se sebou na své vlastní spáse, ale k mému
zármutku tomu tak není. Společnost vytvořila sobecká stvoření, stvoření, která neustále soupeří
jedno s druhým. Člověk se nechce poznat, proto také nedostává žádnou pomoc, aby změnil své
chování, a vyrovnal se tak s tím, co vám přikazuje nebe.
Každé naše volání, které dostáváte, je Láska Všemohoucího, jež je vylévána na ty, kteří Ho
přijímají. Děti, vy byste neměly číst toto Slovo, potřebujete přemýšlet a ptát se: "Kde jsem udělal
chybu"?, "Co potřebuji zlepšit?", "Od čeho bych se měl osvobodit, protože mě to svazuje?"
Musíte uvést do praxe to, co je nutné zbavit chyb, co vám nedovoluje stoupat výš,
co vám brání, abyste se skutečně odevzdaly obrácení.
Boj mezi dobrem a zlem stále trvá, a v míře, v jaké si lidstvo zla nevšímá, zlo toho využije ke své
výhodě.
Nechcete opustit své ego, které vás udržuje v neskutečném stavu "statusu". Člověk, který se
neodevzdá Nejsvětější Trojici, žije ve lži, která z něj neudělá lepší Boží dítě, dokud se na sebe
niterně nepodívá a rozhodne se už nežít v iluzi.
Můj Syn vás nevyzval, abyste všichni žili v klášteře, ale všechny vás volá, abyste se dokázali
s Ním sjednotit natolik, že by každý člověk žil ovládán Boží Láskou ve svém nitru, a došel k životu
v Boží vůli, kterou by prožíval jako uvnitř kláštera.

Můj Syn vás vyzval, abyste byli milosrdní, odpouštěli, neměli účast na nespravedlnostech,
a to je část přípravy jeho dětí na to, co budou žít, a na to, co již někteří prožívají – pronásledování,
mučednictví…
Učedník mého Syna je poslušný a staví se proti násilí, protože je věrný následovník Lásky mého
Syna.
V tomto čase pronásledování křesťanů už není skrýváno a církev mého Syna, vědouce, že jsem
to již oznámila, musí nicméně zvýšit svůj hlas a více se modlit za ty, kdo trpí současným soužením.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, Zlý pronásleduje mé děti, které hledají jednotu,
protože nachází uspokojení v nejednotě, a to ho přivádí k vzestupu.
Zlo nemůže zničit dobro, a v tom, děti, musíte mít jasno. Věřte tomu, a s touto jistotou
jděte dál. Zkoušky vás povedou k rychlejšímu růstu a k větší síle, pokud se vaše mysl a srdce
soustředí ve svém pohledu jedině na Boží záměr, který vás povede k poznání nebe už v předstihu.
Děti, musíte se připravit jít dál po cestě mého Syna. To nemůžete udělat tím, že budete drtit své
bratry, nebo jim vnucovat svůj vkus a to, o čem si myslíte, že je správné.
Ti, kdo chtějí poznat mého Syna, musí Ho hledat nejen v modlitbě, ale svým
porozuměním, v daru sebe samých skrze poslušnost a odevzdanost, pro dobro svých
bližních.
Moji milovaní, vedu vás k tomu, abyste odpověděli a přijali pevné rozhodnutí jít dál, a být poslušné
děti, které chtějí žít své životy takovým způsobem, jenž je v souladu se zásadami opravdového
křesťana.
Mé děti nejsou těmi, kdo učí novým způsobům, jak milovat Boha a své bližní. Boží Zákon je již
obsažen v Písmu svatém, aby nikdo nemohl vytvořit svůj vlastní zákon.
Vy víte o tomto Slovu, ale nerozebíráte je, nevracíte se k němu znovu a znovu
a neuvádíte je do praxe ve svém osobním životě.
Děti, bojíte se přiznat, že jste neposlušné k Božím výzvám, hromadíte si poklady země, a ne pro
nebe. Vaše myšlenky o svých bližních jsou nejhorší a nejméně vhodné, neboť vaše pochybnost
o nich není jen možnost, ale zákon, jejž jste přijaly, abyste soudily, a zapomínáte, že stejně tak
budete souzeni.
Proto vás volám k obrácení. Trávíte svůj život v očekávání více času, aniž byste pomyslely na to,
že pokud jde o sociální závazky nebo rodinu a práci, neříkáte: Očekávám více času. Jen Boha
necháváte čekat a důvěřujete v jeho milosrdenství, a to je velká tvrdohlavost, pošetilost a neúcta.
Již jsem se vám zmínila, co se stává z lidstva, a přesto pokračujete, zahledění do sebe,
a neměníte své priority. Lidstvo, kořist svého vlastního rozvoje, zakusí tvrdost útlaku národů,
které byly připraveny k boji proti Božím dětem, s cílem zavést náboženství, kde Bůh neexistuje,
a kde svobodná vůle dovolí každé lidské bytosti žít v tomto jediném náboženství podle svého
svědomí. Hlavně proto, že člověk tohoto času své svědomí vůbec nepoužívá, ale jedná
napodobováním a umíněností.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, některé z vás si připravují přístřeší pro časy
pronásledování a soužení…
A vaše svědomí, vaše myšlenky a srdce – jak na tom jsou?
Budete bytostmi, které jsou nestranné a ochotné žít se svými bratry?

Budete mít srdce mého Syna, abyste Ho viděly ve svých bratrech?
Po pravdě vám říkám, že lidé se připravují, jen pokud jde o hmotné a ponechávají to, co je
duchovní, až na konec. Ale pro soužití je nutná láska v srdci každého člověka, abyste dosáhli
jednoty.
Milované děti, můj Syn volal každé z vás vaším jménem, a ještě některé nevěří v Boží
milosrdenství a odpírají Bohu, co je jeho. Budou těmi, které padnou tváří k zemi a plakat
kvůli své neposlušnosti.
Vulkány se probouzejí, vylévají lávu, a právě tam člověk vidí svou malost před velkým dílem
Nebeského Otce. Země stupňuje své otřesy, a právě tam člověk křičí k Bohu. Moře způsobí
poplach v pobřežních zónách, úroveň oceánů se pozvedne a člověk bude muset ustoupit. Roční
období budou natolik proměnlivá, že rozsévač nebude vědět, kdy sít, kdy připravit půdu, tváří
v tvář přírodě, která se vymkla kontrole.
Modlete se, děti, modlete se za Austrálii, tento můj lid bude trpět.
Modlete se, děti, modlete se, teror způsobí, že lidstvo bude trpět ještě víc.
Modlete se, děti, modlete se za Rusko, není nositelem míru, ale bědování.
Modlete se, děti, modlete se, protože lidské zacházení s přírodou přinese nouzi
a nedostatek, a vy nebudete schopné pokrýt základní lidské potřeby. Voda je v každém
okamžiku kontaminována radioaktivitou.
Děti mého Neposkvrněného Srdce, přijde chvíle, kdy do tropických zemí přijde velký chlad a tam,
kde je obvykle zima, horko nechá člověka trpět.
Nepodceňujte má slova: Zemi ohrožuje nebeské těleso a člověk stále jí a pije, jako kdyby se nic
nemělo stát.
Přijde okamžik, kdy řeknete:
Nástroje, které předávaly vysvětlování Slova shůry, mluvily pravdu. To, mé děti, je
politováníhodné. Odmítání Božího milosrdenství je těžká urážka.
Pšenice nebude sklizena před určeným časem, ale plevel bude na Boží příkaz vytrhán.
Těžké nemoci, napadající trávicí systém, se blíží. Použijte rostlinu známou jako Angelica (1)
a použijte řádně celou rostlinu, těhotné ženy ať jsou opatrné. Přijde nemoc, která napadá oči.
Použijte rostlinu, známou jako Euphrasia (2).
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, buďte poslušné Božích přání a já budu
stále u každého z vás, jsem vaše Matka a miluji vás.
Ve dni, kdy si připomínáte můj svátek jako Marie Pomocné křesťanům, (*) se svěřte mému Synu
a dovolte mi vás vést na pravou cestu.
Ať mé požehnání je s vámi.
Matka Maria
(*) Maria Advocata Christianorum, Naše Paní Pomoci křesťanům, 24. května – tento titul je spojen
s obranou křesťanské Evropy - pozn. překladatele.

(1) Přírodopisný název: Euprasia officinalis, Čeleď: Orobanchaceae.

Běžné jméno: Světlík lékařský.

(2) Přírodopisné název: Archangelica officinalis, Čeleď: Apiaceae.

Běžné jméno: Andělika lékařská.

223. Poselství Ježíše ze dne 29. května 2017.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

VOLÁM VÁS, ABYSTE DOSÁHLI PLNOSTI ŽIVOTA V JEDNOTĚ SE MNOU

Moji milovaní lidé,
mé požehnání mým dětem je projevem mé lásky.
Má Boží Láska překonává všechna lidská očekávání - má Láska je v plnosti. Proto má Láska není
a nebude pochopena, ani má volání nejsou chápána, ani nebudou plně pochopena.
Prosím lidstvo, aby žilo v úplném spojení se Mnou, ale protože nedáváte všechno,
mé Slovo bude špatně vykládáno, podle toho, jak se to každému lidskému stvoření
bude hodit, a člověk zapomíná, že… "Mnoho je totiž povolaných, ale málo vyvolených."
[Mt 22, 14].
Mé děti usilují, aby měly větší poznání než dříve, ale to vás zavazuje, abyste se nechovali jako ti,
kteří Mě neznají. Ne všechny lidské bytosti vstoupí do poznání Pravdy, ne všechny z nich se ponoří
do hloubky do mých slov a slov mé Matky v těchto voláních.
Volám vás, abyste dosáhli plnosti života v jednotě se Mnou, a proto musíte učinit
odvážné rozhodnutí a dávat přednost mým záležitostem než tomu, co je ze světa.
Každé lidské stvoření má sklon si vykládat mé Slovo pro svou vlastní potřebu, a ta je podobou
sebeobrany, kterou omlouváte své chování, které není v souladu s tím, co Já chci od svého lidu.
Moji milovaní lidé, uctíváte vědu, a čím více přichází do rukou člověka, tím víc člověk podléhá jejím
novinkám, a tím víc se hrouží do něčeho, co není vhodné ani pro tělo, ani ducha.
V tomto čase vidím lidstvo, jak je oslabeno technologií, která je zcela stravuje. Vidím člověka,
jenž Mě dává ve svém životě na druhé místo, vidím lidi, kteří Mi nedávají přednost, ale v každém
okamžiku Mě odbývají kvůli svému egu, které vystupuje s velkou silou, protože lidské bytosti
neodolávají fyzicky ani morálně pokušením.
Dávám vám mé Slovo, a místo toho, že byste si je vzali s láskou, abyste se stali lepší, berete si je,
abyste byli arogantní, diskutovali, kritizovali a ukazovali prstem na své bratry a sestry.
Které z mých dětí může být soudcem jiného bratra nebo sestry?
To, které potřebuje omluvit své činy…
Moji milovaní lidé, nezanedbávejte mou Matku, ale naopak, mějte opravdové poznání toho, kdo je
má Matka a její speciální ochrana všech jejích dětí v každém okamžiku.

V srdci a v uvažování mých dětí vystupuje potřeba být sjednocení s mou Matkou nejen proto,
aby ji napodobovaly, ale aby pokračovaly v práci pod její ochranou v mém stádu a žily tak
praktikováním ctností, které by každý křesťan měl navenek udržovat skryté.
Matčino "STAŇ SE" způsobilo, že má církev je plodná, proto má Matka je Matkou mých
dětí.
Moji lidé musí chápat a žít v tomto skutečném, činném, vnitřním i vnějším vztahu
s mou Matkou a se Mnou, aby mohli přinášet ovoce.
Musíte duchovně růst, abyste se odevzdali mé Boží vůli a žili v mé práci a činech,
a tak se oddáte jí, která je plná milosti.
Má církev jako instituce, by nejen měla neustále plodit nové věřící, ale mé děti Mě musí nést
ve svém způsobu života jako žijící svědectví.
Má Matka je svatý člen mé církve, je tou, která je plná milosti a příkladem bezpodmínečného
odevzdání pro všechny mé děti, stejně jako příklad absolutní víry a lásky k bližnímu.
Má Matka je ochotná k poslušnosti a uvádění Božího Slova do praxe, je tou, která mluví k mé církvi
a k mým dětem - pokladům, které vlastníte, mluví o událostech, které vyvolal sám člověk svou
neposlušností a o předpovědích, které vás od těchto událostí mohou osvobodit.
Nechci, abyste pohlíželi na mou Matku jako na konkurenta mých milostí, ale ona také rozděluje
milosti, aby lidé mohli být spaseni.
Má Matka je nejpříkladnějším členem svatosti a těší se zvláštní oblibě v mé církvi.
Má Matka udržuje a bude udržovat své konkrétní poslání v rámci mé církve, proto vybízí, vyzývá
a dává své Slovo mým dětem, aby se neztratily.
Má Matka není ozdobou mé církve, ale je Světlem, které poslal můj Otec, aby bylo
mou Matkou a Matkou mé církve.
Má Matka nepřichází soutěžit se svým Synem, ale aby svou přímluvou vedla mé děti
na mou cestu ke spáse.
Má Matka se obrací k mému lidu, aby vás prosila o vaše osobní ANO!, a svou rukou vás přivedla
ke Mně.
Má Matka je Matkou pokory a je urážena, když ji člověk staví přede Mne. To se stává,
když člověk nechápe skutečné bytí mé Matky – Prostřednice všech milostí.
Není to jen v tomto čase, kdy má Matka mluví ke svým dětem, ale už od dřívějška, od doby, kdy
mé děti žily ponořeny víc v hříchu než v poslušnosti ke Mně.
Poslouchejte mou Matku, která vás volá Boží vůlí, a kvůli její lásce k vám, kteří jste její
děti.
Má Matka k vám mluví o hříchu, o dobru a zlu, a přitom člověk popírá zlo, jako kdyby má Matka
vám říkala lži a mluvila o něčem, co neexistuje.
Má Matka vás vyzývala k naplnění Božího Zákona a člověk pouze volá o mé Boží milosrdenství.
Dobře vidí, že se lidstvo zabydlilo v nevázaném životě a kde zlem je žít správně a dodržovat
Přikázání.

Děti, s mými proroky bylo ve všech dobách lidské historie zacházeno jako s blázny
nebo extrémisty a lidmi, co přinášejí neštěstí.
A proto člověk nevidí tragédii současné společnosti, tak jako ji lidé neviděli
v minulosti.
Lidstvo chce žít v kolektivním, falešném a mylném štěstí hříchu, které je v rozporu
s Božím Slovem.
Moji lidé, mějte na paměti, že čas sklizně nastává tehdy, kdy plevelu je víc než pšenice, a ti, kdo
stojí daleko ode Mne a neznají Mě, nebo říkají, že žijí blízko Mne, ale bez znalosti nebo víry v mé
učení, jsou snadno zmateni.
Kdo se neponoří do znalosti mého Slova, nemůže Mi rozumět a mít rád ono "proč" a "k čemu"
v mém působení a jednání, k jehož naplnění vás vyzývám. Kdo mé Slovo nepromění v čin, omezuje
svůj růst, stejně jako svou možnost přiblížit se v důvěře ke Mně a plnit prosby mé Matky.
Moji lidé, musíte zůstat v jistotě, že život křesťana není jen chodit na mši svatou, ani Mě přijímat
bez výčitek svědomí nebo náležité přípravy.
Musíte Mě znát, milovat Mě a vědět, že v mé velké a nekonečné lásce ke každému z vás, má
spravedlnost udržuje svůj tep. Je předjímána svobodnou vůlí člověka a přináší mu v životě jeho
vlastní bolest.
Jsem nekonečně milosrdný a odpouštím každému, kdo ke Mně přijde s lítostí a s pevným úmyslem
nápravy. Nicméně člověk musí tuto lítost přiznat, aby obdržel mé milosrdenství, které vám
neodepřu, když Mě o ně náležitě poprosíte.
Lidé nemohou dál jíst a pít, jako kdyby se nic nemělo stát, zatímco lidstvo Mě
uchovává v skrytu, aby páchalo nečisté činy a uráželo Mě všemi druhy hříchů.
Prostopášnost vás nepovede ke Mně, činy proti Božím zákonům vás nepřivedou ke Mně, oddělit
Mě od svých skutků a jednání vás nepřivádí ke Mně, ale nechává vás neustále padat do hluboké
jámy, kde najdete větší porozumění a větší přivítání těmi, kdo se nechtějí dostat z hříchu.
Vidím mé děti zmiňovat se o antikristu s takovou lehkostí a představovat ho s takovou
přirozeností, že se zdá být přítelem lidstva…
A ti, kdo před ním nevarují, ho popírají tak důkladně, že může uchvátit mé děti a celé jejich
vlastnictví strhnout na sebe, aby se stal jediným vůdcem, před kterým pokleknou státy
a představitelé vlád národů. Jediná vláda ho učiní největším pronásledovatelem těch, kdo jsou
moji, jediná měna pro identifikaci mých věrných, jediné náboženství, které Mě zcela
vyloučí.
Panství podvodníka v celém světě bude přijato těmi, kdo v těchto časech mají moc nad lidmi, aby
vyhlásili válku, vyvolali hladomor v zemích s nepatrným příjmem a rozšířili nemoci do národů, které
jim nevyhovují. Ti rozhodují o osudu lidstva, vyhlašují revoluce, vzpoury, povstání, pády vlád, pád
ekonomiky… A ti udrží tento režim, dokud mé děti, čelící očistě, Mě neuznají jako Krále
králů a Pána pánů.
Podvodník, antikrist, bude živit hladové a dávat pít žíznivým s velkou zdánlivou vlídností, aby je
okouzlil, ale až je bude držet ve svých rukou, stane se velkým utlačovatelem, vykonavatelem trestů
a pronásledovatelem mých dětí. Bude sužovat můj lid, oblékne jej do purpurového a bude je šlehat
největšími bolestmi, které nyní ještě neznáte.

Tento uchvatitel zmate ty, kteří Mě ještě úplně neznají, ty, jejichž srdce nejsou připravena, pyšné,
učence, kteří v některých případech kážou mé Slovo, ale nežijí je, protože mé učení jde daleko
za znalost svatého Slova nazpaměť.
Moji lidé musí být svatí a uznat, že potřebují vstoupit do Mne, aby se stali jedno
s Nejsvětější Trojicí. Jen tak dosáhnou poznání, jak se sami bránit tomuto strašnému
zlu.
Tento podvodník pohlíží na mou Matku s velkou zlobou, na tu, která je plná milostí. Zná atributy
mé Matky, které jí udělil můj Otec, aby se přimlouvala a ochraňovala lidstvo. Tento podvodník chce
odstranit děti mé Matky, aby trpěla, protože ví, že Má matka ho Boží vůlí rozdrtí, a tak nechá věřit,
že její poselství nejsou platná, aby umenšil místo mé Matky v mém lidu.
Děti, musíte Mě poznat a uznat Mě, musíte rozlišovat, abyste neuvěřily všemu,
ale také, abyste všechno nepopíraly.

"Neboť mnozí přijdou pod mým jménem a budou říkat: "Já jsem Mesiáš", a mnohé
svedou. Budete slyšet o bojích a válečných zvěstech. Dejte pozor, nelekejte se! Musí
se to totiž stát, ale to ještě není konec. Neboť povstane národ proti národu a stát proti
státu, na jednom místě za druhým bude zemětřesení. To všechno bude teprve začátek
velkých strastí" [Mt 24, 5-8].
Vzestup falešných mesiášů, nárůst válek, přibývání hladomorů, epidemií a přírodních neštěstí…
Tyto události jsou znamení pro tuto generaci.
Lidstvo se zaměřuje na to, co je hmotné…
Má varování procházejí nepovšimnutá a má Matka je příčinou posměchu…
Lidé zdegenerovali a má církev se ode Mne vzdaluje…
Nechtějí nic vědět o mých varováních nebo o Parusii…
Popírají konečné nastolení království naší vůle s mým Druhým příchodem.
Modlete se, mé děti, modlete se za Střední východ, nechá lidstvo trpět.
Modlete se, mé děti, modlete se, země se otřese s větší silou kvůli blízkosti tělesa
přicházejícího z vesmíru.
Modlete se, mé děti, modlete se, musíte si udržet víru a čelit těm, kdo říkají,
že náboženství zůstane nedotčeno, protože bude pozměněno.
Modlete se, děti, modlete se v tomto čase, zednářství připravuje osud lidstva.
Modlete se, děti, Francie bude stále trpět kvůli terorismu. Anglie trpí kvůli násilí.
Spojené státy jdou dál v nejistotě, poznají bídu.
MŮJ LIDE, SLEPÁ NEPOSLUŠNOST A POPÍRÁNÍ VEDE K AROGANCI A K ZATRACENÍ.
NEIGNORUJTE TOHOTO ŽEBRÁKA LÁSKY.
Přicházím pro své, pro můj lid…
Nepřicházím sám, přicházím s mou Matkou a s mými legiemi…
Přicházím se vší mocí a majestátem…

Přicházím jako Král a Pán a všechno Mě pozná: země, voda, vzduch, oheň, mé děti – vše se bude
třást, protože Já, váš Bůh, přicházím pro to, co je moje.
Modlete se, děti, v Duchu a Pravdě, nejen svými ústy, a bez slov, které byste před tím
neprožily ve svém srdci.
Miluji vás, jste můj lid, žehnám vám, moji lidé.
Žehnám všechny, kdo usilují být každým dnem lepší, aby nebyli ztraceni.
Žehnám ty, kdo se opravdově kají.
Hluboce vás miluji.
Váš Ježíš

224. Poselství Boha Otce ze dne 22. dubna 2017.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

VYUŽIJTE ČAS, KTERÝ VÁM ZBÝVÁ

Prosili jste Mě, abych vás připravil na to, co přichází. Nyní dělám Boží spojení ve vašich životech,
abych vám pomohl přežít tento Věk chaosu a války, který přichází k mnoha národům.
Mé děti, snažíte se pochopit, proč se věci nemohou vrátit zpátky, jak byly – k časům pokoje
a prosperity, ale tak tomu teď nemůže být, neboť celé Písmo se musí naplnit. Bude to těžký čas,
protože mnoho z vás bude přemýšlet, co se stalo s vašimi milovanými, protože mnozí nemají
na základní potřeby, ale nezapomeňte, že konec je u vás, a brzy budete doma se Mnou.
Čas, který vám zbývá, využijte k činnosti, protože vás vedu. Pociťovaly jste vedení ve své duši,
abyste o Mně vyprávěly ostatním, ke konání dobrých skutků, neboť brzy bude váš čas u konce
a příležitosti budou ztraceny.
Využijte čas, který vám zbývá, ne k přemýšlení, ale k práci.
Bůh Otec

Mt 24, 6-14
6: Budete slyšet o bojích a válečných zvěstech. Dejte pozor, nelekejte se! Musí se to totiž stát, ale to ještě
není konec.
7: Neboť povstane národ proti národu a stát proti státu, na jednom místě za druhým bude hlad
a zemětřesení.
8: To vše bude teprve začátek velkých strastí.
9: Tehdy vás budou vydávat k trápení a zabíjet vás, u všech národů budete v nenávisti pro mé jméno.
10: A tehdy to bude pro mnohé kamenem úrazu, navzájem se budou zrazovat a nenávidět jeden druhého.
11: Vystoupí také mnoho lžiproroků a mnoho lidí svedou.
12: A protože se značně rozmůže nepravost, ochladne u mnohých láska.
13: Kdo však vytrvá až do konce, bude spasen.
14: Toto evangelium o Království bude hlásáno po celém světě, na svědectví všem národům. A teprve
tehdy přijde konec.

225. Poselství Matky Spásy ze dne 4. června 2017.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

NEČEKEJTE NA BOŽÍ SPRAVEDLNOST!

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
v Nejsvětějším Srdci mého Syna a v mém Neposkvrněném Srdci bude každé z našich
dětí osvíceno a inspirováno, aby jednalo a působilo v Boží vůli.
Člověk by měl dovolit, přát si a prosit o tuto inspiraci, aby se Boží Láska mého Syna mohla
v lidském stvoření rozvíjet.
Znovu vás vybízím, abyste byli láskou – ve všem. Boží Láska by měla všechno naplnit, aby lidský
čin nebyl pouhý další ztracený čin, jenž nenese žádné ovoce, ale čin naplněný Boží láskou, která
všechno proměňuje, a všechny skutky a díla budou růst a prospívat.
Buďte jednotou, a jako děti Nejsvětější Trojice, rozšiřujte Boží Lásku, buďte jejím
odrazem skrze Ducha Svatého. Otevře-li se člověk působení Ducha Svatého, dosáhne usmíření,
osvobození, milosti i pokoje k vítězství nad hříchem. Nezapomeňte, že:

Až však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do celé pravdy. On totiž nebude mluvit sám ze sebe,
ale bude mluvit, co uslyší, a oznámí vám, co má přijít [Jan 16, 13].
Milované děti, vyzývám vás, abyste šly dál, bez zastavení, a na každém kroku prosily
o dary Ducha Svatého, aby naplnily vaše srdce, a vy se usmířily nejdříve s Nejsvětější Trojicí,
se sebou a s vašimi bližními.
Člověk nemůže jít dál, aniž by zůstával v pokoji s Bohem, se sebou a se svými bratry. Jako Matka
všech lidí se starám o vaše zájmy a vedu vás k Bohu, abyste mohly být posvěceny.
Děti, vidím, jak dáváte stranou Boží žádosti, abyste si ze všeho nejdřív splnily ty vaše. Proto vás
nyní volám, abyste šly stále vpřed bez zastavení, s úmyslem stát se lepší a jít pevným krokem
k Bohu, jenž vás vidí a nenechává lidské snažení bez povšimnutí, ale pomáhá vám, abyste mohly
pokračovat na cestě ke svatosti.
Milované děti, každý člověk je jiný, přesto všichni, ať už jsou kdekoli, musí tuto stejnou Boží Lásku,
stejné Boží milosrdenství, stejnou Boží dobrotu nést v sobě – každý svým způsobem.
Odmítnutí stát se lepším není vhodné pro Boží děti…
Nekontrolovaný hněv není vhodný pro Boží děti…
Kritizování není pro Boží děti…
Nedostatek lásky není pro Boží děti…
Zášť není pro Boží děti…
Závist není pro Boží děti…
Někdy dovolíte hněvu, aby vás přivedl do stavu, kdy jste k nepoznání a pronášíte slova proti svým
bratrům s velkou prázdnotou v srdci. Když k tomu dojde, lidé jsou k nepoznání a musí pak začít
ještě jednou od začátku, jako malé děti. Pak, když se pozvednou, aniž by si byli vědomi svých
zlých činů, táhnou s sebou následky svého špatného jednání a staré hadry je budou stále

znečišťovat. Když taková bytost znovu náhle vyskočí a bude zase k nepoznání, vzdálí se daleko
od toho, čím by mé dítě mělo být.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, bezbožnost jde po celé zemi a vnáší do lidí paniku.
Někteří o tom vědí, ale většina mých dětí o tom neví, a prázdnota, kterou jejich bratři trpí, se stává
viditelnou v lhostejnosti, s jakou se dívají na události tohoto času.
Dobře vědí, že toto je čas, kdy Zlý se rozhodl udržovat lidstvo ve stavu úzkosti, počínaje s velkými
mocnostmi, a pak ji šířit po celé zemi.
Ti, kdo mají moc nad lidmi, jsou zodpovědní za činy teroru, v němž jsou lidské životy ztraceny
a mé děti jsou udržovány ve velkém strachu. Tito muži a ženy se rozhodli pokračovat
v pronásledování církve mého Syna a oslabovat ji tak dlouho, dokud nezavře své chrámy
ze strachu, že moji kněží a mé děti ztratí své životy. Některým se to zdá být velmi vzdálené,
ale měli byste mít oči otevřené a podívat se na realitu. Je to plán svobodného zednářství,
iluminátů, k nimž patří ti, kteří mají moc nad lidstvem.
Musíte hledat mého Syna v sobě. Bude k vám mluvit a vést vás, abyste nebyli
znečištěni nevědomostí. V tomto času je podstatné, že mé děti znají Pravdu, Boží
Slovo, a tak nemohou být uvedeny v omyl nebo do kacířství.
Rozpaky provázejí mé děti, protože nepřítel duší udržuje své legie démonů nad lidstvem, aby je
uváděl do rozpaků, zmatku a pronásledování. Jsou to hlavní prostředky k tomu, aby se mé děti
ze strachu vzdalovaly svým povinnostem jako děti mého Syna.
Zlý pracuje v tichosti, aniž by oznámil sám sebe. Působí na každé z mých dětí, které
má dokonale identifikovány. Zaplavuje vás nemocemi, utrpením duše a těla, stále zraňuje vaše
srdce působením vašich slabších bratrů a sester, aby vás odvedl z cesty, na níž vás udržuje můj
Syn, a po které mé děti vytrvale jdou.
V tomto čase si mé děti musí udržovat duchovní bdělost vzhledem k neustálým
provokacím nepřítele duší, jemuž se podařilo některé z vás zcitlivět, jiné udělat tvrdší
a necitlivé. Jiné udržuje v jejich trvalých záměrech, které nejsou vůlí mého Syna, zasévá svár
v domovech kvůli nejmenším drobnostem, způsobuje, že některé z mých dětí jsou mstivé
a nesmířlivé, jiné z mých dětí nechává věřit, že mají vždy pravdu ve vztahu ke svým bratrům
a sestrám, jiné přivedl k žití v duchovní nezávislosti tím, že povzbudil jejich lidské ego.
Nepřítel duší útočí na modlitební skupiny s velkou zuřivostí, aby je neshody rozdělily
a učinily jim konec. V těch, jimž můj Syn svěřil velká díla, zasel duchovní únavu a dosáhl toho,
že někteří se dívají, jak druzí pracují, nebo nepracují, a soudí se navzájem. Když je budováno dílo
mého Syna, přichází vytvářet zmatek různými lidskými názory, aby způsobil pád toho, co již bylo
vytvořeno.
Některé z mých dětí jsou ješitné a nepřijímají jiné názory, nebo dělají jen to, co si myslí. Prošly fází
dětí k dospělosti, ale chovají se jako děti, které nacházejí uspokojení, když jejich bratři je ve všem
chválí, když s nimi ve všem souhlasí. Nepřijímají jejich rozhodnutí, nesjednocují se bratrsky se
svými bratry z této mise, ale řídí se jen sami sebou a nejsou jedním srdcem s dílem, ale jdou
stranou, aby je ostatní viděli, a proto se spoléhají na své vlastní modlitby, na své vlastní postupy,
na své vlastní rozmary a soudí podle toho, jak myslí. Jak jen budou tyto moje děti trpět!
Zlý se rozhodl bojovat proti misím, které můj Syn svěřil svým věrným nástrojům tohoto
času. Nechce, aby bylo známo vysvětlení Božího Slova, přináší nemoci na mé děti, které dávají
všechno, aby udržely Boží Slovo před lidstvem, aby vás varovaly a povzbuzovaly vás, pokud jde
o spásu duše. Do jiných nástrojů zasadil ješitnost, aby si myslely, že o všem vědí, o nejmenším

šepotu svých bratrů i o událostech. Jiné nechal, aby si mysleli, že jen oni budou spaseni, neboť
věří, že jen ti, kdo jsou blízko určitého nástroje, správně pracují a jednají.
Zlý rozsévá zmatek a přivádí vás k tomu, abyste obdivovali komunistické vůdce a používali
komunistické symboly, abyste mohli snadněji přijmout ideologie, které jsou v rozporu s Boží vůlí
a být tak svedeni na scestí.
Zlý ví, že se pozvedá s velkou podporou mocné ekonomické a politické elity, ví, že jeho chapadla
ovládla mysl mých dětí, a ví, že moc, kterou má nad lidstvem skrze zneužitou technologii, vede
k odvedení pozornosti mých dětí, aby se zaměřily na uspokojení svých smyslů, které od nich
vyžadují, aby zůstaly ve světě iluzí a fantasie.
Chapadla zla jednají skrytě: otrávila mládež, a ta se bouří proti normám morálky, duchovním,
vzdělávacím a sociálním zvyklostem. Mladí lidé se prosazují vůči svým rodičům bez jakékoli úcty,
vnucují jim své soudy a přání. Vrhají se do zatracení, zamořují svá těla a organismus vším, co jim
Zlý nabízí, a tyto moje děti si berou vše, co je před nimi, bez jakýchkoli rozpaků. Skromnost
neexistuje, je věcí minulosti, dávných časů.
Jak jen se rmoutím nad chováním, do něhož se lidstvo ponořilo! Domovy kvůli tomu trpí, matky
a otcové jsou pohrouženi do rozkoše a udržují své nevhodné činy a jednání skryté před svou
rodinou, činy, které ničí a rozkládají jádro rodiny. Podvod a lež se usadily v rodinách, a to
způsobuje, že můj Syn je neustále držen ve svém bolestném utrpení. Společnost podléhá
takovému podvodu.
Mé děti,
je to nesprávný popis této Matky, která chce pohnout srdcem svých dětí, aby činily
pokání?
Je to nereálné, nebo je to pravda, kterou nechcete vidět, abyste mohly takto dál
pokračovat ve spárech Satana, otce lží?
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, lidstvo trpí rukou terorismu, trpí rukou samotného
člověka, trpí neustálým odmítáním, kterému jste vystavily mého Syna v každém díle nebo jednání
proti Boží vůli.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
Probuďte
Probuďte
Probuďte
Probuďte
Probuďte
Probuďte

se a
se a
se a
se a
se a
se a

věřte!
změňte se!
kajte se!
vraťte se na cestu, kterou vám ukázal můj Syn!
sjednoťte se!
uznejte mého Syna jako Krále králů a Pána pánů.

Lidé, nastává okamžik, abyste povstali a začali nový život vedle mého Syna. Boží
milosrdenství je přítomné v každém okamžiku pro ty, kdo se kají celým srdcem
a napravují svůj život. Nečekejte na Boží spravedlnost!
Křeč, do které se lidstvo uvrhlo, není nic jiného než vzestup antikrista a jeho stoupenců, kteří
v předstihu přišli k lidem, aby zavládl chaos.
Současný stav lidstva prozrazuje blízkost zlého utlačovatele lidí. Nebuďte slepí!
Probuďte se!

Můj Syn nedrží svůj lid v zajetí, ale dal mu svobodu volby mezi dobrem a zlem. Vyzývám vás jít
po cestě dobra.
Můj Syn vám pošle anděla pokoje, aby vás utěšoval, otevřel vaše chápání a vedl vás
k účasti na Božím přání – aby všichni lidé byli spaseni a došli k poznání Pravdy.
Musíte se duchovně zdokonalit, aby Světlo Ducha Svatého našlo místo, kde by přineslo ovoce.
Modlete se, mé děti, modlete se za Francii, trpí terorem.
Modlete se, mé děti, velké mocnosti jsou cílem terorismu. Jsou připraveny na stres
války.
Modle se, mé děti, počet zemětřesení vzroste a s nimi změny v pozemské geografii,
které se blíží k lidem.
Modlete se, mé děti, modlete se, jídlo bude vzácné a lidé podlehnou panice. Malé země
povstanou, aby odvrátily pozornost člověka od skutečných bouří, s nimiž se pozvedne
nepřítel duší a válka.
Děti, modlete se svým srdcem, svou myslí a všemi smysly. Modlete se v každé práci
a v každém počínání, modlete se v každém pocitu, modlete se při každém úmyslu,
modlete se v každém okamžiku. Modlit se neznamená jen slova, nejde o to, abyste
opakovaly modlitbu, i když to není špatné.
Je čas, kdy byste měly vědět, že modlitba je nepřetržitý čin, který vás udržuje v Boží
vůli, a to i ve vašich gestech.
Milujte jeden druhého, poznávejte mého Syna ve svých bratrech.
Chovám vás ve svém Neposkvrněném Srdci. Jste radostí mého srdce, když dbáte na mé prosby.
Mé požehnání je mou vlastní láskou k mým dětem.
Matka Maria

226. Poselství Boha Otce ze dne 20. května 2017.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

NIC NORMÁLNÍHO

Od této chvíle, mé děti, nebude ve vašich životech nic tak úplně normální. Dny normálnosti
a proplouvání životem jsou za vámi. Toto je čas práce pro mé království, abyste přivedly poslední
duše, které mají být zachráněny. Ti, kdo nyní dělají práci pro mé království a přivedou tyto duše,
budou velmi odměněni jak na zemi, tak i v nebi, protože tyto duše jsou Mi velmi drahé.
Blíží se čas, kdy jen málo duší bude zachráněno. Útrapy, okolnosti a kruté pronásledování způsobí,
že jen málo bude svědčit pro Mne, protože trestem bude smrt a zničení všeho, co znáte. Nebojte

se tohoto času, mé děti, protože půjdu s vámi každý krok vaší cesty. Celé Písmo musí být
naplněno, než může nastat konec, kdy na vlastní oči uvidíte potrestání bezbožných.
Jak se nyní přibližujete ke Mně, připravím vás na tyto přicházející časy. Vnesu do vašeho ducha
dary, které potřebujete, abyste přežily, a potřebnou odvahu, abyste šly dál v těchto časech. Vybral
jsem každé z vás, speciálně pro tento čas, a vy budete schopné to učinit a oslavit Mě, až se tyto
věci stanou.
Bůh Otec

Mt 5, 16: Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a velebili vašeho Otce
v nebesích.
Ef 2, 10: Jsme přece jeho dílo, stvořeni k tomu, abychom byli schopni konat dobré skutky. Bůh je předem
připravil, abychom je pak ve svém životě uskutečňovali.
Kol 3, 23-24
23: Dělejte svou práci ze srdce, jako by to ani neplatilo lidem, nýbrž Pánu.
24: Víte přece, že vám to Pán odplatí tím, když vás udělá svými dědici. Buďte otroci Krista Pána!
Jak 4, 17: Kdo totiž ví, jak má jednat, aby to bylo dobré, ale nejedná tak, dopouští se hříchu.

227. Poselství Matky Spásy ze dne 20. listopadu 2011.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

BUĎTE LÁSKA, POKOJ A JEDNOTA

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, mé srdce je zrcadlem slunce Boží vůle, kdy každý
paprsek, který z něj vychází, obsahuje ANO mého univerzálního mateřství, které se vám dává bez
hranic.
Vyzývám vás, děti, abyste byly opravdovými chrámy, v nichž můj Syn je zbožňován vašimi činy.
Nasyťte se věčnou obětí mého Syna v eucharistii. Vesmír krouží v Boží harmonii a poslouchá svého
Tvůrce, a jen člověk se pohybuje ve své svobodné vůli…
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, před tím, než bude nastoleno království totální
zkaženosti, přijde k lidstvu kalich hořkosti, aniž by si lidé uvědomovali, že je to součást plánu
Zlého.
Pojem společenství musí být brán vážně a bratrství mezi mými dětmi se nemůžete
vyhnout. Budete muset dosáhnout tohoto bratrství tím, že budete milovat svého bližního jako
sebe sama. Nezapomeňte, že jste vytvořeny z masa a v tomto případě musí být tělo sublimováno.
Přijde generace těch, kteří budou žít více z duchovna a budou více duch než tělo.
Modlete se, mé děti, modlete se za Panamu, bude trpět.
Přimlouvejte se za vaše bratry a sestry v Tennessee.
Modlete se za vaše bratry a sestry v Singidě [Tanzanie-pozn. překladatele].

Na obloze se objeví velká znamení a lidé budou v údivu.
Děťátka mého srdce, lež dosáhla Evropy, unie zemí se ukázala být zradou.
Dojde k velkým bojům o ropu. Národ, který bude vlastnit její největší zásoby, bude mít korunu
moci.
Jak mě zraňují ti – jak mnoho jich je – kdo jsou moji a žijí jako slepí…., bez toho, že by se otevřeli
realitě! Bůh se oznamuje člověku, oznamuje člověku vše, co člověk nechce vidět, na co člověk
nedbá, protože Bůh nedělá nic, aniž by to oznámil těm, které miluje. Dětičky, zem se třese
a člověk trpí. Pohleďte na události ve světě a varujte vaše bratry a sestry, aby byli připraveni.
BUĎTE LÁSKA, POKOJ A JEDNOTA. NECHŤ VAŠE SRDCE BIJE VE STEJNÉM RYTMU
PRO ZÁCHRANU DUŠÍ. BUĎTE OPATRNÍ, JAKO LIDÉ MOUDŘÍ A ZPRAVENÍ.
Vy, mé děti, které znáte pravdu, skutečnost, buďte pevné a věrné, zůstávejte ve svatosti.
Dívejte se za hranici tohoto světa a bojujte proti tělu, abyste šly po cestě ve svatosti.
Mé srdce vás očekává. Žehnám vám.
Matka Maria

228. Poselství Boha Otce ze dne 5. června 2017.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

JE VAŠE SRDCE SKUTEČNĚ PŘIPRAVENO?

Myslíš si, že jsi připravená na vše, co přichází. Jsi ale skutečně připravená, mé dítě?
Jsi připravená setkat se s tím, o čem jsem ti řekl, že je na cestě? Opravdu jsi připravila své srdce?
Tak mnoho mých děti si myslí, že jejich srdce jsou připravená, přesto nemají ani ponětí, co se
v tomto čase stane. Jdou za svými starostmi, mají málo času na Mne, a jejich myšlenek o Mně
je málo. Považují se za připravené, a přesto nemají ve Mne žádnou skutečnou důvěru.
Časy, které přicházejí, budou víc než zkouška vaší víry, ony odhalí, jestli vůbec víru máte. Časy,
které brzy přijdou, přinesou smrt těm, kteří Mě opravdově neznají, kteří nevědí, jak na Mne
spoléhat, kteří Mě nekladou na první místo ve všem, co činí.
Vaše víra ve Mne bude rozdíl mezi životem a smrtí, mé děti, neboť jen svou vírou v těchto časech
přežijete. Nyní se rozhodněte, strávíte-li čas budováním své víry a dovolte Mi vám odhalit, zda
opravdu víru máte, nebo ne.
Není-li vaše srdce přichystáno, mé děti, pak nic vás nebude moci připravit na to, co přichází.
Poprosíte-li Mě nyní, pomohu vám se připravit. Ukážu vám, co je ve vašem srdci, abyste to věděly
dřív, než bude příliš pozdě.
Je vaše srdce skutečně připraveno?
Bůh Otec

Žid 11, 1: Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a pevně počítat s tím, co nevidíme.
Mt 21, 22: A dostane se vám všeho, zač budete v modlitbě prosit s vírou.
Žid 11, 6: Bez víry se mu však nelze líbit, protože kdo chce přijít k Bohu, musí uvěřit, že Bůh je
a že odměňuje ty, kdo ho hledají.
Př 3, 5-7
5: Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.
6: Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.
7: Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať.

229. Poselství Ježíše ze dne 15. dubna 2012.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

MODLETE SE ZA TY, KTEŘÍ NEVĚŘÍ A NEMILUJÍ MĚ

Milované děti,
dívám se na lidstvo a hledám v něm můj lid.
Vidím duše žíznící po mé lásce, jak jdou po falešných cestách, zmatené tím, co patří světu.
Volám každého, aby se rychle obrátil ke Mně.
Každého, kdo ke Mně přijde se zkroušeným srdcem, toho okamžitě přivítám.
Mějte oči otevřené, abyste nebyli oklamáni Zlým. Nechť poslušnost je vaším heslem a udržujte své
svědomí probuzené, bdělé a jasné, abyste viděli za obzor světa a rozhodli se Mě následovat.
Nebude to se světskou falešností, se kterou vstoupíte do mého Domu, ale jen s dobrým dílem
a činy, s hojnými plody.
Já brzy přijdu pro mé lidi, a ti musí zůstat připravení.
Moji milovaní, když hledáte dobro, nechodíte sami, protože to není možné. Klepejte na mé dveře,
a Já je otevřu, podívám se vám do očí a dám vám svůj pokoj.
Není Mě hoden ten, kdo Mě volá jménem, ale ten, kdo o Mně vydává svědectví.
Tato generace trpěla a bude trpět. Zničila, co jsem jí dal. V této chvíli je to lidstvo samo, jež si
určilo svou míru.
Neotevřeli jste se k tajemství mé lásky, ve které můžete snést všechno a ve které
můžete najít sílu zvítězit.
Mé pravé děti jsou ty, které jsou obrazem a znamením mé lásky k lidstvu.
Vyzývám vás, abyste pohleděli s upřímností do sebe a v skrytu svého srdce našli, co vám brání
přijít blíže ke Mně.

Každý z vás nechť si dá pozor na zodpovědnost, kterou má ke svému bližnímu a tak budete moci
posoudit závazky k lidstvu a ke Mně.
Seslal jsem vám znamení, která vám nejsou cizí, takže můžete vnímat a mít jistotu blízkosti
proroctví, ve kterých jsem zdůraznil otřesy země a hučení vod.
Modlete se, moji milovaní a přimlouvejte se jeden za druhého.
Modlete se za Mexiko, neopouštějte je ve vašich modlitbách.
Modlete se za Japonsko, bude trpět.
Modlete se za ty, kteří nevěří a nemilují Mě.
Přeji si od každého z vás realizaci a naplnění toho ano, které jste mi dali tím, že jste se stali
láskou, dobročinností a odpuštěním. Nepohlížejte na život nebo na vašeho bližního z dálky,
nebuďte stále jen neúčastněnými diváky při vývoji událostí, neboť každá lidská bytost je aktivním
účastníkem dějin.
Přijdu si pro ty, kdo jsou moji, přijdu si pro jejich srdce a jejich lásku. Moje milosrdenství patří
každému a přijímám je do mého srdce, abych je osvobodil od věčné smrti. Já jsem Láska, pojďte
ke Mně.
V den, kdy má láska vylije speciální milosti na kající hříšníky, požehnám bytí těch,
kteří si cení mého Slova.
Moje láska je pro všechny, bez rozdílu.
Váš Ježíš

230. Poselství Boha Otce ze dne 31. října 2016.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

OTEVŘETE SVÁ SRDCE, ABYSTE SPATŘILI MOU CESTU

Mé děti, čelíte mnoha výzvám a ve svém srdci si nejste jisty svou schopností dosáhnout toho,
co musíte učinit. Nejste si jisty, zda jste připraveny na to, co přichází. Jste moudré, abyste to
zvážily.
Pohleďte nyní, zavedu vás na cestu, kterou byste měly jít. Pocítíte pokoj ve své duši jako
svědectví, k jaké cestě vás vedu.
Mé děti se nemusí bát toho, co přichází, neboť bát se něčeho, není pro vás. Má mocná ruka
ochrany vás pokryje, dokud pro vás nepřijde čas jít ke Mně domů. Dovolte Mi vykonat tuto práci
ve vašem srdci, abyste zbytečně netrávily čas strachem z budoucnosti, ale kráčely se Mnou.
Pak budete připraveny.
Otevřete svá srdce, děti, abyste spatřily mou cestu, a Já vykonám tuto práci ve vás.

Bůh Otec

2Tm 1, 7: Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy.
Mt 10, 28: A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou; bojte se toho, který může i duši
i tělo zahubit v pekle.
Kol 3, 15: A ve vašem srdci ať vládne mír Kristův, k němuž jste byli povoláni v jedno společné tělo.
A buďte vděční.

231. Poselství svatých archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela z 15. ledna 2014.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

NEPOHRDEJTE SLOVEM, KTERÉ K VÁM PŘICHÁZÍ Z NEBES

Milovaní lidé našeho Krále a Pána,
my, vaši společníci na cestě, vás voláme, abyste šli dál ve víře, spojení v jedno srdce.
Nepohrdejte Slovem, které k vám přichází z nebes, aby vám ukázalo cestu, kterou
musíte jít.
V tomto čase se Satan a jeho legie démonů vrhli na celou zeměkouli a na všechny lidi, aby
nevynechali ani jediného z vás v hledání kořisti, kterou na rozkaz Satana předají antikristu. Použije
těla, která zemřela v smrtelném hříchu, aby vykonal falešné zázraky k velkému úžasu lidstva, které
žízní po všem, co nezná.
Naši milovaní, dovolte nám vás i nadále doprovázet na cestě, kde se cokoliv stává pro člověka
velmi těžké, neboť použil vše, co mu dal náš Král, aby vyvolal velké nepřátelství mezi lidstvem
a Domem Věčného Otce. Srdce, myšlenky a mysl člověka byly silně proniknuty Zlým, jenž vlévá
násilí do nitra lidských bytostí, které páchají strašné a odporné činy proti daru života.
V tomto čase má naše ochrana a pomoc za cíl, abyste šli dál a s věrností naslouchali
volání k novému duchovnímu zrození, které musíte uskutečnit velmi rychle, neboť
všechny lidské bytosti budou otřeseny událostmi všeho druhu a instituce církve našeho Krále bude
silně napadena infiltrovanými zednáři, kteří chtějí, aby církev padla a mohli ji předat podvodníku.
Zůstávejte bdělí, a proto udržujte svou víru v neustálém růstu, nemůžete se zastavit a myslet si,
že víra, kterou v této chvíli máte, vám bude stačit. Ne, není tomu tak!
Musíte se udržovat duchovní potravou se vzrůstající ochotou k růstu, aniž byste se
zastavili.
V lidu našeho Krále jsme byli pověřeni střežit zbraň víry. Jenom tak se ubráníte tomu, co přichází,
ale musíte být svolní kráčet pod pálícím sluncem, aniž by vám ublížilo, v dešti, aniž byste byli
promočeni, plavit se v bouřích, aniž byste se utopili, jít sněhem, aniž byste zmrzli, neboť ten, kdo
žije ve spojení s Duchem Svatým, vlastní každý dar a každou moc a nezadrží ho žádná nepřízeň
počasí.

Naši milovaní, jako vaši druhové na cestě, zůstaneme u vás, aniž bychom se od vás vzdálili. Co nás
od lidí vzdaluje je neustálý hřích a nedostatek odhodlání k nápravě vašich hříchů, ale buďte si jisti,
že naše pomoc jde dál, než jen být na vaší straně. Jsme pověřeni velkou misí vzít vás k našemu
Králi a představit Mu vás, abyste s ním sdíleli věčnou radost.
A vy, kdo jdete dál po cestě víry, na konci této stále zuřící duchovní bitvy, i když ji nechápete,
nebo si ji neuvědomujete, nakonec s radostí v srdci uvidíte, že každé vynaložené úsilí přináší své
plody a vy shromáždíte největší úrodu, po které touží každé lidské stvoření milující našeho Krále.
Náš Král zvítězí, a vy, jeho věrný lid, zvítězíte s Ním.
Neodmítejte volání naší Královny. Je Tou, kdo velí našim nebeským zástupům, chrání a přikrývá
svým pláštěm ty, kdo s ní jdou ruku v ruce do bezpečného přístavu.
Zůstávejte všichni v lásce a pokoji našeho Krále a Pána.
Vaši bratři,
Svatý Michael archanděl
Svatý Gabriel archanděl
Svatý Rafael archanděl

232. Poselství Boha Otce ze dne 27. dubna 2017.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

JÁ JSEM VAŠE ÚTOČIŠTĚ

Já jsem vaše útočiště, vaše pevnost a ochrana ve všech situacích. Vaše útočiště je vždy ve Mně.
Chci, aby mé děti si na to vzpomněly v tom, co přichází, neboť jsem vám dal tento slib.
V časech boje jsem zaštítil mé vlastní a přivedl je v bezpečí domů. V časech hladu jsem živil ty,
kdo věřili v mé velké jméno. Poskytl jsem jim zásoby, protože Mě poslouchali.
Moji maličcí, nemáte se čeho bát, když se schováte ve Mně. Přijdete-li ke Mně ve zbožňování,
v modlitbě a v chvále, uvidíte, že mohu být velmi dobře vším, co potřebujete.
Spočívejte ve Mně a netrapte se kvůli těmto časům, neboť tato pravda bude trvat až do konce
času.
Já jsem vše, co potřebujete.
Bůh Otec

2Sam 22, 2: Bože můj, má skálo, utíkám se k tobě, štíte můj a rohu spásy, nedobytný hrade, moje
útočiště, zachránce můj, ty mě před násilím zachraňuješ!
Ž 91, 1-16
1: Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného.
2: Říkám o Hospodinu: "Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám."

3: Vysvobodí tě z osidla lovce, ze zhoubného moru.
4: Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost.
5: Nelekej se hrůzy noci ani šípu, který létá ve dne,
6: moru, jenž se plíží temnotami, nákazy, jež šíří zhoubu za poledne.
7: Byť jich po tvém boku padlo tisíc, byť i deset tisíc tobě po pravici, tebe nestihne nic takového.
8: Na vlastní oči to spatříš, uzříš odplatu, jež stihne svévolníky.
9: Máš-li útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov,
10: nestane se ti nic zlého, pohroma se k tvému stanu nepřiblíží.
11: On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě ochránili na všech tvých cestách.
12: Na rukou tě budou nosit, aby sis o kámen nohu neporanil;
13: Po lvu a zmiji šlapat budeš, pošlapeš lvíče i draka.
14: Dám mu vyváznout, neboť je mi oddán, budu jeho hradem, on zná moje jméno.
15: Až mě bude volat, odpovím mu, v soužení s ním budu, ubráním ho, obdařím ho slávou,
16: dlouhých let mu dopřeji do sytosti, ukážu mu svoji spásu.

233. Poselství Matky Spásy ze dne 14. června 2017.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

BUĎTE MOUDŘÍ, NEPLÝTVEJTE ČASEM NA VŠEDNÍ VĚCI

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
žehnám vám, jste plody Boží Lásky.
Mé Slovo bude stále sesíláno ke každému z mých dětí, aby mohly odmítnout podvod a přijmout
Pravdu, která trvá věčně.
Vy, děti, byste neměly žít jen v přítomném okamžiku, ale musíte být bytostmi, které se stále snaží
zůstávat v dokonalé a věčné jednotě s mým Synem.
Jako Matka lidstva vás vybízím, abyste zůstaly pozorné k znamením tohoto času a nebyly jako ty,
které pohrdají Slovem přicházejícím z nebe.
Člověk se odvrátil od Boha v důsledku působení zla a lidského jednání, postaveném na životě ve
vlažnosti, bez závazků, plného činů a práce, vycházející z vlastní vůle. Nápady, způsoby myšlení,
touhy člověka nejsou vždy těmi, k nimž vás volá můj Syn, jehož Slovo neposloucháte a které si
každý překrucuje ke svému pohodlí.
Lidstvo se věnuje pečlivé přípravě budoucnosti, kde můj Syn bude vyloučen, a tak žije
ve vlažnosti. Řídí se tím, co je hříšné, bez ohledu na to, co je Boží vůle.
Zapomněly jste, děti, že jsem vás vyzvala, abyste zůstaly pozorné k znamením, nejen těch, které
se vyskytují na obloze, ale i těch, které se stále dějí na zemi.
Moře se rozbouří natolik, že je téměř uslyšíte, jak burácí uprostřed zmatku mých dětí, které
všechna varování odmítly.
Děti, čím více pohrdáte obrácením, tím více budete milovat samy sebe – kolik jen mých
dětí podlehne své vlastní pýše!
Kolik jich jen bude bědovat nad svou hamižností a falešnou zbožností!

Vyzkoušejte samy sebe! Většina mých dětí žije ve vlažnosti, ve svém "kruhu pohodlí", aniž by jako
opravdové Boží děti přijímaly své povinnosti nebo usilovaly o duchovní život.
Milovaní, nevnímáte, nebo nevidíte nebezpečí, v němž žijete, ani neustálé léčky Zlého, jimiž vás
pokouší, a tyto provokace, které nejsou zdánlivé, se stávají součástí každodenní reality věřících,
kteří nezapírají svou víru.
Lidé: žijete a budete žít v urputném zápase, abyste zůstali ve svém ANO, které jste
slíbili Bohu. Jak postupuje čas, bitva sílí. Proto je Boží Zákon v nevážnosti a je překračován kvůli
zlu, které je na vzestupu nejen ve společnosti, ale v člověku samotném. Proto je Boží Zákon a Boží
řád odmítán a nevázanost, kterou sám Zlý postupně zasel, je vlídně přijímána, aby se člověk bez
strachu oddělil od života v milosti a sklouzl do propasti pod podobami modernismu, v němž je Boží
vůle vyloučena.
Pokrytectví lidských bytostí je vede k tomu, že vystupují proti mým odhalením, která vám oznamuji
z Božího pověření, abyste nebyli zaskočeni nepřízní osudu a nezbytnou očistou tohoto lidstva. Na
této cestě potkáte a budete ve velkém počtu potkávat bratry, kteří jako kameny úrazu, kvůli svým
pomýleným životům, stále drží na mých dětech těžký kříž, protože jim vyčítají jejich skutky
a jednání, aby je uvrhli do beznaděje a nejistoty, a tím, že je zbavují sebedůvěry, je nechávají
padnout do hříchu.
Pozor, děti:
ty lidské bytosti, které na vás naléhají, abyste zavíraly oči před voláním z nebes, se
stávají velkými pomlouvači pravých nástrojů tohoto času a dělají to ze strachu před
Světlem, které přináší vysvětlování Božího Slova, jež je vám odhalováno a ze strachu
z mých odhalení. Přesto se nebojte. Přimlouvám se před Bohem za pronásledovatele lidu mého
Syna, aby se obrátili, a pokud se neobrátí, budou pohlceni temnotou své vlastní pošetilosti
uprostřed lidstva, které opovrhuje nápravou a vítá hřích.
Moje neustálá varování nejsou marná a neslouží k tomu, aby vás udržovala v trvalém očekávání
a strachu. Jsou zde, abyste se jimi připravily a byly poctivé ve svých skutcích a jednání, a tím
poznaly, co leží skryto za všemi těmito neustálými zkouškami a nesnázemi mých dětí. Má
opakovaná varování jsou zdí, která vás ochraňuje před vším, co vystupuje proti lidu mého Syna,
před světem a jeho falešností, před kacířstvím a ohavnostmi, které chtějí uvést v omyl církev mého
Syna.
Děti, vy věříte, že jste strážci lidu mého Syna, a přesto jste slepé bytosti, které nechtějí vidět
a ze strachu nechtějí mluvit. A pak jste překvapeny slovem svého bližního a považujete Slovo
mého Syna za pošetilost. Jak jste rozporuplné, děti!…
Lidstvo se samo stalo modlářské, a kolik jen falešných bohů nachází na své cestě.
Probuďte se a nespěte, čelíte-li takové falešnosti a ohavnosti!
Buďte moudří, neplýtvejte časem na všední věci, ale buďte chápaví a poznejte mého
Syna, abyste nemohli být oklamáni kvůli tomu, že neznáte Pravdu, a tak padnout
do pošetilosti pýchy a být vedeni jako ovce na jatka.
Země se nachází v největším nebezpečí v historii lidstva, a vám se vše zdá být lží. Obdrželi jste
datum (*), označující konec této generace – datum, udané člověkem –, a upadly jste do zděšení,
protože neznáte Boží Slovo.
V tomto okamžiku opakujete, co jste slyšeli od svého bližního: "Nic se nestane, byli
jsme varováni a nic z toho se nevyplnilo."

Ach, vy pokrytci! Schováváte se za své lidské omyly, abyste pokračovali v šílenství
tělesného chtíče a poskvrňovali svého ducha, aby se vám, se ztvrdlým srdcem, jevilo
vše jako správné a přípustné. Bůh zkouší svůj lid, aby Mu ukázal svou víru.
Nepohrdejte tímto Slovem, s vážností se vraťte zpět na cestu, která vede ke Spáse, a buďte těmi,
kdo naplňují Boží Zákon. Lidé se nyní nacházejí uvnitř divadla, které pro vás připravil Zlý. Chapadla
zla tvrdě pracují bez zastavení a lidé mého Syna žijí v neustálém očekávání, dávajíce stranou
smíření s mým Synem, a tím i věčnou spásu.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, zlo nespí, a je-li člověk nepozorný, prudce vzkypí,
nejen aby ho pokoušelo, ale aby mu způsobilo pád. Buďte zralými lidmi, kteří znají Boží
Pravdu, činí nápravu, aniž by ztráceli čas.
Země je ohrožena nebeským tělesem. Vědci to vědí, ale lidstvo o tom neví, představitelé mocností
o tom vědí, ale nenechávají o tom vědět. Pro lidstvo by bylo dobré, kdyby si bylo vědomo hrozeb
visících nad zemí.
Voda chce očistit Zemi, oheň bude větší, protože teploty budou extrémní, vzduch přinese neznámé
částice k obyvatelům pobřežních oblastí.
Bezbožnost roste a nabírá na síle, jak se mé děti stávají slabší a vlažnější než vlažné.
Pronásledování a zmatek v národech vzrůstá jako mor jdoucí skrze národy.
Mé děti nejsou milovány, je jimi opovrhováno a jsou usmrcovány, protože jsou křesťany,
že se snaží být v každém okamžiku lepší a chtějí žít svatým životem. Ďábel a jeho stoupenci
svatost nenávidí, a to je důvod proč ti, kdo následují Satana, ničí obrazy mého Syna a páchají
svatokrádeže, bičují a usmrcují mé kněze, kteří hovoří o mém Synu a říkají lidu mého Syna,
že dobro je Světlo a že zlo nezvítězí nad dobrem.
Trápí mě, že mysl tolika mladých lidí je nasycena špínou, jíž se odevzdali, aby se
udrželi v tom, co nazývají modernismem, s myslí a srdcem, z nichž se vytratil můj Syn,
hodnoty, morálka a úcta.
Modlete se, děti, modlete se za Argentinu, bude plakat.
Modlete se, děti, modlete se za Venezuelu, tento národ nenajde odpočinek.
Modlete se, děti, modlete se za Finsko, přivodí lidstvu strach.
Modlete se, děti, vulkány způsobí spoušť po celé zemi.
Modlete se, děti, modlete se za sebe, abyste mohly dojít k poznání Pravdy a být
věrnými dětmi Nejsvětější Trojice.
Boží milosrdenství není vyčerpáno a pošle svého anděla pokoje, aby s láskou pozvedl skleslé
a obnovil jejich sílu, aby lid mého Syna byl osvícen.
Neztrácejte svůj pokoj, mé děti, buďte bytostmi pokoje.
Miluji vás, žehnám vám.
S láskou.

Matka Maria

Poznámka překladatele: (23. 9. 2017), youtube.

234. Poselství Boha Otce ze dne 13. června 2017.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

ČERPEJTE Z MÉ SÍLY

Mé děti,
až na vás dopadne můj soud a váš svět bude navždy změněn událostmi, které budou následovat,
čerpejte z mé síly. Řekl jsem vám, že můžete skrze Mne činit vše, protože vás posílím, ale musíte
si vybrat jít v mé síle, a ne v té vaší.
Uvidíte tragédie, které jste nikdy nepředpokládaly a více smrti, než se vám kdy mohlo zdát. Přijde
čas, kdy počet mrtvých převýší počet živých, až přijdou pohromy, až udeří soud, až dojde
k "přírodním" katastrofám.
Vzpomeňte si také, že ne všechny tragédie nebo neštěstí, které uvidíte, jsou ode Mne. Nepřítel
má také plán – jeho plánem je způsobit náhlou smrt, aby ti, kdo se nekáli, byli vzati dřív, než
přijde jejich čas.
Není pro vás žádný způsob, jak se připravit na všechny hrůzy, které mají přijít. Musíte se
spolehnout na mou sílu. Musíte vědět, jak vstoupit do mé Přítomnosti, až nebudete moci více
snést, abych vás mohl utěšit.
Věci jdou nyní velmi rychle vpřed, mé děti. Nezapomeňte, že Já jsem s vámi ve všech situacích.
Nejdete nikdy samy. Držte se své víry, i když kvůli ní budete velmi pronásledované. Zjistěte v srdci,
v co věříte, a proč věříte ve Mne. Vyvolejte své vzpomínky, kdy jsme trávili naše společné chvíle
a kdy jsem byl stále pro vás, neboť to vám pomůže snést, co přichází.
Modlete se bez ustání za nespasené duše, neboť času je velmi málo a v sázce je věčnost.
Prožívejte více času se Mnou, abyste Mě mohly víc poznat, abychom mohli jít tuto závěrečnou
cestu spolu. Celé Písmo se chystá naplnit.
Bůh Otec

Fil 4, 13: Všechno mohu v tom, který mi dává sílu.
Mt 24, 7-13
7: Neboť povstane národ proti národu a stát proti státu, na jednom místě za druhým bude hlad
a zemětřesení.
8: To všechno bude teprve začátek velkých strastí.
9: Tehdy vás budou vydávat k trápení a zabíjet vás, u všech národů budete v nenávisti pro mé jméno.
10: A tehdy to bude pro mnohé kamenem úrazu, navzájem se budou zrazovat a nenávidět jeden druhého.
11: Vystoupí také mnoho lžiproroků a mnoho lidí svedou.
12: A protože se značně rozmůže nepravost, ochladne u mnohých láska.
13: Kdo však vytrvá až do konce, bude spasen.

1Thes 5, 16-18
16: Stále se radujte.
17: Bez přestání se modlete.
18: Při všem Bohu děkujte. Tak totiž to od vás chce Bůh a tak to projevil skrze Krista Ježíše.

235. Poselství Ježíše ze dne 17. června 2017.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

VOLÁM VÁS, ABYSTE DUCHOVNĚ ROSTLI, PŘEKONALI SLABOST A NEBYLI SNADNOU
KOŘISTÍ DÉMONA

Moji milovaní lidé,
vyzývám vás, abyste si razili cestu džunglí svých bezuzdných choutek, jimiž nyní v tak hojné míře
oplývá lidstvo.
Moji lidé pohlížejí s velkou nedbalostí na má volání. Shledáváte, že je v pořádku,
že je nečtete, ani že je nechcete pochopit. Někdy jsou velmi tvrdě formulována,
aby se člověk ode Mne nevzdálil nebo si nemyslel, že když v neděli navštíví mši
svatou a přijme Mě v eucharistii, že to stačí.
Člověk rostl tím, že Mě hledal, ale ne v sobě, jinak by se nevydával na jiné cesty, které ho vedou
k pádu do spárů Satana.
Lidé jsou ohlušeni a oslepeni svou touhou vyniknout. V hledání stále dalšího pokroku zanedbali
úctu ke stvoření. V tomto čase se utrpení lidstva naplňuje tím, že člověk napadl vše, co ho
obklopuje.
Člověk si sám sobě přivodil škodu tím, že vše kolem sebe zpustošil, a tím zmenšil na minimum
ochranu přírody nad celým lidstvem.
Vyzývám vás k vnitřní změně, ale vy jen čtete a neberete si z mé výzvy nic, protože Mě nemilujete,
naopak, reagujete proti duchovní jednotě s mým Domem a proti duchovnímu růstu.
Moji milovaní lidé, vy víte, že nepřítel duše hltá lásku v lidském stvoření.
Jste hlupáci, volám vás, abyste duchovně rostli, překonali slabost a nebyli snadnou kořistí démona,
a místo toho reagujete a jednáte zcela v rozporu s tím, o co vás žádám. Je to lidská hloupost,
reakce těch, kdo se neobrátili a nevěřících, kteří se nerozhodli vzdát se všeho pro Mne, ale naopak
se Mnou neustále bojují.
Tato generace přijímá mé Slovo, jak se jí to hodí, aby se ode Mne vzdálila. Mému Zákonu dává
svůj vlastní smysl a proviňuje se proti němu důsledkem naprosté zhýralosti, v níž člověk žije.
Časy Sodomy a Gomory nebyly takové, jako jsou tyto. Tato generace je překonala vzhledem
k člověku, jenž žije jen přítomným okamžikem a nestojí o náročné odpovědi.
Čas vám uplývá, aniž byste přemýšleli, kam vede váš život. Nenacházíte pokoj, neboť
s ničím nejste spokojeni.

Člověk vyrůstá bez toho, že by Mě poznal. Nepovažuje za nutné, aby se chopil iniciativy
a hledal Mě. Dívám se na mnoho mých dětí, jak se účastní činnosti v modlitebních
skupinách, jak pomáhají při bohoslužbách. Hrdě zdůrazňují, že patří k určité skupině,
a přesto jsou natolik prázdné, že si nevšímají, kolik jim toho dávám. Reakcí velké části
mých dětí na má volání je povýšenost.
Moji lidé, musíte se dívat do svého nitra, neboť neustálá vzpoura otráví člověka
natolik, že zůstane v samotě svého vlastního neštěstí.
Moji milovaní, "Ne samým chlebem živ je člověk" [Mt 4, 4]. Živí se vším, co mu přijde
pod ruku, a aniž by Mě znal, klade Mi otázky.
Démon drží každé ze svých chapadel na určitém odvětví lidstva. Každé chapadlo zla
bylo předurčeno, aby stále útočilo na mé děti podle charakteru každého jednotlivého
člověka.
Náš Dům je chrání, ale lidé odmítají Boží ochranu a i nadále setrvávají ve svém egu se svou
osobností, protože i nejmenší změna je pro člověka znamením slabosti.
Nejsem Bůh odpovídající rozmarům každého z mých dětí, JSEM, KTERÝ JSEM [Ex 3, 14], a můj
lid byl povolán žít v naplňování mé vůle.
Moji lidé, zlo živí pyšného, nečestného, závistivého, buřiče, zrádce, toho, kdo nepřipustí pokárání,
toho, kdo nemiluje a nachází se tak v životě naplněném vlažností v každém ohledu.
Vy čekáte… Co čekáte…? Až se naplní to, co bylo odhaleno, pak lidstvo, které neodpovědělo,
se bude nacházet v očistě, která bude každým okamžikem sílit.
Moji lidé… Jste rebelové!
Z našeho Domu přichází pomoc jako dar pro mé utrápené děti. Můj anděl pokoje je nositelem
mého Slova a pomoci pro mé děti. On, sjednocený s mou Matkou bude obranou pro ty, kdo jsou
moji.
Země, mé děti, bude proměněna přírodou, kterou člověk narušil a znečistil natolik, že ji to oslabilo
a ve svém oslabení se na některých místech rozpadá.
Člověk bude muset emigrovat a pohodlí, v němž žije, nechat za sebou.
Antikristianismus je pro vás jedním z velkých znamení, a vy jej nevidíte.
Přízrak války se odhalil. Jste ve válce a nevidíte ji…
Žijete ve vzájemné nenávisti a nevidíte ji…
Jste stvoření se ztuhlým krkem a neuvědomujete si to…
Neměníte se, neproměňujete se kvůli pýše a nevidíte to…
Řím, aniž byste to vnímali, je obklopen těmi, kdo se bouří proti Mně. Řím bude trpět rukou teroru
a jeho půda se zbarví do ruda.
Zlo živí hněv a člověk dovolí hněvu, aby ho znetvořil k nepoznání. Děti, ďábel zmanipuluje ty,
kdo byli dříve moji služebníci, aby vás zmátli a vedli po špatných cestách do propasti. Rozlišujte…
Jdete dál v životě duchovní chudoby, žijete z drobků, vy, děti Krále, tváří v tvář stálému odmítání
situace, v níž se nacházíte, v neustálé vzpouře, v neustálém omezení, jemuž jste se ochotně
podrobili…

Znáte mé Slovo a popíráte vysvětlování mého Slova. Pohybujete se v prchavém okamžiku…,
a přesto nejste připravení k obrácení!
Varování, oznámené mou Matkou, stojí blízko před vámi, a můj smutek je nekonečný vzhledem
ke stavu duší, které odmítají obrácení.
Musíte se rozhodnout k radikální změně, s vážností, rozhodností, musíte přestat být
průměrnými a vlažnými bytostmi. Moje církev musí přinášet spásu a ne zatracení.
Jestli se nerozhodnete pro vnitřní proměnu a být mými svědky, k čemu vám bude
vědění? Znalost bez praktikování je jako svíce bez světla.
Moji milovaní lidé, neznámé atmosférické změny budou pro vědu překvapením. Člověk neví,
co vyvolal, když porušil Stvoření.
Modlete se, mé děti, modlete se za Rusko, bude trpět kvůli přírodě. Jeho obyvatelé
budou trpět kvůli terorismu.
Modlete se, mé děti, modlete se za Kanadu, bude silně otřesena.
Modlete se, mé děti, modlete se, Země se bude stále třást a zaskočí ty, kdo to nejméně
očekávají. Vulkány zesílí svou zuřivost a aktivita velkých sopek bude ve zprávách.
Moji milovaní lidé, od nemorálnosti jste přešli k naprosté zhýralosti, a ta se bezmezně šíří, urážíte
Mě a překračujete můj Zákon.
Nevidíte se ve světle mé Pravdy, sami se odsuzujete bez nejmenších zábran.
Pokud jde o úsilí, to odmítáte, a proto jste Mě také odmítli. Nejste vděční za to,
co máte, ale pohrdáte tím. Přijde chvíle, kdy nepřítel lidstva vás oddělí od vašeho majetku,
a pak budete litovat, že bude příliš pozdě pomáhat potřebnému a nasytit hladového.
Moji lidé, jdete s proudem světa, proto se nezastavujete a neměníte směr.
Velká města jsou nakažena zlem a zkázou. Vy, mé děti, nepřibližujte se zlu.
Vy nejste majitelé spásy, musíte jí být hodni. Nejste vlastníky spásy, ale musíte ji získat.
Přijďte ke Mně, mé děti. Přijďte ke Mně, nevzpírejte se.
Žehnám vám, miluji vás.
Váš Ježíš

236. Poselství Boha Otce ze dne 30. května 2017.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

POSLECHNĚTE BEZ OTÁLENÍ
Mé děti,
ohlašuji období, v němž budu učit lidská srdce bát se mé moci. Na zemi je málo strachu ze Mne,
ale to není, jak bych si přál, aby tomu bylo. Nebojí-li se lidé mé moci, budou lehce zranitelní

Zvířetem, které přichází. Ti, kdo nejdou se Mnou, budou zničeni. Budou snadno oklamáni a jejich
zranitelnost vůči podvodu povede k jejich zničení.
Nepřítel vašich duší tvrdě pracuje, aby přesvědčil ty, kteří nevědí, že není nic, čeho by se měli bát.
Jsou to ti, kdo ještě milují své životy a jsou snadno svedeni na scestí, protože jejich srdce nejsou
plná mého Slova. Zvýší počet těch, kteří se Mne nebojí a kteří vás časem budou pronásledovat.
Můj soud začíná v mém Domu, mezi mými lidmi, ale uvidíte jej také, jak se šíří do života těch,
kdo se odmítají kát a sloužit Mi, když k nim volám. Uvidíte je, jak se přidruží k těm, kdo odmítají
milovat jiné, kdo odmítají dát své srdce Mně.
Moji lidé, připravte své srdce na to, co přichází, neboť uvidíte mnoho strašných výjevů. Uslyšíte
o mnoha podlostech a budete svědky skutků, které vám naženou strach, ledaže byste jim
rozuměli. Neboť ti, kdo znají mé Slovo, budou vědět, že je to naplnění konce a všeho, co bylo
předpověděno. I tak to bude pro vás velmi těžké. Já vedu mnoho z mých vlastních na místa
tajných útulků, abych vás udržel v bezpečí po delší čas, abyste mohli přivést ke Mně ostatní.
Poslechněte bez otálení, až vás začnu vést, neboť času je velmi málo a zpoždění jen o pár dnů
vás může stát všechno.
Buďte stále těsně u Mne. Modlete se bez přestání. Mějte znalost mého Slova. Poslechněte
okamžitě.
Bůh Otec

Mt 5, 10-12
10: Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jim patří nebeské království.
11: Blahoslavení jste, když vás budou kvůli mně proklínat, a vylhaně vám připisovat každou špatnost,
12: radujte se a jásejte, neboť vás čeká v nebi velká odměna. Tak přece pronásledovali proroky, kteří byli
před vámi.
Zj 19, 19-21
19: A tu jsem spatřil šelmu a pozemské krále s jejich vojsky, shromážděnými k válčení proti tomu, který
seděl na koni, a proti jeho vojsku.
20: Ale šelma byla chycena s ní i nepravý prorok – ten, který pod jejím dohledem dělal zázraky, jimiž svedl
ty, kdo si nechali udělat znak šelmy a klaněli se její soše; oba byli zaživa vhozeni do ohnivého močálu
hořícího sírou.
21: Ostatní pak byli pobiti mečem vycházejícím z úst toho, který seděl na koni. A všichni ti ptáci se dosyta
nažrali jejich masa.
1Tes 5, 2-4
2: Víte totiž sami velmi dobře, že onen den Páně přijde jako zloděj v noci.
3: Až budou lidé říkat: Je pokoj, bezpečnost, tu znenadání přitrhne na ně záhuba jako porodní bolesti
na těhotnou ženu. Uniknout jim nebudou moci.
4: Ale vy, bratři, nejste ve tmě, že by vás ten den překvapil jako zloděj.
1Petr 4, 17
17: Přišel totiž čas, aby se začal soudit nejdříve Boží dům. Zažíná-li to však napřed u nás, jak teprve
dopadnou ti, kdo se zdráhají poslušně přijmout Boží evangelium!
Řím 1, 27-31
27: A podobně i muži nechali přirozeného styku se ženou a rozpálili se náklonností k sobě navzájem.
Muži páchali nestoudnosti s muži, a tak zakusili sami na sobě zasloužený trest za svoje poblouznění.
28: A protože nekladli žádnou váhu na to, aby dobře poznali Boha, dopustil Bůh, že klesli do převrácených
názorů, takže se dopouštěli věcí ošklivých.
29: Jsou plní kdejaké špatnosti a ničemnosti, chamtivosti a zloby, jsou samá závist, vražda a nesvár, lest,
zlomyslnost. Pomlouvají,
30: na cti utrhají, Boha mají v nenávisti, urážejí druhé, jsou nadutí, domýšliví, vynalézaví ve zlém, vzpurní
vůči rodičům,
31: tupí, věrolomní, bezcitní, nemilosrdní.

1Jan 4, 16-19
16: My jsme poznali lásku, jakou má Bůh k nám, a uvěřili jsme v ni. Bůh je láska; kdo zůstává v lásce,
zůstává v Bohu a Bůh zůstává v něm.
17: V tom záleží vyvrcholení lásky v nás, že s radostnou důvěrou očekáváme den soudu, protože jaký je
on tam, takoví jsme i my zde na zemi.
18: Strach nemá v lásce místo, protože dokonalá láska strach vyhání; strach totiž předpokládá trest,
a kdo má strach, není v lásce přiveden k dokonalosti.
19: My milujeme, protože on napřed miloval nás.

237. Poselství Matky Spásy ze dne 21. června 2017.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

LIDÉ, MUSÍTE SE ZMĚNIT DŘÍV, NEŽ SI VÁS ZLÝ VEZME JAKO SVÉ VLASTNICTVÍ

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
moje láska vytrvale ochraňuje každé mé dítě.
Jako žena oděná sluncem, přicházím v této chvíli, abych otevřela oči těch, kdo nechtějí vidět
pravdu tohoto času.
Zlo se zmocnilo lidu mého Syna, který se bez rozpaků odevzdal dvojsmyslnému slovu "potěšení"…
Zlo pokračuje v podvádění člověka, a ten bezvýhradně podléhá lžím, jimiž k sobě přilákalo minulé
generace.
Mé děti jsou bez milosti pronásledovány a toto pronásledování se rychle šíří. Každé znamení
laskavosti je urážkou těch, kdo milují Satana.
Zlovolný utlačovatel člověka, antikrist, se sám nepředstaví lidstvu, aby odhalil svou
identitu, naopak, bude vlkem v rouchu beránčím, v němž jsou osnovány jeho
nejnebezpečnější plány. Bude živit hladové, uzdravovat nemocné, postará se o základní lidské
potřeby, bude provádět zázraky, abyste ho viděli jako zachránce lidstva, a až ukáže svou pravou
tvář, bude vrahem lidu mého Syna.
Antikrist pronikne mysl lidí a povede je do boje proti sobě navzájem. Poštve rodiče
proti dětem a děti proti rodičům – rodiny budou pronásledovat své vlastní členy.
Společnost sevře teror, a to povede až k popírání víry a rouhání proti Bohu. Ti, kdo jsou stoupenci
antikrista, budou zbaveni myšlenek, neboť jejich myšlení bude pohlceno silou psychické moci
ďábelského utlačovatele lidstva.
V člověku se probudí nejhorší instinkty, všechny jdoucí k vzájemné neúctě. Nouze bude příčinou,
aby slabí veřejně vyznávali víru v antikrista. Proto vás vyzývám, abyste poznali mého Syna a hlásili
se k Němu, abyste nebyli podvedeni Zlým.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, uchovejte si v paměti znalost o antikristu dříve, než
převezme kontrolu nad lidstvem.

Nebojte se, místo toho se dívejte do svého nitra a poznejte hříchy, kterých jste se
dopustily. Rozhodněte se změnit a obnovte se vnitřně šlechetným duchem, vstupte
do opravdového života, abyste odolaly zlu.
Nepohrdejte mým Slovem, abyste později nelitovaly, že jste je nechaly za sebou jako něco,
co nemá žádnou hodnotu. Neoznamuji vám, svým dětem, že nebudete trpět, volám vás, abyste
se obrátily a připravily.
Moji milovaní, očista je volbou člověka tváří v tvář takovému úpadku, ohavnosti a rouhání, kterými
lid mého Syna uráží Nejsvětější Trojici.
Boží hněv sestoupí na Zem. Dříve jste jej nikdy neviděly, nechá trpět lidský rod a nedůvěra
bude nářkem vlažných. Milované děti, proto vám nabízím svou ochranu. Toto je čas
k rozhodnutí. Nemůžete jít dál jako vlažní, protože se dostanete do vleku Zlého,
aniž mu budete schopny uprchnout.
Lidé, musíte se změnit dřív, než si vás vezme Zlý jako své vlastnictví…
Potřebujete se modlit…
Potřebujete nabídnout pokání…
Potřebujete duchovně růst, nemůžete pokračovat v prostřednosti, neměli byste se spokojit nazývat
se křesťany, aniž byste dali VŠECHNO za mého Syna.
Neříkejte "Otče", nejste-li jeho skutečnými dětmi, neříkejte "odpusť těm, kteří se provinili proti
nám", když sami neodpouštíte – nebuďte jako pokrytci. Bůh ví o všem, ví všechno, a žádné lidské
stvoření není Otcem opomíjeno.
Lidé se nacházejí v totálním zmatku, můj Syn kvůli tomu trpí.
Modlete se, mé děti, modlete se za Francii, bude bičována přísněji, znovu a znovu.
Modlete se děti, modlete se za lid mého Syna, modlete se za sebe.
Modlete se, mé děti, modlete se, vulkány nechají pocítit svou moc, otřesou zemí,
vyvrhnou svou zuřivost na zem a zpustoší národy.
Modlete se, mé děti, modlete se za Španělsko, bude zaskočeno, modlete se za
Španělsko.
Modlete se, mé děti, Spojené státy budou i nadále bičovány přírodou a terorismus
přijde, aby vyvolal nejistotu.
Moji milovaní,
vyzývám vás, abyste nezeslábli ve víře, buďte těmi, kdo září uprostřed velké temnoty,
která panuje na zemi. Nezapomínejte, že slabost je ničena silou eucharistie. Važte si
toho okamžiku, kdy přijímáte mého Syna v eucharistii.
Zůstávejte bdělí, Rusko přijme rozhodnutí, které přímo zasáhne celou Evropu a nepřímo celý svět.
Sjednoťte se ve jménu mého Syna, buďte bratrští, nevyhledávejte individuální výhody před
společným dobrem.
Nájezdy do kostelů a jejich ničení budou každodenními událostmi pro zastrašování mých dětí,
aby se vzdaly své víry.

Milované děti, nemlčte o svých hříších, uznejte, že jste hříšníky, zkoumejte samy sebe, neodpírejte
si spásu, neodsuzujte se tím, že neuznáte hříchy, jichž jste se dopustily.
Poslouchám kázání o Božím milosrdenství, a přesto vás nevarují před Boží
spravedlností. Hříšník není odměněn, pokud nebude činit pokání. Děti, jste vedeny ke ztrátě
své duše – hříšník se musí obrátit – taková je Pravda.
Mé prosby nebyly vyslyšeny, časy by byly jiné, kdyby mě lidstvo poslechlo, kdyby církev mého
Syna splnila mé naléhavé žádosti, které jsem vznesla ve jménu Nejsvětější Trojice. Osud celého
lidstva by byl jiný.
Moji milovaní, anděl pokoje přijde z Otcova Domu s Božím Slovem na svých rtech,
aby uklidnil zmatek lidí, kteří v beznaději zaútočí proti sobě, budou ztrácet veškerou
kontrolu a oddávat se zhýralostem vyvolaných zoufalstvím. Bude to čas anděla pokoje,
čas záchrany, čas jednoty církve Zbytku, kdy se stádo utiší.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, ochraňuji vás, stále vám žehnám. Naslouchejte
a nechoďte v nečinnosti – neustále praktikujte Boží Slovo, napsané v Písmu svatém.
Nezůstávejte v netečnosti! Probuďte se, mé děti, probuďte se! Berte vážně má volání.
Přijde chvíle, kdy uvidíte naplnění toho, co jsem vám odhalila, a jak jen pak budete litovat své
neposlušnosti.
Vyzývám vás, abyste dbaly mého Slova. Žehnám vám.
Nebojte se, stále nad vámi bdím a osvobodím vás od většího zla.
Matka Maria

238. Poselství Ježíše ze dne 3. dubna 2017.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

ČAS VELKÉ ZMĚNY

Můj lid nyní vstupuje do času velké změny. Ne ledasjaké změny se stanou v tomto čase, ale
zásadní. Cítíte, že ve vašem duchu dochází k posunu a tuto změnu také spatříte v reálném světě.
Blíží se čas pronásledování mých dětí. Uvidíte ho začínat u mého lidu Izraele, a pak se přesouvat
k mému lidu jinam, až pokryje celý svět. Moji lidé budou pronásledováni kvůli mému jménu a ti,
kdo odmítnou Mě zapřít, budou zabiti. Moji lidé, nebojte se vyhlásit mé jméno, neboť v té chvíli
budu s vámi a ohlásím vás před mým Otcem, když Mě odmítnete zapřít.
Připravte své srdce na tuto velkou změnu, neboť se bude zdát nejtěžší v mnoha ohledech,
ale nakonec je třeba ji oznámit.
Váš Ježíš

Mt 5, 10-12
10: Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jim patří nebeské království.
11: Blahoslavení jste, když vás budou kvůli mně proklínat, pronásledovat a vylhaně vám připisovat každou
špatnost;
12: Radujte se a jásejte, neboť vás čeká v nebi velká odměna. Tak přece pronásledovali proroky, kteří byli
před vámi.
Mt 10, 32-33
32: Ke každému, kdo se bude ke mně znát před lidmi, budu se i já znát před svým Otcem v nebi;
33: ale kdo mě zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi.

239. Poselství Boha Otce ze dne 4. června 2017.
Nástroj: Pelianito (Janet Klasson, Kanada).

JAKMILE BUDOU IDOLY ROZBITY, MŮJ DUCH VYJDE JEŠTĚ JEDNOU Z BEZTVARÉ
PRÁZDNOTY A OBNOVÍ TVÁŘ ZEMĚ…

Jr 19, 11: a řekneš jim: Toto praví Hospodin zástupů: Právě tak, jak se rozbíjí hliněná nádoba
a nelze ji už opravit, rozbiji tento lid a toto město; v Tófetu se bude pohřbívat, protože jinde
místo k pohřbívání nebude.

Mé děti, myslíte, že nacházím potěšení v zármutku a trápení? Myslíte, že Mě povznáší utrpení
mého lidu? Ne, má radost by byla v jeho obrácení, mé povznesení v jeho kajícnosti. Ale tento lid
odmítl mé posly.
Zase znovu je můj Syn křižován a špiněn. Ano mám v úmyslu je rozbít, ale jen aby to, k čemu
lnou – všechny jejich idoly – byly viděny jako to, čím jsou – napodobeninami, padělky, přeludy.
Jakmile budou idoly rozbity, můj Duch vyjde ještě jednou z beztvaré prázdnoty a obnoví tvář
Země. Mé děti, vidíte, jak to musí být? Utíkejte ke Mně, moji maličcí!
Ukažte Mi svá srdce – pokorná a zkroušená. Utěšte Mě a pomozte Mi v mém díle obnovy.
Hledám ochotné pracovníky. Je tak mnoho práce v nádherném díle spásy.
Je ctí být pozván k účasti na tomto velkém díle. Víte to? Jste připraveni?
Děti, přijďte ke Mně!
Bůh Otec

240. Poselství Boha Otce ze dne 27. října 2016.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
CIZINCI VE SVĚTĚ

Moji lidé se cítí ve světě stále cizejší. Vy víte, že nejste ze světa kolem vás a rozdíl mezi vámi
a těmi, kdo nejsou moji, vzrůstá každým dnem.

Je to přesně ten rozdíl, který všichni uvidí, jak se bude blížit konec, neboť mé Světlo se objevuje
a září z každého z vás, kdo usiluje vykonávat mou vůli, a ne tu svoji. Použiji vás v těchto dnech,
abyste pro Mne dosáhli na duše, abyste pomohli těm, které přebývají v temnotě, vyjít do mého
nádherného Světla.
Blíží se váš čas, abyste byli zavoláni ke Mně domů, a bude to tak nádherný den. Buďte silní
a odvážní, není nic, čeho by se moji vlastní měli bát.
Snášejte vše trpělivě, jděte po mých cestách a vše bude dobré.
Bůh Otec

Jan, 17, 15-17:
15: Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého.
16: Nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa.
17: Posvěť je pravdou; tvoje slovo je pravda.
Mt 5, 13-16:
13: Vy jste sůl země; jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena? K ničemu již není, než aby se
vyhodila ven a lidé po ní šlapali.
14: Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře.
15: A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen; a svítí všem v domě.
Iz 60, 1: Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva.
Joz 1, 9: Nepřikázal jsem ti snad: "Buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se, neboť Hospodin,
tvůj Bůh, bude všude s tebou, kam půjdeš?"
Zj 3, 10: Protože jsi zachoval mé slovo a vytrval, zachovám tě i já v hodině zkoušky, která přijde na celý
svět a prověří obyvatele země.

241. Poselství Ježíše ze dne 26. června 2017.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

NEVIDÍTE NEVĚDOMOST, KTEROU ČLOVĚK SÁM VYTVOŘIL BĚHEM MINULÝCH
STALETÍ?

Moji milovaní lidé,
mé srdce tluče pro každého z vás…
Žízním po duších!
Volám vás znovu a znovu k poslušnosti, a vy odmítáte. Neustále se proti Mně bouříte, aniž byste
se při tom nutně obrátili proti Mně, ale neustále přijímáte nové idoly vytvářené lidmi, které vás
vedou k útesu.
Žijete v popírání mého božství. Není nutné pronášet slova, ale vašimi činy a prací jste víc výmluvní
než nejskvělejší řečníci.

Každou chvílí vidím mé lidi, jak se podřizují popírání mého božství a vytvářejí tak více zmatku.
Udivuje Mě, když vidím, s jakou snadností se dobrovolně přizpůsobujete času, abyste Mě zapírali
a vytvářeli ve svých bratrech zmatek s cílem způsobit větší zlo, větší nevědomost, a tak
promyšleně svedli větší počet lidských bytostí do propasti. Zlo kráčí velmi rychle ke svému
nejsilnějšímu projevu.
Moji lidé,
KAM JDETE?
Nevidíte nevědomost, kterou člověk sám vytvořil během minulých staletí?
Vše bylo učiněno, aby v tomto čase byl člověk přístupnější zlu a méně hoden být
nazýván mým dítětem.
Chcete napravit své omyly skrze větší omyly, které vytvářejí větší zlo. Hřích nenese žádné jiné
jméno: hřích je hřích. Přesto ten, kdo podněcuje své bratry, aby Mě uráželi, a je si toho vědom,
rozmnožuje hřích, a tím i urážky, a i trest za hřích, který spáchal, bude větší.
Moji lidé, barbarství, v němž žijete, nebylo vytvořeno v okamžiku. Degenerace byla lidstvu vštípena
dlouho předtím s velkým předjímáním. V této chvíli vzpoura, v níž člověk už dříve žil, se projevuje
otevřeně, jen lidská degenerace, zůstávající dříve skrytá, se ukázala na veřejnosti.
Mé děti, kolik mých následovníků podléhá během několika okamžiků naprosté degeneraci! Všude
tam, kde existuje život, člověk jej znesvěcuje degenerací a zvráceností v každém ohledu.
Vy nevědomí modláři!
Takoví je můj lid – plazí se před pouhými lidmi, jakoby to byli bohové.
Není vinen jen ten, kdo zbožňuje kohokoli, kdo není Bůh, ale i ten, kdo dovolí, aby byl jako Bůh
zbožňován a dopřává si potěšení pýchy a arogance. Nejsou tyto děti dětmi ďábla, které vedou
můj lid na scestí? Vešly jste do modlářství a nemůžete se zastavit, nevděčné děti! Dávám vám
sám sebe a vy Mě neustále odmítáte.
Proto, že jste přivedli zlo až ke Mně, bude oheň padat z nebe. A ani potom ústa lháře
nebudou umlčena. Před mýma očima pácháte tolik zla, je taková spousta projevů neúcty uctívačů
model, že tuto generaci přivedete do okamžiků velmi velké bolesti.
Pohleďte, jak mnoho hadrů vlečete za sebou, kolik jich předáváte Satanovi, a není to jen Satan,
kdo je lhář, ale člověk sám, který sám sebe nazývá vyvoleným, aniž bych Já ho takovým nazval.
Kolik mých lidí se cítí, že jsou opatřeni pečetí, povolaní, vybraní, oddělení od hříšníků, a sami jsou
hříšníci, kteří nevytáhnou stéblo slámy ze svých očí! Páchají urážky proti Mně a myslí si, že je
nevidím – pokrytci!
Moji lidé, kolik jen pýchy ve vás vidím a vy Mě neustále nazýváte svým Bohem, když byste měli
činit pokání dřív, než vás přiměji k tomu, že se sami vyzkoušíte.
Jsem překvapen, když vidím, jak je mé Slovo vykládáno a současně ignorováno, přijímáte je jen
podle potřeb každého z vás. Jak moc toho budete litovat, vzpurní lidé!
Vy blázni! Přestaňte Mě urážet…
Odvraťte se od falešných bohů, které jste si sami vnutili a od těch, které jste si
dobrovolně vybrali, abyste přijali hanebné normy těch, kteří věří, že jsou víc než Já.

Ignorovali jste má varování a zapomněli jste, že cítí-li se člověk vlastníkem velké vědy, pak riskuje,
že opuchne v duchu a bude se považovat za víc, než jsou jeho bratři. Proč se Mě nebojíte?…
Můj lid se vzdálil ode Mne, je to lid, který touží po zemi, protože je připoután k tomu, co je
okamžité, odmítá můj Zákon, živí se zemí a země sama jej vyvrhne.
Velký je člověk, který se obrací, protože Mě potřebuje, protože Mě hledá, abych ho ochránil
uprostřed tolika zla, které ho obklopuje…
Velký je člověk, který Mě hledá a čelí degeneraci, v níž lidstvo žije…
Velký je pokorný člověk, který se nesoudí se svými bratry, ale hledá pokoj…
Velký je člověk, jenž ví, jak zachovat mlčení, abych mohl mluvit Já…
Jste, mé děti, konvertité tohoto času?…
Jste těmi, které se odvrátily od světa, nebo těmi, které jsou stále smutné?…
Co je spravedlnost pro vás, a co je spravedlnost pro Mě?…
Jste pro své bratry medem, nebo žlučí?…
Přinášíte štěstí, nebo neštěstí?…
Jste těmi, které Mě hledají očima těla a potřebují, co je hmotné, aby se Mě dotkly?…
Moji lidé, ti, a jen ti, kteří mají čisté srdce, Mě mohou spatřit. Proto nejdřív musíte očistit své oči,
a pak kapkami lásky Mě hledat uvnitř, ve svém srdci.
Moji lidé, tak málo je těch, které mohu nazvat "Milované děti mého lidu".
Okamžik, v němž žijete, je rozhodující pro lidstvo – vy to víte, ale popíráte to.
Neodevzdávejte se zlu, jako kdybych vás nevaroval, vstupte do vnitřního ticha a hledejte Mě,
máte-li chvilku času.
Já se neodvracím od svých dětí, neodmítám toho, kdo Mě hledá, neodvracím se od toho, kdo
Mě potřebuje a uznává, že je hříšník.
Přijďte ke Mně, vy, kdo jste unaveni věcmi světa a jeho pletichami…
Přijďte ke Mně, vy, kdo jste pronásledováni…
Přijďte ke Mně, vy, kdo jste chybovali…
Přijďte ke Mně, vy, kdo jste připoutáni k sektám v rozporu s mou vůlí…
Přijďte ke Mně, vy, kdo jste souženi…
Přijďte ke Mně, vy, kdo jste sami…
Přijďte ke Mně, vy, kdo ignorujete má volání, přijďte ke Mně se zkroušeným srdcem a Já vás
přivítám, osvítím a ochráním.
Modlete se, mé děti, modlete se, aby můj Duch Svatý mohl přebývat v každém z vás.
Modlete se, mé děti, modlete se za Německo, bude trpět rukou terorismu a příroda
je bude bičovat.
Modlete se, mé děti, modlete se. Vyzývám vás, abyste se začaly modlit celosvětový
řetěz modlitby svatého růžence za mír ve Venezuele.
Modlete se, děti, Španělsko s bolestí lituje urážky proti mému Domu.
Modlete se, mé děti, Kolumbie bude otřesena.
Moji lidé, jak se mé děti noří do bahna nečistoty, také na Zemi dochází k propadům po celém
světě.

Moji lidé jsou věrní a pravdiví, netrápí se starostmi světa. Naopak, zůstávají v neustálé modlitbě,
protože vědí, že Já jsem se svými, že Já jsem věrný a pravdivý.
Žehnám vám v této chvíli, v níž můj lid je zkoušen.
Žehnám vaše srdce, aby má Láska z nich mohla přetékat.
Žehnám váš zrak, myšlenky, sluch, aby v nich má volání dosáhla hlubin každého člověka.
Váš Ježíš

242. Poselství Boha Otce ze dne 8. února 2017.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

PŘIPRAVENÍ NA VÁLKU

Mé děti, připravte se, neboť válka přichází do Ameriky. Nebude to válka vedená v jiných zemích,
ale válka vedená ve vašich vlastních ulicích. Uvidíte mnoho lidí, které znáte, umírat před vašima
očima.
Schyluje se k rozkolu v srdci Ameriky, a ten brzy překypí. Amerika, zdravená úsměvy, má také
mnoho nepřátel. Kombinace obou bude její pád.
Můj lid není připraven na válku, neboť váhá použít dokonce i zbraně, které jsem mu zanechal
v mém Slovu. Jsou to lidé bázlivého srdce, nejsou zvyklí vidět prolévání krve a nejsou stateční
v boji.
Moji lidé, nevíte, že Já jsem Bůh války? Nevíte, že přicházím zpět k poslední bitvě se vším zlem?
Proč se tedy vyhýbáte boji před vámi? Proč jsou mé kostely plné usměvavých podvodníků, kteří
nemohou čelit ani svým vlastním hříchům? Jak plánujete přežít to, co je na cestě k vám? Myslíte,
že vás náhle přepadne kuráž a budete naplněni vírou?
Můj služebník David se nenaučil víře a odvaze tím, že nedělal nic, ale bojem s nepřáteli, s nimiž
se setkal na cestě, kudy chodíval. Nejdříve lev, pak medvěd, pak armády, které přišly bojovat proti
Izraeli.
Když nemáte odvahu teď, nebudete mít odvahu ani potom a padnete do rukou nepřítele. Nebuďte
pošetilí myslet si něco jiného.
Bůh Otec

Mt 7, 13: Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká je cesta, která vede do záhuby, a mnoho je
těch, kdo tudy vcházejí.
Lk 11, 21-23
21: Dokud silný muž ozbrojen hlídá svůj dvůr, jeho majetek je v bezpečí.
22: Přepadne-li ho však silnější než on a přemůže ho, vezme mu jeho zbroj, na kterou spoléhal, a jeho
kořist rozdá.
23: Kdo není se mnou, je proti mně, a kdo neshromažďuje se mnou, rozptyluje.

Ex 15, 3: Hospodin je bojovný rek; Hospodin je jeho jméno.
Dt 31, 6: Buďte rozhodní a udatní, nebojte se a nemějte z nich strach, neboť sám Hospodin, tvůj Bůh, jde
s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě; neboj se a neděs.
1S 17, 36-37
36: Tvůj služebník ubil jak lva, tak medvěda. A tomu neobřezanému Pelištejci se povede jako jednomu
z nich, protože potupil řady živého Boha.
37: A David dodal: Hospodin, který mě vytrhl ze spárů lva, ten mě vytrhne ze spárů tohoto Pelištejce. Saul
tedy Davidovi řekl: Jdi, Hospodin buď s tebou.

243. Poselství Ježíše ze dne 1. července 2017.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

TOUŽÍM PO ČINECH A JEDNÁNÍ ZROZENÝCH Z PRAVDY A LÁSKY

Moji milovaní lidé,
mé Nejsvětější srdce hoří láskou ke každému z vás.
Nechávám své Nejsvětější Srdce otevřené všem, kdo se ke Mně přibližují se zkroušeným
a pokorným srdcem s pevným úmyslem nápravy a připravení k tomu, aby toto shledání bylo
pravdivé a trvalé.
Jsem žárlivý na mé vlastní. V každém okamžiku je chráním, varuji je, aby nesešli z cesty.
Vysvětluji jim vše, co spočívá v mém Slovu a opakuji jim výzvy mé Matky, které vám vždy dává
včas, aby mé děti pochopily, že lidstvo zabloudilo, a proto musí procházet tavícím kelímkem očisty.
Moji lidé, vědomí člověka bylo omezeno jeho neustálými pády do hříchu, jimiž Mě uráží a přiklání
se ke zlu.
Stále jste ještě nepochopili, že k tomu, abyste žili v mé vůli, Mě musíte poznat a uznat Mě, aby
každý váš čin byl ozvěnou mého činu a každá vaše práce byla ozvěnou mého díla, naplněného Boží
Láskou. Dokud nebude má Láska žít a přebývat ve vás, bude pro vás těžké být věrnými a pravými
dětmi.
Má Láska je poslušnost, je odpuštěním, vděčností, prozíravostí, dobročinností,
pochopením.
Má Láska je dar a ctnost, s níž se mé děti stávají svědectvím mé Pravdy.
Vnější vzhled přede Mnou neexistuje, je Mi odporný. Když moji lidé milují taková zdání, odcházím
rychle pryč. Setkám-li se s takovým odporným jednáním, nepoznávám lidská stvoření. Já jsem
pravdivý a věrný.
Kolik jen mých lidí ví, jak velmi dobře mluvit před svými bratry a uvnitř jsou prázdní
jako děravá nádoba!
Toužím po činech a jednání zrozených z pravdy a lásky, aby byly prodloužením mé Lásky a mé
Pravdy.

Moji milovaní lidé, v tomto čase se lidstvo ztrácí ve své hlouposti. Odmítá respektovat mé Boží
Zákony a se svou zneužitou svobodnou vůlí podlehlo uspokojování svých nízkých pudů. Moji lidé
již nepoznávají zlo, protože to se stalo člověku přirozeným, a tak nepřítel duší radostně
shromažďuje ovoce svého neustálého pokoušení mého lidu.
Mé děti se ke Mně neznají, proto se staly vlažnými a mají radost z této vlažnosti, s níž
podvádějí samy sebe.
Zlý vytváří předpoklady k tomu, abyste se stali strůjci zla. Nejste schopni zastavit falešná učení
v mém lidu, protože jste vlažní a neznáte Mě. Říkáte, že jste mé děti a místo toho jste mými katy,
kteří Mě stále nechávají trpět.
Vše, co vás obklopuje, uznává naše božství. Vy ale popíráte naši Trojici, odmítáte mou Matku
a vysmíváte se mému volání. Když jste vystaveni voláním našeho Domu, útočíte na ně, a tím
dáváte jasně najevo, že v mém lidu se už hadi neplazí po zemi, ale zůstávají se vztyčenou hlavou.
Ale před nevědomým lidem hadi utíkají a nechávají orla se plazit, aby nemohl varovat ty, kdo
Mě hledají.
Nevysvětluji vám mé Slovo, abyste si je anonymně ponechali, ale abyste se živili
potravou, která proudí z mého srdce pro můj lid, jenž je poslušný mého Slova.
Moji lidé: čím více se vzdalujete ode Mne, tím větší bude vaše očista!
Každá bytost je rozšířením mé Lásky, nebo rozšířením zla, jímž jsou otráveni ti, kdo nacházejí
zálibu ve smyslnosti, v šílenství Zlého, v hanobení, smilnění, v odmítání mé Lásky, ve lžích
a v pohodlném životě současného světa.
Nepodvádím vás: Zvrácené lidstvo se obrátí ke zlu, aby naplnilo své potřeby a našlo
útočiště před bolestí.
Ďábel vyřeší vaše okamžité potřeby, ale nenabídne vám nic zadarmo. Budete mu muset
zaplatit odevzdáním sebe sama, a tím zabijete svou duši.
Z vesmíru se blíží nebezpečí pro můj lid. Velké světové mocnosti vědí o tomto nebeském tělese,
které bude pohromou pro lidstvo. Zapírají tuto znalost nikoliv pro dobro lidí, ale aby vás udrželi
ve lži, a lidstvo bez problémů a bez hříchu.
Počasí už nebude nikdy stejné. Neustálé změny dokázaly vás proniknout, napadnout váš mozek,
který není schopen se vyrovnat s drastickými klimatickými změnami, v nichž člověk není zvyklý žít.
Roční období bývaly přehledné a vedly člověka k obvyklým způsobům činnosti. V tomto čase rolník
už neví, kdy má sázet nebo sklízet svou úrodu. Člověk už není schopen určit roční období, protože
ta se změnila a neustále se mění. Slunce přinášelo člověku blahobyt, ale v tomto čase nechává
Slunce můj lid trpět a pohlíží na vás jako na cizince.
Žili jste v neustálém úpadku, jemuž jste byli vystaveni těmi, kdo o sobě věří, že jsou pány lidstva.
Nad lidstvem, které se nezdráhalo převzít nové a špatně pochopené způsoby života
a vykonávat nepřístojné činy, rozprostřel Zlý svá chapadla, které lidstvo přijalo a
nechce je opustit. A tak lidstvo upadlo do omylu a do odmítnutí mé Lásky. Propast
nabyla podobu – nazývá se degenerací ve všech oblastech lidského života.
Zmatek, kterému jste se odevzdali, se stal očividnou realitou. Saháte po urážkách proti Mně nejen
v pouhých myšlenkách, ale ty nabývají podobu a stávají se skutečností.

Člověk padá hluboko, stále hlouběji, vedený svým okolím. Muž se obléká a zdobí jako žena
a je podněcován, aby byl zženštilý, aniž by takový byl. Žena se stává objektem a chová se
a obléká jako muž a bouří se se silou muže. Pohrdá mateřstvím, aby byla věcí.
Kolik je bolesti na této unavené a zničené Zemi!
Jak Země praská a bude praskat ve své touze odstranit hřích, který na ni dopadá!
Pod útiskem Satana můj lid prožije největší tragedii.
Žijete se zavázanýma očima. Nejste realisty, ale idealisty a vaše ideály, které jsou v tomto čase
obráceny k falešným bohům, vás vedou k největší zkáze vaší duše.
Zachraňte svou duši, dosáhněte spásy a věčného života!
Nebojte se rozbouřených vln. Buďte věrní mému Slovu, neodmítejte mou Matku,
přijímejte Mě v eucharistii náležitě připraveni.
Neodvracejte se ode Mne, jako Já se neodvracím od těch, kdo Mě volají.
Vody oceánů připraví lidem velké překvapení, ustoupí, aby se vynořily skryté vulkány. Tektonické
desky na sebe narazí a můj lid bude kvůli tomu trpět.
Modlete se, děti, modlete se za Evropu, ukovala svou vlastní bolest.
Modlete se, děti, modlete se za Francii, zlo ji opět povede k bolesti.
Modlete se, děti, modlete se za Spojené státy, trpí kvůli člověku a přírodě.
Modlete se, děti, modlete se za Ekvádor, bude silně otřesen a velká sopka způsobí
bolest mým dětem.
MOJI MILOVANÍ LIDÉ, POHLEĎTE, JAK DALECE JSTE SE ODE MNE ODVRÁTILI, JAK
ODPORUJETE DOBRU A JAK JSTE SE ODEVZDALI TOMU, CO V SOBĚ NENESE LÁSKU…
Pochopte, že bez lásky jste bytostmi bez života, jste prázdní a hluší vůči citu. Vaše srdce se
zatvrzuje nejen vůči vašim bližním, ale také vůči vám samým. Proto odmítáte dar života. Buďte
bytostmi dobra, buďte láskou.
Moji lidé, připravte se, buďte duchovní, nebuďte smířeni s tím, že Mě neznáte, ale snažte se Mě
poznat, abyste nebyli oklamáni. Musíte vstoupit do mého Slova, abyste nezaměnili to, co přichází
z mé Lásky s tím, co je dílem člověka, který je veden Satanem.
Můj lid bude doprovázen mým andělem pokoje, který není bývalým prorokem, ale je
novým projevem mé Lásky k podpoře mého lidu souženého pekelným
pronásledováním.
Můj anděl pokoje bude útěchou mých věrných, podporou mého lidu a rukou mé Matky vám přinese
mou Lásku do srdcí těch, kdo jsou pokorného srdce.
Moji věrní obdrží požehnání své oddanosti.
Nic není nemožné pro ty, kdo setrvávají v mém srdci.
Varuji vás, žehnám vám.

Váš Ježíš

244. Poselství Boha Otce ze dne 26. června 2017.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
PŘÍPRAVA NÁSTUPCŮ

Řekl jsem vám, že zavolám mnoho z mých stárnoucích svatých domů. Nyní dojde k předání úkolů
od těch, kdo už dlouho šli se Mnou těm, kteří je budou nést dál.
Neboť někteří z vás budou cvičit ty, kteří vás vystřídají v práci pro mé království. Usoudil jsem,
že někteří se klopotili už dost a nyní si půjdou pro svou odměnu. Nebojte se toho. Připravil jsem
všechno v předstihu. Tito Mi dobře sloužili a budou povýšeni k věčné slávě.
Vy, kteří ještě zůstáváte, buďte pevní ve svém povolání, často o Mně přinášejte svědectví, neboť
času je už velmi málo. Na zemi začne můj soud a hodně životů bude náhle ztraceno ze všech
možných příčin. Z takto vzniklého chaosu začnou války a bitvy na mnoha frontách. Spojenci si zvolí
strany, muži budou povoláni do války a všechna má slova se vyplní. Pak přijde konec.
Bůh Otec

Mt 24, 6-13
6: Budete slyšet o bojích a válečných zvěstech. Dejte pozor, nelekejte se! Musí se to totiž stát, ale to ještě
není konec.
7: Neboť povstane národ proti národu a stát proti státu na jednom místě za druhým bude hlad
a zemětřesení.
8: To všechno bude začátek velkých strastí.
9: Tehdy vás budou vydávat k trápení, u všech národů budete v nenávisti pro mé jméno.
10: A tehdy to bude pro mnohé kamenem úrazu, navzájem se budou zrazovat a nenávidět jeden druhého.
11: Vystoupí také mnoho lžiproroků a mnoho lidí svedou.
12: Protože se značně rozmůže nepravost, ochladne u mnohých láska.
13: Kdo však vytrvá až do konce, bude spasen.

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

NADEŠEL ČAS, KDY MĚ MUSÍTE VYZNAT PŘED LIDMI

Moje drahé děti,
už na vás čeká velké pronásledování. Nadešel čas, kdy mě musíte vyznat před lidmi.
Všechno už je přichystáno.
Moji maličcí, nebojte se! Dám vám takovou výřečnost, že jí vaši protivníci nedokážou protiřečit.
Sám Duch Svatý bude mluvit skrze vás, až Mě vyznáte před těmito smilnými a nemorálními lidmi.

Smrti se nebojte, neboť ta není. Jen tělo se rozloží, ale vaše duše bude navždy žít ve věčném
štěstí.
Moji maličcí, vyslyším každou vaši modlitbu. Vyproste pro sebe a pro vaše mučednické druhy
milost stálé vytrvalosti a milost dobré smrti. Nebojte se! Čekám vás ve své objímající náruči
a v nebi mám pro vás přichystánu velkou odměnu. Budete spolu se Mnou sedět na trůnech
a vládnout celou věčnost.
K tomu vám žehnám překypující a vše převyšující nekonečnou láskou mého srdce ve jménu Otce
i Syna i Ducha Svatého.
Váš Ježíš

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

246. Poselství Boha Otce ze dne 30. září 2016.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

NEJISTOTA

Činím ve vašem srdci práci, abych vás osvobodil od velmi starých zajetí. Strachu z toho, co si jiní
o vás myslí, od nejistot a odsuzování kvůli dřívějším selháním.
Jestli se podvolíte mé práci ve vašem srdci, budete svobodní. Není to má vůle, že trpíte těmito
mučivými myšlenkami.

Řím 8, 1: Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši.
1Jan 4, 18: Láska nezná strach; dokonalá láska strach zahání, vždyť strach působí muka, a kdo se bojí,
nedošel dokonalosti v lásce.
Ef 3, 12: V něm smíme i my ve víře přistupovat k Bohu svobodně a s důvěrou.

247. Poselství Matky Spásy ze dne 7. července 2017.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

POKORA, TICHO, POKOJ A JEDNOTA JSOU V ROZPORU S POVAHOU DÉMONA

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
přijměte mé požehnání a úpěnlivě proste Ducha Svatého, aby tato slova, která
přijímáte, byla přivítána s moudrostí, a tak vy, kteří je čtete a shromažďujete, jste byli
jimi motivováni k obrácení.
Pařáty ďábla se vynořují uprostřed lidstva, které přetvořilo Zemi z požehnání do temné země
nasycené lidskou bídou, kde převládá zmatek a hněv.
Děti, nedokážete pochopit, že nevhodné, neuvážené a hanebné činy posilují přisluhovače pekla?
Říkáte, že znáte mého Syna, a to není Pravda, protože ti, kdo znají škodu způsobenou
tím, že se spojí se zlem, umožňují zlu je zneužívat, aby působili nesnáze. Kdybyste
mého Syna milovali, odvrátili byste se od takových pokušení.
Pokora, ticho, pokoj a jednota jsou v rozporu s povahou démona, a když se udržujete v časových
intervalech mezi zjevně dobrými činy a činy, které jsou poskvrněny zlem, pak je pro ďábla snazší
vás vzdálit od dobrého jednání a chování Božích dětí.
Ďábel neodpočívá a neúnavně přináší a vylévá neštěstí mezi lidi, aby válka mezi národy byla
uspíšena násilím v lidstvu.
Některé z mých dětí zůstávají s velkou vírou a odvahou v poslušnosti, k níž je volá můj Syn. Tyto
děti jsou těmi, které démoni pokoušejí s větší zběsilostí. Protože znají člověka, mají příkaz oloupit
ho o pokoj, a když člověk ztratí pokoj, pak sled jeho myšlenek, činů a jednání není většinou
takový, jaký si můj Syn přeje mít.
Lidé jsou tak chudí ve svém vědomí, že se nechají strhnout domýšlivostí, a z tohoto zla získává
Satan velkou výhodu tím, že je zamoří smrtelným zlem pýchy. Z pyšného stvoření vychází tolik
hnisu, že znečišťuje každého, kdo mu přijde do cesty. Démoni přispěchají, aby v něm vystupňovali
toto velké zlo, protože pyšní lidé způsobují v každém jednotlivém okamžiku a kamkoli jdou více
bolesti, než by sami démoni mohli dosáhnout.
Lidé spěchají z jednoho místa na druhé v hledání dat, vztahujících se na události očisty, jíž bude
lidstvo trpět. Ti, kdo hledají tato data, by se měli zastavit a tázat se sebe samých jaký je jejich
duchovní stav.
Kolik by v lidstvu bylo těch, kteří by zachránili svou duši, kdyby v tomto okamžiku
přišel můj Syn ve svém Druhém příchodu?
Proto už předem, a pro dobro duší, bude lidstvo čelit zvláštnímu soudu.
Přemýšleli jste o sobě v tomto činu milosrdenství? Přinesli jste plody věčného života,
nebo naopak, jste lidmi sváru?
Děti mého Neposkvrněného Srdce, máte vše pro dosažení věčného života a v každém okamžiku
to ztrácíte, když čelíte nevýznamným a nepředvídaným situacím.
Duchovní růst je neustálou zkouškou, protože ten, kdo nežije jako zralý jedinec, nemůže být
duchovně dospělým člověkem, ale jde s velkou lehkostí od zralosti zpět k dětství. Nedospívali jste
duchovně tak, abyste mohli čelit času, ve kterém žijete.

Nemáte duchovní stálost a kvůli tomu velkému nedostatku, mazaný a zlý zloděj spěchá, aby
vás uvrhnul do starých duchovních selhání, abyste zeslábli natolik, jak je to jen možné a sešli
z pravé cesty spásy.
Rozzuřený muž vyvolá velké konflikty…
Rozzuřená rodina způsobí velká zranění…
Rozzuřený lid vyvolá velkou spoušť a smrt…
Rozzuřené lidstvo bude příčinou velkých válek…
Zlý je vychytralý a vy snadno padáte do jeho sítí. Tolik vám usnadňuje neustálý přísun řady
novinek, literatury, zpráv, předpovědí, které vás zaujmou, a vy, děti, se vrháte na všechno,
co probudí vaši zvědavost…
Ach, mé ubohé děti, jak se namáháte, protože neznáte do hloubky mého Syna!
A chcete dosáhnout velkých poct, aniž byste dosáhly toho, co vás činí dědici království:
Boží Lásky.
Chcete být učenými bez praxe, a hříšník, který se nerozhodne zbavit toho, co ho přivádí k pádu,
nebude schopen překonat hřích. Bez neustálého cvičení v sebezapírání, člověk nemůže přemoci to,
co mu způsobuje pád. Pro mé děti jsou cvičení v dobru a vzdálení se od zla nepostradatelné.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, můj Syn vidí každou jednotlivou osobu, vidí práci
a jednání každého jednotlivého člověka a neignoruje činy, které jsou v rozporu se Zákonem Lásky.
Kolik mých dětí se nachází ve velkých konfliktech, protože chtějí získat dary jiného bratra, aniž by
pomyslely, že Láska vládne nade vším, a ty, které se zaobírají dychtěním po duchovních statcích
svých bratrů, zatvrzují svá srdce a odcizují se nebeskému dobru.
Jak mnoho vás v tomto okamžiku diskutuje, popírá nebo přijímá události, které vám
odhalil Otcův Dům!
Toužíte-li po spáse, musíte se oddat životu ve svatosti, naplňovat Boží Zákon, být živými svědky
Boží Lásky ve všech okamžicích a na všech místech, ve vhodnou i nevhodnou dobu.
Pro toto lidstvo je pravda jeho pravdou, a tato pravda je nekonečně vzdálená od Pravdy, kterou
můj Syn zanechal svým dětem.
Přikázání nemohou být pozměněna člověkem, jsou neustále nová, stále přítomná,
nejsou předmětem volného výkladu. Ale co dělá tato generace? Zrušila hřích a činy a jednání
proti životu, proti spáse duší, proti poslušnosti, skromnosti a čistotě a oddala se zhýralosti, otevřela
mysl smyslnosti, aby se vynořily nízké lidské pudy a množily se v prostředí, které je tomu stále
příznivě nakloněné.
Lidé mého Syna zůstávají neteční, odmítají rozpoznat, v jakém čase žijí, a nepřítel duší
v každém okamžiku ovládá lidstvo svou vychytralostí. Technologické vynálezy jsou bez
náležité znalosti chváleny velkou většinou lidstva. To přivádí člověka blíže k bezvýhradnému
přijetí každé technologické novinky. A tak lidstvo přijme s velkou důvěrou použití mikročipu, tohoto
důmyslného a malinkého lidského výtvoru, jenž se stane největším kontrolorem, jaký kdy existoval.
Pomocí mikročipu bude lidské myšlení zrušeno a svoboda, která byla člověku dána
mým Synem, mu bude s konečnou platností vzata. Mikročip je odhalujícím znamením
před veřejným vystoupením antikrista.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, každé z vás by se mělo dobrovolně zasvětit naším
Nejsvětějším Srdcím. Můj Syn vás o to prosil a já opakuji jeho naléhavou žádost.

Každá domácnost by měla být zasvěcena naším Nejsvětějším Srdcím, každá rodina
by se měla sama zasvětit naším Nejsvětějším Srdcím, ale nezapomínejte, že toto
zasvěcení nabývá účinnosti vytrvalým životem v Otcově vůli. Ale tam, kde nepanuje
Boží Láska, zasvěcení nepřináší plody.
Milované děti, člověk nepolevuje ve své dychtivosti řídit lidstvo. Vývoj technologických vynálezů
neustává. Ty neslouží jen pro lidské dobro, ale většinou se používají, aby člověka ovládly. Lidská
mysl je pro vědce předmětem neustálého studia a zdrojem ustavičných překvapení. Proto lidstvo
přijímá zavádění novinek, které uchvátí lidskou pozornost a odvrátí ji od všeho kolem ní.
Ještě jeden vynález se dostane do rukou dětí a mládeže, s kterým budou ti, kdo jej budou
používat, zcela odpojeni od reality. Tyto trvalé pečetě Zlého připravují člověka na celkové ovládnutí
mysli antikristem, aniž by se lidstvo bouřilo.
Rodiče,
jak bezstarostně jste předali své děti rozmarům Satana!
Jak lehkomyslně jste dovolili svým dětem žít v neskutečném světě a proměnit
se v automaty, které žijí uvnitř sebe a neustále bojují proti sobě samým!
Rodiče nejsou posloucháni, nejsou uctíváni, nejsou milováni svými dětmi. Slyším o tom mnoho
nářku.
Rodiče,
vaše děti, netečná stvoření, jsou produktem technologie, vytvořené k ovládnutí člověka a jsou
podmaněny touto ďábelskou technologií. Každý nový vynález, který dáte do rukou
svých dětí, je s vaším vědomím přivádí blíže k implantování mikročipu a stát se uctívači
antikrista.
Kam až klesli neposlušní lidé!
Děti, modlíte se a stále neposloucháte, modlíte se a nevšímáte si varování, která vám
dává můj Syn, aby vás a vaše rodiny osvobodil od zla.
Zlo jde po celé Zemi, je to neviditelná síla, která znečistí všechny, kdo jí to dovolí. Proto musíte
veřejně oznamovat, že zlo existuje a že lidé mého Syna nebudou zachráněni, dokud se
nerozhodnou vydat se na cestu svatosti, která není jen modlitbou.
ROZŠIŘTE SVOU MYSL, ŽIVTE JI VĚDĚNÍM A PRAKTIKOVÁNÍM, ABYSTE NEBYLI
PODVEDENI VYCHYTRALOSTÍ SVŮDCE DUŠÍ.
Modlete se, mé děti, modlete se za Turecko, bude trpět bolestí svých obyvatel.
Modlete se, mé děti, modlete se za Severní Koreu, bude trpět účinkem svých vlastních
nukleárních výtvorů.
Modlete se, děti, modlete se za Chile, země se bude třást s velkou silou.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
Země se třese silněji, velká zemětřesení na dně moří způsobí zkázu na zemském povrchu. Letectví
bude načas paralyzováno na velké části země; uchovejte si víru. Vulkány vám dají znamení o svém
probuzení.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, zůstaňte pozorné, oddávejte se dobrým skutkům,
naslouchejte prosbám této Matky. Buďte stvořeními dobra, nedovolte zlu, aby vás ovládlo, buďte
láskou vůči sobě a svým bratrům.
Nezapomeňte, že zlo roste, ale Boží Láska se násobí mnoha činy poslušnosti mých dětí.
Moji milovaní, můj Syn vás miluje věčnou láskou.
Obraťte se, přibližte se k mému Synu, nebojte se Ho, přibližte se a žijte v plnosti
Božích dětí.
Jako Matka lidstva zůstanu s vámi až do doby, kdy vrátíme Zemi jejímu Stvořiteli. Žehnám vám.
Matka Maria

248. Poselství Ježíše ze dne 7. dubna 2017.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
SVATÝ OHEŇ

Toto je čas, kdy říkám pravdu svému lidu. Ti z vás, kteří se drží zpátky, když vás vedu, abyste
mluvili, dávejte si pozor. Nebudu tolerovat ty, kteří v tomto čase podporují kompromisy.
Toto je čas, kdy svému lidu říkám tvrdé pravdy. Toto je čas, kdy se pozvedáte v mém Duchu
a hlásáte mé Slovo. Chci, aby oheň mého Ducha naplnil vaše srdce a vydal se nyní do světa. Svatý
oheň, který spálí vše, co není ode Mne.
Svatý požár je předáván do srdcí kvůli kajícnosti, jak říkáte. Vydechujte oheň mého Ducha k lidem
a sledujte, jak se šíří. Na vašich mečích je oheň, můj lide. Kdybyste jen chtěli použít meč mého
Ducha, abyste přinesli Pravdu těm kolem vás…
Mnozí z vás hledali obnovu a k vůli tomu jste ke Mně pozvedali své modlitby. Obnova začíná
v srdcích mého lidu, ne v kostelích, kde oheň uhasl ve prospěch rutiny a tradice, které nemají
žádnou zálibu ve Mně, nebo pro mé Slovo. Můj kostel se stal nečistý kompromisy ve snaze obdržet
uznání lidí. Můj soud nyní dopadá na tyto kostely. V tomto čase můj svatý oheň očistí vše, co není
ode Mne.
Skloníte-li se přede Mnou a skutečně se Mi odevzdáte, můj oheň vypálí vše, co se Mi ve vašem
životě nelíbí. Přestanete-li se snažit jít svou vlastní cestou a dovolíte-li vládnout mým způsobům,
v jakém požehnání pak budete kráčet!
Ty, kteří dovolí mému Duchu, aby v jejich životech svrchovaně vládl, a nebudou jej zhášet, zbavím
všeho, co není ode Mne, a nahradím něčím lepším. Zahrnu vás požehnáním a zázraky budou
pro vás běžnou událostí.
Ti, kdo se veřejně hlásí k mému jménu, ale opravdově Mi neslouží, kdo Mě nedělají Pánem
ve svých životech, zakusí v tomto času velké hoře, kdy budou ke Mně křičet o vysvobození,
a žádné nenajdou.
Ježíš

Žid 12, 27-29
27: Slovy 'ještě jednou' naznačuje, že bude odstraněno to, čím se zatřese – protože to bylo jen přechodné,
a že trvale zůstane to, čím už otřást nepůjde.
28: Nám se tedy dostalo neotřesitelně trvalého království. Projevujme proto vděčnost tím, že budeme
Bohu sloužit tak, jak se mu to líbí: s bázní a s uctivostí.
29: Vždyť náš Bůh je oheň stravující.

249. Poselství Matky Spásy ze dne 11. června 2017.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
mé krvavé slzy jsou mou bolestí, způsobenou nepřítomností lásky v srdci mých dětí.
Otcův Dům volal k lidstvu, aby pochopilo, že život vás musí vést ke konečnému cíli – k splynutí
s Boží vůlí.
Místo toho člověk v tomto čase používá vše, co vlastní, k svému vlastnímu blahu, podle rysů své
osobnosti, aby se prosadil u svých bližních, aby s nimi manipuloval, aby se obracel proti všemu,
co je Boží…

Mé děti nechápaly, a ještě méně o tom uvažovaly, že Dům Nebeského Otce je v podstatě vyzývá,
aby změnily své činy a jednání. Neboť poté, co vám byl dán pokyn nebo příkaz ke změně, démon
se obrátí proti vám, aby vás vedl opačným směrem, a tak vás udržel ve stálé vzpouře proti Bohu.
Děti, jestli jste vyslovily své ANO mému Synu a rozhodly se činit pokroky ve svatosti,
potřebujete zúrodnit půdu vaší osobnosti novou zemí, bez znečišťujících látek, uložených
ve vaší mysli, bez starých hadrů, se kterými jste kráčely, a kterými se vzájemně lišíte.
Nepochopily jste, že to, co by vás mělo odlišit, je Zákon Lásky, a ne konflikt, jenž
vyvolává hněv a činí z vás nepoznatelné bytosti.
Prolévala jsem slzy, kvůli násilí v němž lidstvo žije, vraždění nevinných, kvůli rozvratu, v němž
se nachází lidstvo…
Hněvu se podařilo hluboko proniknout do mých dětí, aniž by kdy pomyslely na Zákon Lásky. Člověk
je řezník bez soucitu, zabíjí své bratry bez záchvěvu svého srdce, bez myšlenek, nebo pocitu lítosti
nebo slitování.
Rozjímejte děti – jste-li schopné bezohledně jednat proti bratru, můžete být stejně tak snadnou
kořistí pro antikrista.
Milované děti, Zákon Lásky vám dal Nebeský Otec proto, že člověk nemiloval sám sebe, a tudíž
nezná lásku k bližnímu.
Bůh Otec je nad vámi, je vše ve všem. Musíte milovat jeden druhého, jste dětmi stejného Otce
– milujte své bratry a pohrdejte tím, co je světské.
Ničíte Zemi, a v tomto čase se ničíte vzájemně a jste vzdálené jen okamžiky od větší destrukce.
Chcete zničit svou duši, a tak antikrist vás přijme do svých řad.
Vy, kteří se nazýváte Božími dětmi, jednejte jako Boží děti, a ne jako vlažná stvoření bez
stanovené cesty ke spáse.
Co najde anděl pokoje, když jako děti Boha jste se zřekly věčné spásy, nemajíce lásku,
protože vaše srdce je z kamene, necitlivé a odmítavé k milosrdenství a odpuštění?
Buďte opravdové, nepokřivujte Boží Zákon.
Roním slzy nad celkovou degenerací, tolerantní v různých odvětvích lidstva…
Roním slzy nad nedostatkem lásky, jenž panuje v rodinách…
Roním slzy, když vidím, jak se lidské bytosti považují za nepřátele ve svých vlastních domovech…
Volám vás, abyste si uchovaly přítomnost anděla pokoje ve své mysli.
Matka Maria

250. Poselství Ježíše ze dne 27. února 2017.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

PROSTŘENÝ STŮL V BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI

V časech nouze, které jsou před vámi, zaopatřím všechny, kdo jsou moji. V mém Slovu jsem vám
řekl, že prostřu stůl před vámi, v přítomnosti vašich nepřátel, a Já ten stůl opravdu prostřu.
Já sám připravím vaše jídlo a nasytím vás uprostřed strašného hladomoru, který se blíží. Nebojte
se.

Poznámka: V té chvíli, když Pán mluvil, viděla jsem v duchu Ježíše, přepásaného ručníkem,
chystajícího se umýt nohy svých učedníků.
Nakrmil jsem Izraelce uprostřed horké, pusté pouště. U potoka Keritu jsem Eliášovi poslal potravu
po havranech, a i vám mohu poslat jídlo. Budete pronásledováni lidmi kolem vás, protože budete
kypět zdravím a spokojeností v hubených letech, neboť jim bude záhadou, že nestrádáte.
V čase, kdy žádná potrava nebude moci být nalezena na zemi, budu tam s vámi. Prostřu stůl před
vámi a budete jíst, dokud nebudete nasyceni.
Nebojte se toho, co přichází, mé děti. Jste-li skutečně moji, postarám se o vás. Jen neváhejte
učinit, co vám přikazuji, neboť to bude pro vaši ochranu.
Ježíš

Ex 16, 15: Když to Izraelci viděli, říkali jeden druhému: "Man hú?" (t. j. "Co je to?"). Nevěděli totiž, co to
je. Mojžíš jim řekl: "To je chléb, který vám dal Hospodin za pokrm."
Jan 13, 4-5
4: Proto vstal od večeře, odložil svrchní šaty, uvázal si kolem pasu lněnou zástěru,
5: potom nalil vody do umyvadla a začal umývat učedníkům nohy a utírat jim je zástěrou, kterou měl
uvázanou kolem pasu.
1 Kr 17, 3-6
3: Jdi odtud a obrať se na východ a skryj se u potoka Kerítu proti Jordánu.
4: Z potoka budeš pít a přikázal jsem havranům, aby tě tam opatřovali potravou.
5: Šel tedy a učinil, jak řekl Hospodin. Usadil se u potoka Kerítu proti Jordánu.
6: A Havrani mu přinášeli chléb i maso ráno a chléb i maso večer a z potoka pil.
Ž 23, 5-6
5: Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš.
6: Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu
vracet do nejdelších časů.
Ž 37, 18-19
18: Hospodinu jsou známy dny bezúhonných, jejich dědictví potrvá věčně.
19: V čase zlém nebudou zahanbeni, najedí se dosyta i za dnů hladu.

251. Poselství Ježíše ze dne 14. července 2017.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com
MŮJ LID SE STAL LIDEM BEZ VŮLE

Můj milovaný lide,

držím své lidi ve svých rukou, ty, kteří Mě neustále hledají.
Jsem Boží milosrdenství, jsem pokoj, laskavost a naděje, aby mé děti mohly najít posilu ve své
víře. Jsem spravedlnost, a jako spravedlivý soudce čekám do posledního okamžiku, aby se lidské
stvořené mohlo kát a vrátit se ke Mně.
V tomto okamžiku se mohu jen dívat na Zem a pomalu vylévat svou spravedlnost kvůli úpěnlivým
prosbám mé Matky za ty, kdo zůstávají věrní, kdo se stále snaží, aby neklopýtli, kdo jsou stálí,
pokorní a praví křesťané…
Zadržuji svou spravedlnost kvůli prosbám mé Matky za ty, kdo se připravují
a přezkoumávají se stále znovu a znovu, kdo prohlubují svou znalost přicházejících událostí
a uvědomují si naléhavost skutečné odevzdanosti mému Domu, aby zachránili své duše a byli
svědectvím svým bratrům s úmyslem jim pomoci.
Moderní a liberální názory Mě představují jako netečného Boha, a vyzývají člověka, aby byl liberální
a setrvával v chování v rozporu s mým dílem a činy. Lidské jednání je v naprostém konfliktu
s naším Božím Slovem, je v rozporu s Božím Zákonem, je velmi vážnou urážkou
Přikázání a učení, které jsem vám zanechal.
Tato generace se stále sama znečišťuje a odevzdává se šílenství.
Antikrist připravil současný scénář, v němž lidstvo žije, a lidstvo jej přijalo…
Osobnost mých dětí už není jejich vlastní, ale přizpůsobila se většině s nově se formujícím
člověkem, jenž už nemá žádné vlastní myšlenky kromě těch, které převzal od zbytku společnosti.
Vynořil se člověk, který napodobuje své spolubližní, který neuvažuje, ale jen se řídí chováním
ostatních.
Děti, moji lidé, vyzývám vás, abyste se vzájemně informovali, prohlubovali znalost mého Slova,
které vám bude vysvětlováno různými způsoby, protože jste to vy, kdo budou účastníky
přicházejících událostí.
Připravte se, neignorujte, co tato generace prožívá, a to, co si razí cestu uprostřed
nevědomosti člověka, který pohlíží na vše, co se děje jako na normální.
Pozoruji vás, jak procházíte časem, aniž byste zanechali nějakou stopu. Nacházíte uspokojení
v tom, že jste naživu, ale nemyslíte, neuvažujete, necítíte, a to se líbí těm, kdo ve svých rukou mají
důležitá rozhodnutí o lidstvu, jehož jste součástí.
Moji lidé, skupina mužů a žen s ekonomickou mocí se rozhodla vás udržovat v nevědomosti
o pravé skutečnosti, s cílem s vámi manipulovat. Nemůžete to ignorovat: Vysvětlil jsem vám to,
a v tomto ohledu nesmíte přestat přemýšlet a jednat.
Moji lidé, tato generace je nenormální, degenerovaná, raduje se z toho, co je zakázané
a co omezuje její status Božích dětí – uctívá boha peněz, boha technologie, boha modernismu,
boha degenerace…
Takové jsou okamžiky, které vám ukazují stav, v němž tato generace žije. Vidím víc hříšníků než
v Sodomě a Gomoře. Nezastavíte se před hříchy jakkoli těžké mohou být, po celý čas propagujete
nové způsoby urážení naší Nejsvětější Trojice. A nakonec bude dobro považováno za zlo a zlo bude
přivítáno s velkým potěšením.
Rodiny jsou neustálým bitevním polem. Děti povstávají proti svým rodičům, bratři nevypadají jako
sourozenci, rychle ztrácíte své hodnoty. Věrnost dospěje k tomu, že už nebude známá, pokrevní
vztahy budou odmítány, všichni se budou zříkat jeden druhého, zapírat jeden druhého…

Lidstvo je v neustálém chaosu. Náš Duch je stále zarmoucen. Lidská fantazie je silnější než
samotné poznání a představivost znečišťuje stvoření a ovládá je tím, že zastiňuje poznání.
Děti nepřinášejí dobré ovoce, bouří-li se proti svým rodičům. Rodiče své děti trestají, a děti se
smějí a vítají to, co jim předkládá Satan.
Toto je čas, kdy se lidé sami oddělili od toho, co je duchovní, považujíce je za směšné
a ne nutné k tomu, aby se rozvíjeli.
Vývoj pro dnešního člověka závisí na technologii, a ten ví, že ho technologie ovládla, způsobila,
že je jejím otrokem a spoutala ho – nikoli fyzickými řetězy, ale řetězy, které mu ukradly mysl,
myšlenky, vůli, schopnost se rozhodovat, inteligenci. A já vidím zombie chodící po zemi… Můj lid
se stal lidem bez vůle.
Můj lid je oslaben, vzhledem k neustálé vlně nenávistných ideologií, které Mě mají odcizit od mého
lidu, aby se odevzdal Zlému. Neustále vytváříte nové babylonské věže, v nichž jste zahynuli a stále
hynete, a ztrátou vztahů se jako lidské bytosti zcela ničíte.
Mé mystické Tělo se ode Mne odvrátilo, cítí, že už Mě nepotřebuje. Boříte mé chrámy,
znesvěcujete Mě, rouháte se proti naší Trojici, odmítáte mou Matku, zesměšňujete ji
a má skutečná Přítomnost v eucharistii bude popřena.
Moji lidé se cítí více sami, přijde rozkol a má církev na zemi bude trpět pro své chyby. Zlý se může
chlubit znečištěním všech sektorů mé církve a vyvolává skandál za skandálem.
Vy, mé děti, řádně se připravte, kajte se ze spáchaných urážek.
Moji lidé, uprostřed zdánlivého klidu, který předchází Varování, je člověk stále více veden na scestí.
Děti, přezkoušíte samy sebe, samotné hlubiny vaší duše budou otřeseny. Některé z mých dětí
poprvé poznají své lidské svědomí.
Všichni uvidí urážky, které spáchali proti Božímu Zákonu a prožijí tento mimořádný soud, jemuž ani
jediný člověk nebude moci uniknout, s železnou tyčí. Každý zůstane v osobní pustině svých hříchů,
nikdo nebude schopen pomoci druhému. Potom, moji věrní budou věrnější a ti, kdo Mě nemilují,
Mě budou ještě méně milovat. Pronásledování mých věrných vzroste a velký podvodník
řekne lidstvu, že tento čin milosrdenství z mého Domu způsobil on sám.
Během tohoto osobního přezkoušení bude Stvoření otřeseno, vesmír člověku připomene, že lidské
činy dokázaly přiblížit nebeská tělesa k Zemi. Pozemská atmosféra bude mít zbarvení ohně a tímto
ohněm bude země hořet.
Moji milovaní lidé, kdokoli Mě odmítne tím, že řekne, že jsem mu nahnal strach, když
jsem mu sdělil svou Pravdu, je cizí skutečnosti, v níž žije.
Modlete se, mé děti, modlete se za Filipíny, tato má země bude prolévat slzy v nejvyšší
míře.
Modlete se, mé děti, modlete se za Guatemalu, mohutný vulkán se probudí s velkou
silou.
Modlete se, mé děti, modlete se, Střední východ hoří.
Modlete se, mé děti, moře je silně rozbouřeno vlivem blízkosti nebeského tělesa.
Moji milovaní lidé, pošetilost je dcerou zla: Přijměte mé Slovo a vnitřně se obnovte šlechetným
duchem.

Neodepřu vám ochranu, bude-li pokora a úmysl nápravy ryzí.
Objevte, že žijete, nebuďte už otroky technologie, která vás ovládá.
Žijte, dýchejte mou lásku.
Žehnám vám se srdcem žíznícím po duších.
Váš Ježíš

252. Poselství Boha Otce ze dne 6. května 2017.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

JAK ODPOVÍTE?

Nyní je doba, kdy vás volám, abyste se pozvedli, moji lidé. Volám vás, abyste vstali a konali práci
pro mé království, o níž už dlouho víte, že jste k ní povoláni.
Už příliš dlouho zůstávali moji lidé neteční, když je vedu do boje. Už příliš dlouho jste zůstávali
nevšímaví, když jsem vás volal k modlitbě. Už příliš dlouho jste zůstávali lhostejní, když jsem vás
volal, abyste kázali a prorokovali mému lidu.
Jsou milióny duší, které o Mně ještě neslyšely a mnohé nemohou být dosaženy, zůstanete-li
lhostejní. Budete mít pro Mne odpověď, až budete stát v soudu, proč jste Mne v tom neposlechli?
Neboť žádná odpověď nebude přijatelná v tento den, protože jsem vás zmocnil, pomazal a zavolal.
Zaopatřím vás, až půjdete na místo, kam jsem vás poslal.
Co odpovíte na svou omluvu, když zůstanete v neposlušnosti k mému volání?
Bůh Otec

Iz 65, 12: Vás jsem určil meči, vy všichni se musíte k popravě sklonit, neboť jsem volal a vy jste
neodpovídali, mluvil jsem, a vy jste neposlouchali, ale konali jste, co je zlé v mých očích, a zvolili jste si,
co se mi nelíbí.
Iz 66, 4: Já zase vyvolím jejich zvůli a uvedu na ně, čeho se lekají, protože jsem volal, a nikdo
neodpovídal, mluvil jsem, a nikdo neposlouchal. Dopouštěli jste se toho, co je zlé v mých očích, a volili to,
co se mi nelíbí.
Jr 35, 17: Proto Hospodin, Bůh zástupů, Bůh Izraele, praví toto: Hle, uvedu na Judu všechno zlo, jež jsem
proti nim vyhlásil, protože jsem k nim mluvíval, a neposlouchali, volával jsem na ně, a neodpovídali.
Mt 7, 21-23
21: Ne každý, kdo mi říká: Pane, Pane!, vejde do nebeského království, nýbrž ten, kdo koná vůli mého
nebeského Otce.
22: Mnoho jich mi řekne v onen den: Pane, což jsme nemluvili tvým jménem jako proroci?, a což jsme
tvým jménem nevyháněli zlé duchy?, a což jsme tvým jménem nedělali zázraky ve velkém počtu?
23: Ale tehdy jim prohlásím: Nikdy jsem vás neznal. Pryč ode mne, pachatelé nepravosti!
Lk 14, 16-24
16: On mu řekl: "Jeden člověk chystal velkou hostinu a pozval na ni mnoho hostů.

17: Když byl čas k hostině, poslal svého služebníka, aby vyřídil pozvaným: Pojďte, už je připraveno!
18: A najednou se začali všichni vymlouvat. První mu vzkázal: Koupil jsem pole a musím se na ně jít
podívat, prosím tě, omluv mě.
19: Druhý řekl: Koupil jsem pět párů volů a jdu je vyzkoušet. Prosím tě, omluv mě.
20: A jiný vzkázal: Právě jsem se oženil, a proto nemohu přijít.
21: Služebník se vrátil a oznámil to svému pánovi. Pána domu to rozhněvalo. Řekl služebníkovi: Jdi rychle
do města na náměstí a přiveď sem žebráky a mrzáky, slepé a chromé!
22: Služebník pak hlásil: Pane, stalo se, cos nařídil, a ještě je místo.
23: A pán řekl služebníkovi: Jdi ven na cesty a k plotům a přinuť lidi, ať sem přijdou, aby tak můj dům byl
plný.
24: Ale to vám říkám: Žádný z těch pozvaných neokusí mé hostiny."

253. Poselství Matky Spásy ze dne 17. července 2017.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

VYCHLOUBÁTE SE DUCHOVNÍM IGNORANTSTVÍM, V NĚMŽ ŽIJETE

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
svýma rukama vás zvu, abych vás nechala vstoupit na cestu spásy.
Mé děti se stávají troufalé v odmítání uposlechnout prosby mého Syna. Nevíte-li, co je to duše,
pak také nevíte, co ztratíte a pouštíte se na nejsnadnější cestu, která vás přivede do zatracení.
Každá výzva v těchto odhaleních je Boží vůlí. Žádné volání není zamýšleno, aby vás vyděsilo,
ale aby vás varovalo před očistou, která se blíží k lidstvu, aby vás nezastihla nepřipravené a abyste
byli ochotní změnit své životy.
Lidstvu činí potěšení všechno, po čem touží, aniž by přemýšlelo, zda je to dobré, nebo zlé. Sobecký
a soutěživý postoj vede člověka, aby nemyslel na své bratry, ale zaměřil se jen na své pohodlí,
na své osobní uspokojení, dávaje tím volnou ruku bohu materialismu. Tento postoj byl přenesen
na duchovní část lidské bytosti. Bez práce a činů lásky pro své bližní, člověk selhává v naplňování
Prvního přikázání Božího Zákona a odmítá v tomto ohledu o sobě přemýšlet.
Tohoto sobeckého činu se chopil ďábel, který vrhá na společnost šipky nasycené světskostí, která
je samolibě přijímá ve vzdoru k přírodním zákonům a proti Boží vůli.
Mladí lidé jdou ve světě, aniž si volí pevný směr, kde je uchvacují vody: vody, nakažené
nemorálností, zhýralostí, degenerací a neschopností odmítnout, co je špatné, vody zamořené
zkažeností, hněvem, urážkami proti přikázáním Božího Zákona, vody znečištěné škodlivým učením,
záměrně pokřiveným těmi, kdo v rámci [vzdělávacích] institucí jsou skutečnými démony, kteří
uvádějí do zmatku vše, čeho se dotknou.
Nebuďte nepozorné, mé děti, počet falešných učitelů vzrůstá – těch, kdo nejsou v souladu
s evangeliem, kdo nejsou praví, kdo věří, že mohou oklamat mého Syna. Ti si jen připravují své
vlastní odsouzení.
Zůstávejte bdělé, mé děti, je zde velké množství těch, kdo říkají, že dostávají Slovo
mého Syna, aniž by to byla pravda.

Poznejte mého Syna, abyste mohly rozlišit mezi tím, co je pravé a tím, co je znečištěno. Vy víte,
že tento čas je časem zmatku, protože předchází velké a předpověděné události všeho druhu, ty,
které vám oznamují, že žijete v čase časů.
Tato generace vytvořila tolik zkaženosti, že přitáhla zlo a jeho legie k Zemi, a tak udržuje zamoření
mnoha lidských stvoření, které vykazují podoby chování dříve nikdy nevídané.
A člověk pokládá vše za dobro, protože hřích a peklo pro něj neexistují a Boží odpuštění je
užíváno, aby mu dovolilo ponořit se do hříchu a být polapen Satanem.
Dívám se na Zem, a tak mnoho mých dětí se oddává projevům nedostatku lásky k Bohu,
vychloubají se duchovním ignorantstvím, v němž žijí, a s velkou bezcitností ničí obrazy v chrámech,
páchají svatokrádeže s eucharistií a jdou bez výčitek dál svými životy.
To je vzpoura člověka proti mým kněžím, proti těm, kdo kážou Slovo mého Syna a neřídí se jím
ve svých každodenních životech. Je to vzpoura dětí bez Boha, které se rozhodly uctívat ďábla.
Je to vzpoura člověka, jenž ďábla přivítal a narouboval vám jed nenávisti k Bohu.
Tato generace se dusí ve své morální a duchovní krizi.
Člověk bez Boha je člověk bez svědomí, bez strachu.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
k tomu, abyste v sobě objevily mého Syna, musíte mít ve svých srdcích lásku
a podporu Ducha Svatého. Lásku, abyste neodmítly Pravdu, i když ji nechápete, lásku, abyste
byly schopné opustit stav omylu, v němž setrvávají ti, kdo popírají mého Syna.
Nemáte už čas, jen okamžiky, a v těchto okamžicích narůstají omyly a odmítání božského.
Je to znamení, které prozrazuje, co přichází, znamení, kterého si musíte vážit, abyste
neospravedlňovali život v temnotě.
V tomto čase je mé srdce ponořeno do velkého smutku. Ti, kdo ztratili svůj tělesný zrak, vyvíjí
velké úsilí, aby se vzchopili, ale vy, kteří jste se rozhodli být duchovně slepí, abyste neviděli Pravdu
Božího Slova, velmi urážíte mého Syna.
Zlý podvádí tuto generaci, která hoří touhou po technologickém pokroku, podvádí vás s velkou
lehkostí, podvádí dokonce i ty, kdo patří mému Synu.
Démon snadno podvádí mnoho z mých vlastních, aby je přivedl k věčnému trestu.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, Otcův Dům před vámi nic neskrývá. Buďte poslušné
a nezanedbávejte Boží volání, v němž najdete pravou cestu.
Věnujte pozornost tomu, jak pokroky zneužité technologie vás přivedly k naprosté závislosti na ní.
To všechno bylo v plánu antikrista, abyste byly už předem podrobeny úplné kontrole v rukou
antikrista. Vaše údaje jsou uchovávány v rukou zla, aby byly použity proti vám, mé děti.
Proto jsem vás vyzývala, abyste se ponořily hlouběji do Písma a poznaly a rozpoznaly mého Syna,
abyste nebyly zmateny.
Syn zatracení zvyšuje svou moc prostředky svých věrných a smrtících elit proti lidstvu, které
nebere na vědomí Boží volání a je překvapováno znovu a znovu.
Modlete se, děti, modlete se za Rusko, bude trpět skrze přírodu.

Modlete se, děti, modlete se za Island.
Modlete se, děti, modlete se za Spojené Státy, bolest je na obzoru.
Modlete se za Venezuelu, modlete se za Venezuelu.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, země se třese z jedné světové strany na druhou.
Vulkány zvyšují svou aktivitu účinkem nebeského tělesa, které se blíží k Zemi.
Lidstvo si najde svou cestu, až se dokáže osvobodit z otroctví, kterému se odevzdalo.
Přijde nový úsvit tam, kde bude panovat pokoj mého syna.
Jako Matka lidstva, vám dávám svou lásku, nabízím vám svou přímluvu.
Modlete se svatý růženec, přijímejte mého Syna, buďte skutečnými chrámy Ducha
Svatého.
Žehnám vám svou láskou.
Matka Maria

254. Poselství Boha Otce ze dne 29. září 2016.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

BOŽÍ MOUDROST

Nespoléhejte se na svou vlastní moudrost, abyste všechno překonali, ale dovolte mé moudrosti
vstoupit do vás. Poprosíte-li Mě, poskytnu vám moudrost poznat, jak vyřešit těžké problémy ve
vašem životě. Má moudrost bude vámi proudit a dovolí vám učinit správná rozhodnutí a mít úspěch
ve všem, co učiníte.
Lidská moudrost je založena na nižším poznání a nemůže konkurovat té mojí. Jen Já znám vše,
co přichází, a jen Já vím, jak můžete zůstat v bezpečí ve všem, co děláte.
Nezanedbávejte tyto dary, které vám nabízím, neboť brzy je budete potřebovat víc než kdy jindy.
Bůh Otec

Jak 1, 5: Když někdo z vás je pozadu v moudrosti, ať prosí Boha, a bude mu dána, protože Bůh všem dává
štědře a nikoho neodbývá.
Př 2, 6-7
6: Neboť moudrost dává Hospodin, poznání a rozumnost pochází z jeho úst.
7: Pro přímé má pohotovou pomoc, je štítem těch, kdo žijí bezúhonně.
Př 3, 13: Blaze je člověku, jenž našel moudrost, člověku, jenž došel rozumnosti.

255. Poselství Ježíše ze dne 22. května 2017.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

MŮJ LID PROJDE ZKÁZOU

Mé děti, přemýšlely jste, jak projít ničením, které přichází? Říkám vám, že to vlastními silami není
možné, ale budete schopny v něm navigovat skrze Mne.
Jestli se přiblížíte blíže ke Mně na tajném místě, kde se setkáme, jestli strávíte více času v mé
Přítomnosti a v mém Slovu, povedu vás. Když strávíte stále více času se Mnou, začnete slyšet mé
šeptání ve svém duchu. Uslyšíte Mě, jak vás vedu.
Toto vedení je, jak najít správný směr v tom, co přichází. Můj hlas vám řekne, jak jít v tomto čase.
Mé vedení je tím, jak zůstat naživu. Můj lid půjde na nějaký čas zkázou, aby vedl ty, kdo jsou pro
Mne ztracení. Práce pro mé království bude téměř opuštěna, až se tyto věci stanou a mnoho duší
se pak bude snažit Mě poznat.
Jen ti, kdo Mě znají, je mohou vést. Ale nebojte se, vy se nebudete muset zdržovat ve zkáze
dlouho, váš domov je tady se Mnou.
Ježíš
Ž 23, 1-6
1: Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.
2: Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod,
3: naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno.
4: I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě
potěšují.
5: Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš.
6: Ano, dobrota a milosrdenství mě budou provázet všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu
vracet do nejdelších časů.

256. Poselství Ježíše ze dne 26. července 2017.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

ODLOŽTE TEN STARÝ ODĚV, VE KTERÉM CHODÍTE!

Moji milovaní lidé,
nosím vás v každé z mých ran, mé děti, aby má nejdražší Krev vás chránila, bránila vás
a zaštítila prostředky, jejichž pomocí se mé děti brání před svým vlastním lidským
egem.
Vyzval jsem vás, abyste Mě poznali, ne lidským způsobem, ale poznali Mě a vstoupili do Mne
za pomoci Ducha Svatého.

V tomto čase se plavíte na mimořádně rozbouřeném moři, na kterém vidím člun každé osoby těsně
před ztroskotáním… A dnešní lidé – dokonce i ti, kteří jsou blízko Mne – pozměnili pravou lásku:
mou Lásku. A co je člověk bez lásky – jen prázdný měch na víno. Co je člověk bez lásky – jen
bezvládné tělo, které poutá duši a stále ji utlačuje.
Moji milovaní lidé, ještě jste nepochopili mou Lásku, proto stále necháváte z vás vycházet své
lidské ego, a je to právě lidské ego, které způsobí, že člun každého z vás se v bouřlivém moři
potopí.
Prosil jsem vás o víru, ale vidím tolik vás, kteří, i když vkládají své prsty do mých ran,
dívají se na Mne, cítí Mě, a přesto nevěří a nedovolí, aby je víra na mé ruce přivedla
k tomu, že by poznali, co je opravdová láska.
Neboť víra je silou mého lidu…
Víra jsou dveře, které vás vedou k většímu poznání…
Víra usnadňuje souznění mezi bratry…
Víra usnadňuje porozumění…
Víra je láska…
Víra je naděje…
Neboť víra vás zavazuje k poslušnosti z lásky.
V tomto čase časů Mě bolí srdce, hluboce zraněné těmi, které jsem prosil, aby vstoupili
a zapojili se do různých prací, aby Mi pomáhali a přinášeli mé Slovo lidstvu, které je ho už
zcela zbaveno, a vidím je, jak jsou cloumáni Satanem znovu a znovu. Nenaučili se ničemu z lekcí,
které jim dal život skrze jejich činy a práci mimo moji vůli, a toto selhání, vzít si každé klopýtnutí
jako opravdovou lekci, si bere Satan a dává je do osobního člunu každého z mých dětí, které
ztěžknou a potopí se do moře lidského sobectví.
Díváte se příliš mnoho na svého bratra a jeho chyby, a to je produkt života v soutěživé společnosti,
která není duchovní, ale je světská. Vidím každé z mých dětí, jak tráví svůj život, aniž by Mě
poznalo ve svých bratrech a zapomíná, že nejtěžší urážka a hřích, který člověk páchá, je proti
mému Duchu Svatému.
Mé srdce krvácí láskou a bolestí. Někteří se ptají: jak srdce krvácí láskou a bolestí? Takto: když
jsem se pro vás obětoval z lásky a pro vaši spásu, spásu, kterou stále odmítáte, spásu, kterou
odmítáte tím, že jste tak světští a tak neuctiví, jako ti, kdo se nepřiblíží se slovy povzbuzení a lásky
ke svým druhům, jenž trpí.
Věda pokročila, děti – a vy to dobře víte – nejen ke zlu, ale i pro vaše dobro, ale v tomto čase
zneužitá věda drží lidstvo na nitce krátce před přetržením, následkem nevědomosti některých.
Nebuďte nevědomí, máte prostředky, abyste se udrželi ve stálé informovanosti skrze toto
mé Slovo o tom, co se děje a co ohrožuje Zemi. Slunce přestalo být spojencem člověka a projevuje
se se vší svou silou jako znamení, že neuznává lidskou činnost a jednání, a proto je Země
ohrožena.
Moji milovaní lidé, v čem Mě hledáte? Kde Mě hledáte? Ptejte se na to sami sebe.
Mé milosrdenství je nekonečné a vy marníte tento čas, čas, v němž vás svým Slovem volám
k úplnému obrácení.
Vy víte o tom, co má přijít, ale není to totéž, děti, jako znát to, co přijde, v okamžiku, kdy prožíváte
to, co přichází. Nejste-li náležitě připoutáni k pevné skále, nebudete schopni stát, nebudete
schopni stát pevně a neochvějně. Odtud plyne mé naléhání k radikální změně.

Nepotřebuji vaše oběti, nepotřebuji, abyste Mi nabízeli změnu, Já žádám od vás
radikální změnu, protože ti, kdo nabízejí oběť a nejsou s ní v souladu, jsou obílené
hroby. A v tomto čase Mi můj lid musí zůstat věrný, aby byl schopen obdržet nutné
rozlišení od Ducha Svatého.
Moji milovaní lidé,
modlete se za Argentinu – nepokoj vzrůstá a podvratné hlasy jsou slyšeny jen v tichu,
ale pozvednou se a zaskočí většinu v překvapení.
Modlete se, mé děti, země se bude třást, mé děti budou svědky silného zemětřesení.
Modlete se, mé děti, modlete se za sebe, neboť mé váhy jsou před každým z vás.
Modlete se, mé děti, modlete se za zemi na severu. Uprostřed rozvratu a překvapení
bude bičována těmi, kdo ji nemají rádi.
Modlete se, mé děti, modlete se za Ekvádor, bude trpět kvůli různým událostem.
Můj lide,
každý okamžik je stoletím příprav, každý okamžik je pro vás diamantem, každý okamžik znamená,
že utváříte část pšenice, nebo plevele, každý okamžik je okamžik okamžiků, a povinností mého
lidu je růst v lásce, moudrosti, ve vědění a v úctě a naplňování Desatera přikázání,
které by mělo být životem ve vás.
Tato generace píše svou historii krví, krví nevinných, kteří Mě milují, ale současně píšete svou
historii nedostatkem lásky a přijetím Satana jako svého boha. Přesto vás neopustím, ale budu vám
přinášet a vysvětlovat mé Slovo, protože nechci, aby ani jeden z vás byl ztracen.
TAK UŽ DOST! ODLOŽTE TEN STARÝ ODĚV, VE KTERÉM CHODÍTE. Stále si neuvědomujete,
že ty staré hadry prospěchářství, egoismu, staré hadry moci, konfliktů, závisti, posedlosti,
exhibicionismu, hadry materialismu, že tyto hadry jsou těmi, pokud se jich sami nezbavíte, vám
způsobí, že budete mezi těmi, kdo budou následovat antikrista. Ten se pohybuje rychle pomocí
svých satelitů, aby spoutal své stoupence.
Se smutkem vám musím říct, že ti, kdo slouží antikristu, v tomto čase jednají. Nespí jako vy, jako
můj lid, nečekají na požadavek k provedení toho, o čem vědí, nebo toho, k čemu se sami zavázali,
nečekají na upozornění, protože vědí, že ten, kdo je zplozen Satanem, neodpouští chyby. A tento
Ježíš, který je nekonečné milosrdenství a stále vám odpouští, je odmítán a vyháněn.
Vy, moji lidé, Mě stále křižujete, prorážíte mé ruce hloupostí, tvrdohlavostí,
nedostatkem lásky, nespravedlností, intolerancí, selháním, pokud jde o lásku
k bližnímu, arogancí, selháním, pokud jde o naději, a především, odmítáním věřit
a důvěřovat mému Slovu.
Jste to vy, kdo zase řvou "ukřižuj HO!", jste to vy, kdo opakují historii…
Potřebuji duše, které jsou oddány utrpení, nevýslovnému utrpení, aby zůstaly věrné
mým prosbám.
Mé děti, moji lidé, jste tak blízko, tak blízko otřesům mé církve, tak blízko otřesům země s velkými
zemětřeseními, která očekáváte v budoucích časech, daleko v budoucnosti a ještě jste nepochopili,
že žijete v okamžiku okamžiků.

Mé mystické tělo bude silně otřeseno, a Já potřebuji víru v mé mystické Tělo, aby zůstalo pevné
v mém slibu a mém Slovu, ale k tomu musíte být těmi, kdo naplňují má Přikázání a Zákon Lásky.
Moji lidé, kolik jen degenerace stále vychází na světlo! Kolik jen vás je neustále nakaženo hněvem
a stáváte se nepoznatelnými v mých očích, ale nikoli pro Satana! Pochopte, děti, že když ztratíte
svůj pokoj, otvíráte dveře Satanovi, aby vás zneužil jako nástroj proti vašim bratrům.
Uvědomte si, že tento čas byl oznámen, a je to čas, v němž Mě člověk přestává milovat
a přijímá zlo jako svého spojence. Ale přesto se neodvrátím od svého věrného lidu
a vím, že můj věrný lid přivítá své bratry s láskou, aby nikdo nemohl být ztracen.
Dávám na vás pozor, na každé vaše slovo, na každý letmý pohled, na každý krok, jenž uděláte,
na každou myšlenku, a žádám vás, abyste byli pravdiví k sobě samým, protože vás znám, ale
někteří ještě sebe naznají a potřebují to znovu promyslet.
Moji milovaní lidé, zůstaňte sjednocení se Mnou, myslete na Mne, vroucně Mě milujte, stále Mě
vzývejte, abych pracoval a jednal ve vás. Potřebuji, aby můj lid byl posílen v lásce, aby jednota
nemohla být jen předstíráním, ale byla opravdovou, aby zlo nemohlo do ní proniknout.
Opravdová jednota je hradbou a v tomto čase je tím, čím by můj lid měl být.
Jinak dokonce i věrní mohou přijít k pádu.
Držím vás za ruku, neopustím vás, ale jako pravá Láska mám úctu k svobodné vůli lidí.
Přijďte ke Mně s pokorou a připravení, abyste Mi dovolili vás utvářet.
Odpustím vám znovu a znovu, ale potřebuji, abyste si uvědomili naléhavost tohoto
okamžiku.
Miluji vás, žehnám vám, moji lidé, přivítám vás, poskytnu vám útočiště, jste zorničky mých očí.
Přijďte ke Mně. Zůstaňte v mém pokoji.
Váš Ježíš

257. Poselství Boha Otce z 27. září 2016.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
JINÉ SVĚTY

Můj lide, existují nebezpečí z jiných světů, o nichž nevíte. Moji lidé si nejsou vědomi nebezpečí,
která číhají v temnotě kolem nich, a tato nebezpečí přicházejí k Zemi.
Najděte své útočiště ve Mně, děti, neboť na zemi není moc, která by nebyla ze Mne a mohla by
porazit tyto síly, které přicházejí. Jenom ti, kteří se nacházejí ve Mně, přežijí.
Bůh Otec

Žid 1, 2: V tomto posledním čase k nám promluvil ve svém Synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze
něhož stvořil i věky.

Žid 11, 3: Ve víře chápeme, že Božím slovem byly založeny světy, takže to, na co hledíme, nevzniklo z
viditelného.

258. Poselství Matky Spásy ze dne 30. července 2017.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

NEBERTE MÁ SLOVA LEHKOVÁŽNĚ

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
žehnám vám svou láskou, žehnám vám svým mateřstvím, žehnám vám svým srdcem.
Milovaní stoupenci mého Syna, neberte mé Slovo lehkovážně: Je vám sdělováno Boží vůlí.
Co v tomto okamžiku víte, je, že skrze našeho proroka a Boží vůli samo nebe vysvětluje svému lidu
události dříve, než se stanou. Proto byste měli být bdělí a neodpočívat.
Lidé vyvolení Pánem by měli zůstat pozorní, aby můj Syn nepřišel a nenašel je ospalé, otupené
vším, co jim svět může nabídnout, ponořené do hříchu a strašných urážek neúnavné honby
za rozkoší, následku zlých zvyků, které vlečou člověka k jeho zmaru.
O ztrátě duše se nemluví právě proto, aby člověk svou duši ztratil…
Nadřazenost lidské duše není vysvětlována…
Děti, můj Syn trpí velkou žízní po duších a jeho lid neví, co duše je.
Některé z mých dětí nevěří ve spásu a oddávají se hromadění peněz, aby žili dobře na zemi, a žili
tak pohodlně, jak je jen možné. Jak jen se mýlí ti, kdo nechtějí duchovně růst, ale nacházejí
potěšení v životě v materiálnu a ne v tom, co po nich žádá můj Syn.
Jak je jen možné, že ignorujete znamení času, kdy zkaženost zachvátila vše kolem vás,
kdy jste manipulováni v každém ohledu, kdy jste vedeni k víře, že peklo neexistuje
a že z toho důvodu jsou všechny hříchy odpuštěny?
Děti, máte před sebou znamení: klima se změnilo, zvířata ztratila a změnila své zvyky, nemoci
se nezastavují, neustálé projevy slunce udržují zemi ve stavu pohotovosti. Stejně jako
přítomnost oleje a krve v obrazech, které představují mě, jsou Božím záměrem, který volá člověka
k usmíření s Domem Otce. Není příliš pozdě pro mé děti, aby se odvrátily od hříchu. Hřích je
naprosto protichůdný dobru. Hříchem urážíte mého Syna, a pokud Ho milujete, nesmíte Ho drásat
do krve.
Můj Syn zkrátí dny v tomto čase duchovní krize, krize vzpoury, krize úpadku víry,
protože se lidstvo oddalo všemu, co pochází od ďábla.
Stále jste neposlušné děti…
Stále se bouříte proti znamením z nebe…
Ohavnost se dostala k neposlušným dětem a můj Syn vám řekl: "Tak i vy, až uvidíte, že se toto

děje, vězte, že ten čas je blízko, přede dveřmi" [Mk 23, 29].

Děti, odložily jste svědomí, abyste mohly pokračovat v individualismu, a ještě hůř, myslíte si,
že každé z vás je středem, jemuž jeho bratři a sestry musí přizpůsobit své životy. Můj Syn vás

povolal, abyste náležely této misi a kázaly svým bratrům dobro, protože vy nehlásáte víru jen
slovy, ale i svědectvím.
Nemáte jasno v tom, že jste dětmi Boha, protože Ho ve skutečnosti neznáte, neuctíváte Ho plně
a nepoznáváte Ho. Neboť s ohledem na tuto společnost je pro vás lidská úcta důležitá, a ta by byla
zasažena, kdyby se vaši vrstevníci dověděli, že tvoříte část Boží sféry a zavázali se ke změně
ve svých životech, která vás vede k tomu, co je více duchovní a méně světské.
Lidstvo se napilo otráveného nektaru, který pochází ze stromu ďábla, krmilo se semeny lži, pozřelo
ovoce klamu a uchovalo si zásobu největšího omylu. Nemůžete se dívat dál, než může vidět vaše
oko. Žijete v netečnosti, zatímco elity mají všechna průmyslová odvětví ve svých rukou, a v tomto
čase se stávají mocnější, protože vůdcové národů se jim podrobili.
Evropa je šokována útoky a bude jimi stále šokována, protože je to přání jiné víry, jejímž stálým
cílem je ovládnout tento kontinent.
Děti, potřebujete se vyvíjet a s konečnou platností se změnit. Musíte ukázat duchovní
zralost. Musíte bojovat proti zlým myšlenkám, dát stranou nenávist, zlobu, pošetilost, která vždy
najde důvod o všem diskutovat.
Volám vás k modlitbě, ale to není pro vás důležité, protože vidíte jen to, co vás uhodí
do očí. Když vám říkám, co má přijít, hledáte události, ale ne abyste se změnily, jen
abyste o nich věděly.
Vyvíjejte se duchovně, buďte poslušné, nespokojujte se návštěvou mše svaté, když venku jste
neposlušná a krutá stvoření.
Uvidíte vodu moře a její stoupání, jak proniká do vnitrozemí. Proto jako Matka jsem vás varovala
před změnami v pozemské geografii, před vládou ďábla nad lidstvem, před epidemiemi a před tím,
co se stane před Druhým příchodem mého Syna.
Volám vás, ale lidé neodpovídají. Tato společnost je automatickým zařízením
technologie a sebe sama. Stavíte nové babylonské věže a svěřujete je mým dětem s cílem
oloupit je o jejich vůli a lidé mého Syna jsou šťastní, že se oddali novinkám, aby je ovládly.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Nedávejte si žádný čip do svého těla. To je předehrou k mikročipu, jímž antikrist
ovládne lidstvo.
Nedovolte mu opanovat svou mysl, emoce, myšlenky nebo rozhodování…
Nedovolte, abyste byly ovládnuty nedostatkem lásky, hněvem, násilím, pomstou, touhou
pronásledovat ty, kdo neuvažují stejně jako vy…
Nedovolte, aby vás to přivedlo k odmítnutí svých rodinných příslušníků – oni nejsou roboti, děti,
jsou Božími stvořeními.
Milované děti, modlete se, modlete se za Ekvádor, bude trpět.
Milované děti, modlete se, modlete se za Austrálii, bude se třást.
Milované děti, modlete se, modlete se, nukleární energie vám způsobí utrpení.
Milované děti, modlete se, modlete se, neboť násilí se nezastaví.

Milované děti, modlete se, modlete se za Itálii, je zasažena terorismem.
Děti, toto není čas k experimentování s nástroji, které potřebují být umístěny uvnitř
těla a mají v sobě čip. Toto není chvíle k přijetí pečetě ďábla.
Mé děti, milujte mého Syna, živte se eucharistií, modlete se růženec. Přispívejte na své bratry,
kteří jsou utlačováni svými vládci.
Já jsem Matka lidstva. Neberte má Slova lehkovážně. Mé srdce je archou smlouvy, kde je lid mého
Syna. Přimlouvám se za všechny, aby zachránili své duše.
Matka Maria

259. Poselství Boha Otce ze dne 20. února 2017.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

BRZY BUDE NOC

Moji lidé nevěří, že to, co jsem jim řekl, přichází. Věří tomu, ale jen když se to týká někoho jiného.
Mé děti, cožpak nevidíte? Nevidíte, že v mém svatém Slovu, které říkám vám všem, vychází
všechno najevo? Neuvědomujete si pokročilou hodinu?
Nyní je čas, abyste se přitiskly do mé Přítomnosti, modlily se za všechny, kdo jsou ještě ztracení
a připravovaly se vstoupit do vašeho nebeského domova, neboť brzy navždy opustíte, co patří
světu.
Máte ještě před tím vykonat na zemi dobrá díla? Byly jste povolány kvůli mému určení? Dokončete
svou práci, neboť den spěje ke konci.
Brzy bude noc, protože strašná temnota pokryje zemi, kdy nikdo nebude moci vykonávat mou
práci.
Bůh Otec

Is 60, 1-2:
1: Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva.
2: Hle, temnota přikrývá zemi, soumrak národy, ale nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou jeho
sláva.
Jan 9, 4: Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci
nic konat.

260. Poselství Ježíše ze dne 3. srpna 2017.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

JE TO VĚČNÝ ŽIVOT, JEJŽ ODMÍTÁTE

Moji milovaní lidé,
láska, kterou přijímám od svého lidu je jako vůně kadidla, která stoupá ke Mně, a Já ji
vracím v požehnání těm, kdo jsou moji.
Dívám se na každého se zvláštní láskou. Mé milosrdenství vás volá k rychlému obrácení, vybízím
vás, abyste pracovali a jednali v Boží vůli.
Žádné z mých dětí nebude Mnou opuštěno, víra musí zvítězit – Já jsem Bůh Lásky.
Neopustím ty, kdo jsou moji, ale prosím mé děti, aby neopouštěly můj bok a ze své vlastní vůle
Mě prosily, abych je neopustil.
Nevnikám ke svým dětem násilím. Mé srdce se trhá, když vás vidím na cestě k zatracení,
ale i tak musím čekat, abyste na Mne pohlédly a volaly Mě.
Já jsem Bůh pokoje a chci po vás, moji lidé, abyste zůstali v pokoji.
Nechci, abyste byli dětmi hněvu, ale abyste byli naplněni mým pokojem.
Zdraví duše je pro vás důležité, abyste si zachovaly nutnou rovnováhu v tomto čase zmatku.
Duše se stává neklidnou, když dovolíte, aby vás sevřel hněv a vedl vás bez jakékoli kontroly
pronášet nevhodná slova proti svým bratrům, když se podílíte na nespravedlivých činech,
když se proviňujete proti mému Slovu, když zapomínáte na Boží Zákon, když zabíjíte své bratry,
když Mě úmyslně neposloucháte, když lidské ego překročí mé žádosti.
Moji lidé, zlo nedokáže víc než má Láska, ale člověk se připojí k tomu, co je špatné, a tak Zlý
ho uchopí a okamžitě vzdálí ode Mne.
Kolikrát jsem vás vybízel, abyste na Mne pohlédli, abyste Mě přijali a aby můj Duch
vám dal nutnou moudrost k poznání, kdy se zlo maskuje jako dobro!
Neřídili jste se mými prosbami a jdete dál jako člun unášený proudem, a to je pro vás nebezpečné.
Zlý je vynalézavý, nabývá podoby jednání, prací, které se zdají být dobré a ve skutečnosti takové
nejsou, a vy, když je nerozpoznáte, padnete do sítě zla.
Tento čas je vážný. Je to čas naléhavosti pro mou církev, kterou volám, aby se hlouběji ponořila
do Mne. Je třeba mít poznání a přiblížit se ke Mně, aby vás obavy nevedly k tomu, že byste se
odevzdali Satanovi.
Moji lidé, nemějte strach! Nechám sestoupit z nebe to, co je nutné, aby můj lid
nezahynul kvůli zlu, které vám odmítne dát potravu, vodu… Lidé malé víry! Bojíte se těch,
kdo vás mohou nechat bez potravy, ale nebojíte se ztratit věčný život. To proto, že Mě neznáte
– budete Mě prosit o chleba a Já vám dám kameny? Ne! Já jsem nekonečná láska…

Chybějící znalost lidstva vede k násilí a toto násilí se šíří jako mor z jedné země do druhé až se
stane neovladatelné. Uvidíte, jak těžké je pro ovládané lidi přežít bez toho, co je nezbytné,
a přesto, kdybyste měli v tomto čase víru jako hořčičné semínko, nechybělo by vám, co je nutné
k přežití, je-li to má vůle.
Některé z mých dětí neprošly těžkými časy, nevědí, jak čelit hladu, neznají tvář útisku, neznají tvář
beznaděje a nemají, co je nutné k potlačení bolesti. Má Matka vám dala a dá léky, které můžete
najít v přírodě a s nimi zmírnit nemoci a nechat je vymizet. Neschovávejte si je, dokud je
nebudete muset použít. Hledejte je, kde jsou, hledejte, kde je můžete najít blízko vás –
nečekejte do poslední minuty.
Mor se pohybuje tiše, aniž by byl lidstvu odhalen. Máte prostředky a více, abyste s ním
bojovali. Já neopustím svůj lid.
Moji lidé, měsíc a slunce mají velký vliv na Zemi, a proto i na vás.
Nepohlížejte na události, které se dějí jako na bezvýznamné. Jakkoli malé mohou být, mají dopad
na člověka a na samotnou Zemi.
Lidé pozorují, co se děje s velkolepostí, ale bez uvědomění. Je nutné, aby můj lid byl otevřenější
mým výzvám, nesmíte pokračovat v popírání spásy.
Jak se tato generace obrátila proti životu?
Jak přišla k tomu, že pohrdla darem života?
Kam až jste došli v znehodnocení největšího daru, který člověk má: Daru života!
Trestáte sami sebe tím, že souhlasíte s urážkami mého Ducha Svatého. Krev nevinných dosáhla
útrob země a ta, jako kdyby polykala žluč, se prudce otřásá. Hřích člověka přitahuje k zemi
nebeská tělesa, která budou nebezpečná. Zlo přitahuje zlo, dobro odhání zlo pryč.
Obraťte se! Je to věčný život, který vám nabízím, a je to věčný život, jejž odmítáte.
Moji lidé, kolik dobrého díla jste během svého života přivedli do konce?
Nejen modlitby mohou být počítány ve váš prospěch. Co jste udělali pro své bratry?… Jak jste jim
pomohli? A kolik skutků milosrdenství máte ve svých rukou, abyste Mi je ukázali?
Děti, abyste byli hodnými dětmi, nestačí poslouchat a přijímat. Musíte dávat, musíte nabízet,
musíte být činem v mém učení. Mé dílo a jednání není statické, mé dílo a jednání přináší stále
plody v hojnosti pro mé děti.
Moji lidé jsou lidmi skutků, které se rozmnožují do nekonečna, protože se rodí z mé Lásky.
Milované děti, modlete se za Francii, její nářek nemá konce.
Milované děti, modlete se za Chile, bude se třást.
Milované děti, modlete se za Spojené státy, mé děti budou trpět.
Milované děti, modlete se, mohutné vulkány se stávají aktivními.
Milované děti, modlete se za Kostariku, bude trpět.
Neodchylujte se od mého Slova, jděte hluboko do Písma svatého a do vysvětlování mého Slova.
Má Matka zůstává a zůstane s mým lidem v nejtěžších chvílích pronásledování, jemuž bude
podroben, protože si vybral zlo a oddal se zhýralosti a přivlastnil si Boží Zákon. Můj lid bude

pronásledován stejným zlem, které zakořenilo v mé církvi. Moji kněží musí vítat modlitbu
s oddaností a volat mou Matku, aby je ochraňovala.
Má Matka, jako Archa Nové smlouvy, povede mé lidi, ochrání je a udrží je pod svým pláštěm,
Nebojte se, JÁ JSEM, KTERÝ JSEM [Ex 3, 14].
Moji milovaní lidé, miluji vás, žehnám vám. Neodvracejte se, vraťte se rychle ke Mně.
Váš Ježíš

261. Poselství Boha Otce ze dne 6. července 2017.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
NEJSOU ODE MNE

Události, přicházející do vašeho světa, nejsou všechny ode Mne. I když člověk často přičítá
události, které přinášejí škodu mé moci, není tomu vždy tak. Dal jsem člověku svobodnou vůli
a můj protivník ji má také.
Pokaždé, když událost přichází ode Mne, dám vám znamení mezi vámi a Mnou, abyste věděli,
že je z mé ruky. Díváte-li se pozorně, uvidíte to a budete v pokoji.
Bůh Otec
Sk 2, 18-20
18: I na své služebníky a na své služebnice vyliji ze svého Ducha v těchto dnech, a budou prorokovat.
19: A způsobím divy nahoře na nebi a znamení dole na zemi: krev a oheň a sloupy dýmu.
20: Slunce se obrátí v temnotu a měsíc v krev, dříve než přijde veliký a slavný den Páně.

262. Poselství Ježíše ze dne 6. srpna 2017.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

MŮJ LID JE LIDEM VÍRY A JE SI VĚDOM, ŽE JEJ NIKDY NEOPUSTÍM

Moji milovaní lidé,
ve svém srdci uchovávám vaši stálou námahu, abyste šli dál po mém boku a nebyli
polapeni Zlým.
V každém okamžiku vám vysvětluji mé Slovo v různých životních situacích, a tak věnujte pozornost
každému daru, který vám nabízí Nejvyšší Dobro, abyste stáli pevně.

Moji milovaní lidé, právě tak, jak nepoznáváte Mě, nepoznáváte také dobro, které přichází do
života každého z vás, avšak jste oslepeni tím, co přichází ze vzorů programu lidského ega, podle
nichž se chováte.
Kdokoli neztlumí své lidské ego, aby pochopil své bratry, nebude schopen najít pokoj k životu
v duchovního růstu. Nebudete schopni sami růst bez neustálé oběti svých osobních rozmarů.
Moji milovaní, udržovat ve svém charakteru stav hněvu, výbušnou náladu, obranné nebo vyžadující
postoje, svědčí o přízemnosti vašeho ducha a o malém zájmu o osobní růst.
Chcete růst, být jiní; zbavíte se hadrů, které vlastníte…?
Změna se blíží. Ne všichni dosáhnou vítězství, ale jen ti, kdo o ně usilují a vydávají
ze sebe to nejlepší.
Moji milovaní lidé, hledáte nepřítele, který vás nutí reagovat v rozporu s mými požadavky, hledáte
nepřítele mimo sebe a velice se mýlíte, protože to, co vám zabraňuje v růstu, je samotné
lidské ego, ego, každého z vás… To je nepřítel, který vám brání růst.
Musíte být moudří, prozíraví, neochvějně bdělí v pozorování všeho svého jednání a práce. Ďábel
nepromarní žádnou příležitost k činu, aby ve vás vyvolal hněv nebo zmatek nebo dojem nejistoty,
nebo pocit, že nezvládáte situaci, aby vás vyvedl z rovnováhy a způsobil, že reagujete s hněvem.
Člověk dychtivě hledá uznání svých bratrů. To v něm vyvolává proměnlivé změny v náladě, protože
hledá, jak vyniknout ve světě, a ne v duchu. Zapomněli jste, že nebojujete proti tělu nebo krvi,
ale proti silám a duchu světa, který je ve službách zla.
Moji milovaní, neříkejte, že nemůžete překonat, co je světské. Já jsem nekonečné
milosrdenství a v mém milosrdenství lze všeho dosáhnout. Já vím, kdo je každý z vás,
Já vím, co odmítáte přiznat, co v sobě skrýváte, aby vaši bratři vás neviděli takovými, jací jste.
Vyzývám vás, abyste znovu očistili svou paměť a osvobození od cárů minulosti se
chtěli radikálně změnit.
Tolik toho uchováváte v paměti, že jste ji nasytili, a jste zmatení, když ji nemůžete uspořádat…
Pamatujete si zvuky, obrazy, vůně, struktury povrchů, chutě – a to je dobré. Co není správné,
je, když spojujete jistý zvuk, pach, hmatový vjem povrchů, nebo chuť s minulými skutečnostmi,
které zůstaly v paměti a způsobují vám bolest, a vy reagujete v obraně.
Proto vám říkám, že musíte dát svou paměť do pořádku, abyste zahodili, co vás vede k tomu,
že se stáváte stvořeními hněvu, panovačnosti, necitlivosti, slepoty, netrpělivosti, a tím spíše,
že myšlenky, které spojují, co udržuje paměť, vás vedou k nevhodné práci a k chybnému jednání.
Musíte si odpustit a znovu se naučit věřit v sebe.
Tolik z mých vlastních Mi říká: "Pane, odpustil jsem", přesto v okamžiku to, o čem jste věřili,
že je zapomenuto, vychází na povrch a vstupuje do paměti. Vy si z toho berete, o čem jste řekli,
že jste zapomněli, a ještě jednou se události vrací, aby zakalily přítomnost. Znovu se vynořují
a způsobují zastavení na duchovní cestě.
Pokušení se stále plíží… Spása vás stále volá… Ale vy nevíte, jak se vnitřně udržet klidní, naopak,
dovolíte dvojsečnému meči – jazyku – vyslovit to, o čem by se nemělo mluvit a současně neříct to,
co by mělo být řečeno nahlas, v očekávání uznání bratra s cílem se líbit a být pochválen. Ne!
Mé děti, takovými cestami můj lid nechodí, ale jen úzkou a namáhavou cestou.

Nikdo nepřichází ke Mně jinak než namáhavou, trnitou cestou, překonáváním sebe sama ve své
lidskosti. Poznejte Mě, vstupte hluboko do Mne, milujte Mě, abyste udrželi můj Zákon
ve své paměti a nezatoulejte se na jiné zhoubné cesty, které jdou proti mému Slovu.
Moji milovaní lidé, nemůžete si vzpomenout na to, co neznáte, nenajdete, co jste nepoznali jako
moje a jako moji Pravdu. Musíte vstoupit hluboko do poznání toho, co zdůrazňuji, abyste
nebyli kořistí Zlého, který souží lidstvo.
Jste-li skutečně mé děti, musíte v sobě potlačit, co vás nechává vyskočit jako blesk, co uchováváte
ve svém lidském egu a co vás udržuje vkořeněné v tom, co není dobré.
V tomto čase je pro vás nezbytné, abyste pochopili, že lidská existence závisí na vnitřním a na
vnějším, totiž pokud jde o vnitřní, máte toho mnoho, co potřebujete vytrhnout i s kořeny, a pokud
jde o vnější, je to nejen, co vás obklopuje ve světě, ale také to, co je hrozbou lidstvu a přichází
k Zemi z vesmíru.
Člověk Mě nepotřebuje, vyrábí vše, co chce, aniž by v jediném okamžiku pomyslel, že skvělá
technologie lidí jednoho dne roztaje v dechu (*) a člověk bude žít jako dřív, kdy ještě nevlastnil
elektřinu.
Velké věže Bábelu se zřítí. Zlý se stane držitelem všeho, co mu lidstvo dalo a zlověstný plán
vyvrcholí v pronásledování mé církve.
Můj lid je lidem víry a je si vědom, že jej nikdy neopustím.
Modlete se, děti, modlete se Venezuelu, její bratři budou trpět.
Modlete se, děti, modlete se za Itálii, její vulkány se stávají aktivní.
Modlete se, děti, za Španělsko, terorismus vede k bolesti.
Můj milovaný lide, "Člověk nežije jen chlebem" [Mt 4,4]. Potřebujete být živeni mým Slovem.
Můj Duch Svatý vám bude stále dávat mé Slovo a Slovo mé Matky, aby můj lid rostl.
Neproviňujte se proti mému Zákonu: "JÁ JSEM, KTERÝ JSEM" [Ex. 3, 14].
Očekáváte velké senzace, aniž byste mysleli na znamení, která se za nimi skrývají, abyste se
připravili.
Nekažte se zneužitou svobodnou vůlí, kažte se srdcem plným mé Lásky, mé pokory, mého
odpuštění, mého milosrdenství.
Kdokoli vidí trám v oku svého bratra, ať se podívá nejdřív na to své. Tak budete vědět,
kolik toho máte napravit v sobě samých a tento přístup vás povede stát se více
pokornými.
Víte dobře, že projdete velkou očistou. Očistěte se dobrovolně, aby břímě, které nesete, bylo lehčí.
Moji milovaní lidé, Varování se blíží a můj lid musí být pevný a neochvějný ve své víře, aby i potom
byl stále mým lidem.
Váš Ježíš
(*) patrně dech Slunce - poznámka překladatele.

263. Poselství Boha Otce ze dne 15. července 2016.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

MNOHO ZMĚN
Mé děti,
vstoupily jste do období mnoha změn. Neboť vy, kteří se v zájmu svých životů podrobujete Mně,
nyní zakusíte četné změny v důležitých oblastech svého života. Tyto změny již vidíte přicházet,
a nebraňte se mé ruce. Připravil jsem vám tyto změny, abych vás posunul na další úroveň mé vůle.
K mnoha z těchto změn dojde skrze ty, kteří jsou vám blízcí. Nevzpírejte se. Vězte, že je to Váš
Otec, jenž pracuje ve vašem světě. Činí Mi potěšení, že vás přivedu na vyšší úroveň mých
požehnání.
Chvalte Mě, až se tyto změny stanou, i když nebudou všechny příjemné, neboť skončí dobře
a vy budete velmi odměněni, obstojíte-li v mé vůli, až k nim dojde.
Bůh Otec
Žalm 1, 3: Je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas, jemuž listí
neuvadá.
Kaz: 3, 1: Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas.
Fil 4, 11-13
11: Ne, že bych si stěžoval na nedostatek. Já jsem se naučil být spokojen s tím, co právě mám.
12: Dovedu žít v odříkání a dovedu žít v hojnosti. Jsem důvěrně obeznámen ve všem: v sytosti
i v hladovění, v nadbytku i nedostatku.
13: Všechno mohu v tom, který mi dává sílu.

264. Poselství Ježíše ze dne 12. srpna 2017.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

TEN, KDO SE NEPŘIPRAVIL V TÉTO CHVÍLI, NEBUDE MÍT JINOU, ABY TO UČINIL

Moji milovaní lidé,
držím vás v dlaních svých rukou, abych vás bedlivě střežil.
Nedovolujete Mi vám pomáhat. Zastavujete Mě tím, že chodíte po jiných cestách a saháte po tom,
co nacházíte nejsnadněji, aniž byste přemýšleli, zda je to dobré, nebo ne.
Moji lidé, co je nejsnadnější, není vždy správné, ani takové, co vás povede k činům, spojených
s mým dílem a jednáním, ani k tomu, co vede k duchovnímu růstu.

Volám vás, abyste zastavili své aktivity a vstoupili do ticha, kde nic a nikdo vás
nevyruší. Volám vás, abyste předali ticho Mně, abychom byli sjednoceni, a vy byli
ochotní stát blíže u Mne.
Ten, kdo pronikne do vnitřního ticha, přeruší vše, co mu představivost přináší na mysl a zabrání
myšlenkám, aby se nespoutaně rozlétaly a přiváděly ho k vynášení soudů nebo dělat opatření,
o nichž věří, že napraví jeho bratry, aniž by je uplatnil nejdřív na sobě.
Vy stále soudíte podle své fantazie a způsobu myšlení, a to ukazuje, že se ve vás neustále vzpíná
provinění. Moji milovaní lidé, kdokoli chce být soudcem svých bratrů, to dělá proto, že se v jeho
duši prosazuje zlo.
Je to část zakořeněného ega, jímž řídíte všechny své činy a práci, toho ega, které nechcete
podráždit, a kvůli němuž se neměníte, toho ega, které jste zamořili chvilkovými touhami
a samolibostí, závistí a nevhodnými činy. Špatně vedené lidské ego žije v impulsivních lidech, kteří
neustále provokují nebo zraňují své bratry. V sobci se jeho ego pohybuje jako had, uchvacuje pro
sebe vše a nesdílí moje požehnání s bratry. Závistivec, který neustále stříká jed kolem sebe, a dělá
to v temnotě, kde ho nikdo nevidí, aby nebyl odhalen, se stává pro své bratry velkým nebezpečím,
pro ty, které pomlouvá a vyvolává velké omyly tím, že podkopává nejsilnější a ničí nejpevnější
stavby. Jsou i jiné slabosti – víc než bych jich mohl pojmenovat, děti.
Vyzval jsem vás, abyste byli pravé děti mé Lásky, a vy jste tak neučinili, protože
kdybyste byli mou Láskou, v tom okamžiku byste neměli žádné zlé chutě, které jsem
jmenoval.
Pro některé z vás je snaha změnit se nepatrná, a to Mě zraňuje, protože v tomto čase žádný
z mých vlastních nedosáhne s nepatrným úsilím to, co bude potřebovat, aby došel k vlastnictví
pravé a plné víry.
Proto Zlý na vás útočí ze všech stran, skrze slovo, skrze gesta, mylný výklad nebo neochotu.
Všichni berou pro sebe to, v co věří, že je dobré a správné a málo je těch, kdo do písmene
následují mé učení v mé Lásce.
Vy víte, že jsem vás volal k jednotě, a abyste žili v jednotě, musíte milovat jeden
druhého ve Mně. Jen tak překonáte spor dříve, než přijde.
Mluvím o každodenním životě, abyste zůstali bdělí, dříve, než budete muset čelit těžkým časům
očisty. Kdokoli se nepřipravil v této chvíli, nebude mít jinou, aby to učinil.
Moji milovaní lidé,
žijete v nebezpečných časech – mimořádně nebezpečných, které už tak zůstanou a budou se
neustále vracet. Válka přestane být přízrakem. Malá země bude příčinou hrůzy lidstva. Ti, kdo
nevěřili, padnou a budou Mě prosit o pomoc, protože kolem sebe nenajdou nikoho, kdo by jim
pomohl. Člověk, aniž by přemýšlel, volá po konfliktu.
Země bude hluboce otřesena. Vliv mocných se nechá cítit. Člověk bude na dlouhý čas dávat na
odiv svou moc, provokace nebudou vždy snadno rozeznatelné. Překvapení bude příčinou hněvu
mocné země.
Člověk se snaží vědět předem, co se stane a Já jsem vám to ukázal znovu a znovu.
Neztrácejte čas, buďte vytrvalí.
Můj lid je v agonii v moři světského, které je ovládáno nízkými instinkty, a neklid
člověku způsobuje, že ztrácí rozum.

Modlete se, mé děti, modlete se za Spojené státy, válka povolá člověka nejen mimo
jejich území, ale také uvnitř něho.
Modlete se, mé děti, modlete se za Severní Koreu, slova odvracejí pozornost
od skutečného záměru.
Modlete se, mé děti, modlete se za Itálii, trpí a naříká, naříká a trpí.
Modlete se, mé děti, vulkány se probouzejí a země se třese.
Nezapomeňte si připravit ducha. Jak jen budete litovat, že jste se nevyznali ze svých chyb! Kolik
jen je těch, kdo Mě odmítají a budou muset činit nápravu!
Moji lidé musí pohlédnout na sebe, tak mnoho intrik musí být Mnou potrestáno. Moji lidé nejsou
příkladem, ale příčinou zármutku, moji lidé pokračují v úpadku s nenávistí a závistí vůči sobě
samým.
Vaše modlitby jsou každodenní, ale mechanické. Přijímáte Mě bezmyšlenkovitě, bez
řádné přípravy nebo nápravy. Ti, které miluji, Mě týrají, ale má láska se nezmenšuje.
Moji milovaní lidé, kolik vás chodí po zemi, aniž byste věnovali pozornost znamením tohoto času!
Budete překvapeni velkou a neočekávanou událostí přicházející shora.
Připravte se, hluboce se prozkoumejte. Nezapomeňte, že každý se sám prozkoumá ve své práci
a jednání.
Kolikrát má Matka na vás naléhala ve svých zjeveních a vy jste ji přivítali bez
pochopení…!
Lidstvo trpí kvůli neposlušnosti. Kvůli neposlušnosti se přibližuje žal.
Vy moji lidé, neklesejte na mysli, vytrvejte, posilujte jeden druhého a buďte odhodlaní
v uskutečňování mého Slova.
Co máte, je k tomu, abyste s tím hospodařili, a tak váš čtvereční metr musí přinést plody věčného
života.
Můj anděl pokoje přijde, aby byl Světlem mého lidu, jenž pronásledován antikristem,
ochabne ve víře. Bude nosit mé Slovo v ústech a v jeho srdci bude hnízdit má Láska.
Bude se dělit o svůj chléb s hladovým a dá napít žíznivému, ale vaše srdce musí být
ochotné, aby ho poznalo.
Moji milovaní lidé, nezoufejte si kvůli bohu světa. "JÁ JSEM, KTERÝ JSEM" [Ex 3, 14] a mé děti
jsou krmeny jako polní ptáci. Mé Slovo musí být pro vás každodenní potravou.
Nemějte strach, nesu vás v dlaních svých rukou.
Moji milovaní lidé, svolávám vás k modlitbě růžence v celém světě v 6 hodin odpoledne
v každé zemi, za mír ve světě.
NEMĚJTE STRACH, JSEM S VÁMI.
Nemějte strach, miluji vás a žehnám vám.
Váš Ježíš

265. Poselství Boha Otce ze dne 1. února 2017.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

SOUD NÁRODŮ

Brzy přijde čas, kdy budu soudit každou osobu, domácnost a každý národ.
Národy padnou, až je budu soudit a shledám je nevyhovující. Národy, které odmítly Mne a mé
cesty, nemohou obstát přede Mnou a budou zničeny.
Uvidíte národy padnout v jediném dni, ale nebuďte vyděšení, neboť můj soud je spravedlivý.
Národy, které Mě odmítají, nemají žádnou sílu, v níž by se mohly pozvednout. Dlouho jsem jimi
trpěl, a to je teď u konce.
Bůh Otec

Ž 33, 12: Blaze je národu, jemuž je Hospodin Bohem, lidu, jejž si zvolil za dědictví.
Mt 25, 31-33
31: "Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na svůj trůn slávy,
32: a budou před něj shromážděny všechny národy. A oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce
od kozlů.
33: Ovce postaví po své pravici, kozly po levici.

266. Poselství Ježíše ze dne 20. srpna 2017.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

MILUJI SVÉ DĚTI, ALE KAŽDÝ OBDRŽÍ PLODY SVÉHO DÍLA A ČINŮ

Moji milovaní lidé,
žehnám vám v každém okamžiku, aniž bych zadržoval svou lásku pro můj lid.
Dívám se na vás s Věčnou Láskou uprostřed lidstva, které získává srdce těch, kdo jsou moji a stále
je zatvrzuje, aby docílilo, že duchovně upadáte. Dovolili jste tomu, co je světské, aby vás přivedlo
k pádu do nízkosti a zkazilo vás tak, že milujete, co je hmotné a dokonce ani nepomyslíte na to,
co je duchovní, protože na ně pohlížíte jako na něco smyšleného.
Jak zatvrzelý je můj lid, stejně jako jeho pohanští předci! Někteří věří, že budou-li stát na mé
straně, nebudou muset projít skrze zkoušky, nebo si špatně vykládají mé Slovo a jsou si jisti,
že ochráním jejich hmotné statky. V té míře, v jaké si toto myslíte, budete se ode Mne vzdalovat
a ukazovat nedostatek víry. "Budete-li mít víru jako hořčičné zrnko, můžete říci této hoře: Přesuň
se odtud tamhle, a přesune se, a nic vám nebude nemožné [Mt 17, 20]. Ale víra, kterou máte
je slabá a dáváte velkou moc zlu, i když víte, že konečné vítězství bude mít naše vůle.

Tak mnoho vás poslouchá vysvětlování mého Slova ze zvědavosti!… A tak by tomu nemělo být,
protože ten, kdo Mě vyhledává ze zvědavosti, Mě potom bude hledat z nouze.
Dokonce vidím některé z vás, jak stojí mezi "již" a "ještě ne". Jak jen budete litovat,
že jste nevěřili právě v tomto okamžiku! Naše vůle vám ohlásila vše, co se děje a co se ještě
stane, ne aby vás vystrašila, ale abyste se připravili.
Jak se jen rmoutím pro ty, kdo ani nechtějí naslouchat, číst nebo věřit a kdo žijí, a nevědí, co se
děje ve světě, ani si nejsou vědomi bolesti svých bratrů, kteří jsou pronásledováni jen proto,
že následují Mě!
Vidím, že více než naší vůli věříte a důvěřujete vědě, která neví, co se stane.
Pozorně posloucháte zprávy o počasí, pozorně nasloucháte ekonomickým expertům,
analytikům politiky, války a náboženských záležitostí…
Ale Mě ignorujete, pohrdáte Mnou, necháváte Mě čekat a nevěříte.
Naše vůle vás varuje před změnami, jimž budete vystaveni a jimiž budete trpět kvůli přírodě,
a vy stále ignorujete mé Slovo. A když vás varuji před přicházejícími událostmi, moji lidé,
pak činíte preventivní opatření, abyste netrpěli.
Lidé neberou vážně naši vůli, a protože toto zlo využívá nevíry, aby vás přivedlo do extrémů,
kdy odmítnutí je výsledkem nedostatku poznání a spirituality člověka.
Miluji své děti, ale každý obdrží plody svého díla a činů:
své víry a oddanosti…
svého duchovního růstu a bojů proti zlu…
své lásky k bližnímu…
toho, jak milujete mého Otce…
míry, jakou měříte svým bratrům…
soudů, které jste pronesli bez důkazu, nebo z důvodů, které držíte v tajnosti svého srdce…
hanobení, jímž jste pošpinili své bratry…
pomluv, jimiž jste napadli pověst svého bratra…
příležitostí, kdy jste použili mé Slovo a týrali jste svého bratra a sypali sůl do jeho rány…
Kolik z vás slouží v mých chrámech v nějakém úřadu a jsou to stvoření, která si nezaslouží být
před oltářem, protože berou můj Zákon do svých rukou!
Přijdete Mě navštívit a budete zahanbeni, protože vás nechám pohlédnout na
příležitosti, kdy jste odehnali mé děti z mého Domu a byli přitom hříšnější než ti,
na které jste ukázali prstem.
Každé lidské stvoření, které nemiluje svého bližního, které není opravdově pokorné, které
se neponíží, aby bylo poslední, podstupuje riziko, že neochutná věčný život, protože zneužití
svobodné vůle je vede k jeho vlastnímu odsouzení, pokud se nebude náležitě kát.
V této chvíli blázni, roztroušení po celé zemi, diskutují o mém Slovu a všichni si myslí, že mají
pravdu. Pokrytci! Kdyby se tolik zajímali o naší vůli, využili by tuto chvíli, aby varovali moje lidi před
tím, jak budou trpět a otevřeli by jejich oči, aby jejich mysl probudila znalost a znalost jim dovolila
uvažovat o tom, že to, co se stane je jisté a blízko.
Moji milovaní lidé, Země prochází změnami při každé kosmické události velkého rozsahu, ke které
dojde blízko ní, a vy pozorujete tento jev a nevíte, co se skrývá za tímto úkazem nebo působivou

podívanou. Země trpí těmito událostmi, které ji ovlivňují, a člověk na to nemyslí, nebere vážně
skutečnost, že Země nemá stejné magnetické pole jako v minulosti.
Děti, vy nevěříte mému Slovu, nevěříte, že tak velký rozsah hříchu je zapojen do přitahování
neštěstí k Zemi a že je zrychluje. Nevšímáte si, když vás volám, abyste věnovaly pozornost
neustálé a rostoucí vlně násilí v lidstvu a skutečnosti, že sama Země vyvrhuje hřích
člověka.
Pozemský magnetismus je oslaben a vy nezvyšujete sílu modlitby, ani prosby o vaši ochranu.
Naopak, posilujete hřích. Nevyzývám vás jen k slovní modlitbě, ale také k modlitbám skrze práci
a činy, sjednocené s naší vůlí.
Moji milovaní lidé, jádro Země je v procesu změny, Země sama je v procesu změny a vy se musíte
stát stvořeními, která jsou více duchovní, abyste rostli a pozvedli se k naší Nejsvětější Trojici.
Modlete se, děti, modlete se za lidstvo, není si vědomo, co se mu stane, co se blíží
a čím bude trpět.
Modlete se, děti, modlete se za Kolumbii, bude se silně třást.
Modlete se, děti, modlete se za Chile, tento lid bude plakat, až bude čelit síle přírody.
Modlete se, děti, modlete se za Nový Zéland, bude silně otřesen.
Modlete se, děti, modlete se, hněv se silněji zmocňuje člověka. Lidstvo bude žít
v nepřestávajícím teroru.
Moji lidé, Já jsem Bůh, proto vás volám, abyste procitli, abyste reagovali tak, že se
obrátíte k naší Trojici a k Matce lidstva, k vašim bratrům na cestě a k vašim
přímluvcům. Je naléhavé, aby se lidstvo vrátilo k spiritualitě.
Zlo získalo moc a je povinností lidí ho zastavit a proto se člověk musí stát duchovní. K lidstvu
přicházejí velké změny, a bude to jen člověk víry, který ve svém duchu pochopí, co se děje,
aby nebyl podveden a nepřipojil se ke zlu.
Moji milovaní lidé,
žehnám vám, miluji vás, ale síly zla chytají mé nic netušící děti a vládnou jim, navádějí
je, aby násobily hřích. To je příčina stálé vlny činů teroru člověka proti člověku. Takto oznamuje
antikrist svůj obří krok k lidstvu, neskrývá moc, kterou mu člověk dal. Ti, kdo pro něj už dlouho
pracují, touží po zničení velké části lidstva, proto hledají válku.
Pospěšte si, moji lidé! Buďte věrni mému Zákonu, nevykládejte Přikázání, jsou tím, čím jsou.
Z Boží vůle přijde náš anděl pokoje potom, co se objeví antikrist, abyste si ho nespletli
se Zlým. Bude útěchou mému lidu a bude poskytovat Boží Slovo, abyste nezapomněli na sílu naší
Lásky a neodevzdali se zlu z beznaděje. Jako vzácná perla stojí náš anděl pokoje v našem Domu,
aby přišel k mému lidu v určený okamžik.
Moji milovaní lidé,
země se bude silně třást, očista této generace se blíží. Naše Trojice vás neopustí.
Udržte si víru v naši ochranu, buďte poslušní a nepřipoutávejte se k pozemským
bohům. S mou pomocí a v životě ve víře a poslušnosti, buďte stále majáky víry, která nese
svědectví mé Lásky, přítomné v lidstvu.

Odpovězte na mé volání, teď není chvíle k odmítnutí, ale k jednotě mého lidu.
Žehnám vám svou Láskou.
Váš Ježíš

267. Poselství Ježíše ze dne 2. září 2017.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
ČAS SOUDU

Čas soudu a to, co jej provází, je u vás, moji lidé.
Nyní se soud začne uskutečňovat všude kolem vás. Uvidíte soud, jak se odehraje v životě těch,
kdo se nechtějí kát, a uvidíte, jak se objeví také v národním měřítku. Musíte si zvyknout vidět tyto
soudy, neboť už nepřestanou. Mé Slovo se naplňuje ve své úplnosti, abych se mohl vrátit pro vás.
Dávejte si pozor, abyste zůstali pokorní a pociťovali lítost, kterou potřebujete, abyste nebyli
potrestáni ve zbytku svého života na zemi.
Modlete se za ty, kdo jsou trestáni. Prokazujte laskavost a soucit těm, kdo trpí a dávejte těm,
kdo jsou v nouzi.
Takto si nahromadíte poklad v nebi, kde už brzy budete. Konec už je nedaleko, mé děti, neboť
k němu rychle postupujete, dokonce i teď.
Váš Ježíš

Iz 26, 21: Hle, Hospodin vychází ze svého místa, aby ztrestal nepravost obyvatel země. I odhalí země krev
prolitou na ní a nebude již přikrývat povražděné.
Iz 59, 17-20:
17: I oděl se spravedlností jako pancířem a na hlavě má přilbu spásy. Oděl se rouchem pomsty, jako
pláštěm zahalil se rozhorlením.
18: Podle vykonaných skutků odplatí svým protivníkům rozhořčením, svým nepřátelům za to, co páchali,
ostrovům odplatí za spáchané skutky.
19: I budou se bát Hospodinova jména na západě a jeho slávy na východu slunce, neboť se přivalí jako
dravá řeka, kterou Hospodinův vítr žene vpřed.
20: Vykupitel přijde k Sijónu. K těm, kdo se v Jákobovi odvrátili od nevěrnosti, je výrok Hospodinův.
Př 11, 21: Zlý zaručeně nezůstane bez trestu, kdežto potomstvo spravedlivých zůstane ušetřeno.

268. Poselství Matky Spásy ze dne 23. srpna 2017.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

NIKDO Z MÝCH DĚTÍ NESMÍ SOUDIT SVÉHO BRATRA

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, žehnám vám.
Požehnaný je ten, kdo uvěřil.
Požehnaný je ten, kdo poslouchá hlas svého pastýře.
Požehnaný je ten, kdo miluje své bratry.
Požehnaný je ten, kdo se sám nepovyšuje.
Požehnaný je ten, kdo vidí mého Syna ve svém bratru.
Požehnaný je ten, kdo se sám nenazývá 'vyvoleným'.
Požehnaný je ten, kdo se dává s láskou svým bratrům.
Požehnaný je ten, kdo miluje a odpouští, odpouští a miluje.
Požehnaný je ten, kdo plní Přikázání Božího Zákona.
Požehnaný je ten, kdo každý okamžik své existence zasvětil službě mému Synu.
Požehnaný je ten, kdo chrání svou duši, která přemáhá jeho lidské ego a blíží se trvalému
sjednocení se svým duchem v požehnání Duchem Svatým.
Požehnaný je ten, kdo není jako kupec před chrámem.
Požehnaný je ten, kdo má úctu k myšlení svých bližních, když se liší od jeho vlastního.
Požehnaný je ten, kdo má pravou moudrost, aby napravil své bratry s bratrskou láskou.
Požehnaný je ten, kdo si nemyslí, že má vždy ve všem pravdu.
Požehnaný je ten, kdo umí mlčet k tajemství svého srdce.
Požehnaný je ten, kdo zkrotí svůj jazyk a nedovolí mu, aby zraňoval jeho bratry.
Požehnaný je ten, kdo nenutí své bratry, aby se sjednotili s božským, ale s Boží Láskou vezme
jejich ruku a bude je vést rychle, ale s trpělivostí.
Požehnaný je ten, kdo pochopil, že čas už není časem a že s každým pozemským dnem je o den
blíže k naplnění proroctví.
Požehnaný je ten, kdo dává vše, aby následoval mého Syna.
Požehnaný je ten, kdo je prozíravý.
Požehnaný je ten, kdo ovládl své lidské ego a nezraňuje svého bližního.
Požehnaný je ten, kdo otevřel srdce Boží Lásce a proto miluje své bratry v duchu a pravdě.
Prolévala jsem slzy, milované děti mého Neposkvrněného Srdce, mé krvavé slzy, když jsem dlouho
chodila po zemi. Zachycovala jsem krev nevinných a krev velkého množství mučedníků této
generace.
Prolévala jsem krvavé slzy za ty z mých dětí, které byly, jsou a budou oběťmi zneužívání některými
z mých oblíbených dětí, které snažně prosím, aby plnily své sliby a hlasitě se modlily, aby je
nepřítel nepřemohl. Vy, mé oblíbené děti, jste neustále pronásledovány velkým množstvím
démonů, proto musíte zůstat silné a prožívat v duchu a pravdě ten vznešený okamžik
proměňování. Ve vás, ve vašich rukou se naplňuje velký zázrak transsubstanciace.
Prolévala jsem slzy nad těmi, kteří jistým způsobem touží mít nadvládu nad svými bratry, které
zastrašují ztrátou věčného života.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
můj Syn je svoboda, ale vy dobře víte, že svobodná vůle člověka má sklon se oddělit od mého
Syna v tomto čase, kdy zlo pronásleduje člověka ze všech možných stran. Zlo je pro vás tak
jemné, že může projít nepozorovaně, proto musíte zůstat sjednoceni s Duchem Svatým a úpěnlivě
Ho prosit o rozlišení na každém kroku, který učiníte, u každého jednání, u každého díla a dokonce
u každého slova, které vyjde z vašich úst.
Mé mateřství se neuzavřelo u paty kříže tím, že jsem vás přijala, ale začalo tam a neskončí dřív,
než vás představím mému milovanému Synu. Proto mé Slovo, které je Boží vůlí, neskončí, aby lid
mého Syna si uvědomoval, co je Boží vůle, aby nesešel z cesty a neklopýtl.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
nevěřte, že budete-li věrné a zůstanete v trvalém úsilí být poslušné a respektovat vůli
Otce, že tím budete osvobozeny od přicházejících událostí.
Při všech mých zjeveních jsem lidstvu odhalila, v každém z nich, čemu budete právě v této
generaci čelit. V nich můžete jasně rozlišit všechna znamení, o kterých jsem se vám zmínila jako
o podmínce pro vyplnění mých odhalení.
Jste neposlušní lidé, nevěřícní, neustále chcete dávat prst do rány, abyste uvěřili. Přemýšlíte tak
moc, že se někdy považujete za tak mimořádné, že můžete soudit své bratry a sestry. To není
správné, protože nikdo z mých dětí nesmí soudit svého bratra.
Boží milosrdenství nezná hranic, ale to neznamená, že neexistuje Boží spravedlnost. A tak ten,
kdo není upřímný, kdo se nesnaží, kdo nectí Přikázání, kdo nemá lásku k bližnímu, není pokorný,
kdo nedává vše, aby následoval mého Syna, obdrží svou odměnu, a ta nebude stejná jako odměna
toho, kdo se vědomě kaje s pevným úmyslem nevracet se k hříchu. Žijete v příliš vážných časech,
než abyste volání z nebe stále brali s lehkým srdcem.
Tato generace ochutná hořký kalich očisty.
Země sama je ve stálém vývoji a v procesu svého vývoje už neodolává tolika hříchům lidských
bytostí, a proto se třese a bude se třást s větší silou.
Viděla jsem, že jste se s radostí dívali na zatmění [Slunce], a proto chci, abyste přemýšleli
a analyzovali, protože vidím jak radost sloužit mému Synu je stále zastíněna, protože dáváte
přednost světu a odkládáte žádosti mého Syna.
Volám celé lidstvo, aby odložilo klapky z očí a uvidělo realitu událostí, poznalo a vzalo
plně na vědomí hřích, který se rozmáhá po celé zemi.
Volám vás kvůli naléhavosti duchovní přípravy každého z vás, protože jako Matka nechci,
aby vás Varování přemohlo, aniž byste se káli za špatné jednání, aniž byste se rozpoznali jako
hříšníci. Bolest duše při varování bude nepředstavitelná, protože nic, co jste spáchali, nezůstane
skryto. Je mi smutno, protože i přes tento čin Božího milosrdenství a příležitosti ke spáse lidské
rasy, se někteří vzbouří a stanou se pronásledovateli mých dětí.
Ty nesmysly, v nichž někteří žijí, hloupost, na niž někteří trvají, ta lhostejnost, neposlušnost,
v níž trvale žijí některé z mých dětí, pronikne jejich srdce s bolestí, protože když se budou chtít
osvobodit z chapadel zla, nebudou schopny odejít, protože už jsou v nich polapeny, a naopak
budou tvrdě bojovat, aby jejich duše nepatřila mému Synu. Jejich svědomí bude zneplatněno,
proto nebudou cítit potřebu hledat mého Syna. Jako Matka se tím trápím….
Mé děti, modlete se za Itálii. Itálie bude velmi trpět. Itálie bude napadena a její srdce
přijme sílu nenávisti těch, kdo pohrdají mým Synem a mě nemilují.
Modlete se, mé děti, modlete se za Španělsko. Na Španělsko bude prudce zaútočeno,
bude trpět až k smrti a jeho území bude vypleněno.
Modlete se, mé děti, za Spojené státy. Země orla bude trpět. Svoboda, která vystupuje
se svou pochodní v ruce, bude povalena těmi, kdo vstoupí na jejich území. Jejich půda
se bude třást, jako se bude třást velká část země, neboť bude jen málo dnů, během
nichž některé země nepocítí sílu otřesů země.

Modlete se, mé děti, modlete se jeden za druhého, protože přijde čas, kdy nikdo
se nebude cítit bezpečný ve své zemi, proto jsem vás volala k jednotě, abyste se
navzájem chránili.
Modlete se, mé děti, modlete se za Argentinu, bude překvapena lidmi ze svého
vlastního území a tato země mého srdce ztratí na krátký čas mír, protože ti, kdo
se schovávají v temnotě, vyjdou na světlo.
Děti mého Neposkvrněného Srdce:
potřebujete se vrátit na cestu mého Syna….
Potřebujete bojovat s nízkými instinkty, se sobectvím, v němž se neustále pohybujete…
Vraťte se k mému Synu, obraťte se k mému Synu. Je to nutné, protože mocnosti přejdou od slov
a hrozeb k válce.
Jako Matka lidstva vás na to upozorňuji a ujišťuji vás mou ochranou, aby vaše duše
nebyly ztraceny, pokud jste plnili Boží vůli.
Buďte poslušní k mým výzvám. Nebuďte nerozumní, buďte poslušní.
Žehnám vám ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Matka Maria

269. Poselství Boha Otce ze dne 21. srpna 2017.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

KONEČNĚ

Konečně uvidíte konec některých věcí, které jste chtěli vidět skončit. Modlili jste se dlouho
a usilovně a Já jsem vyslyšel vaše modlitby. Některé věci budou pokračovat, ale mnohé nyní
skončí.
Snášeli jste je dobře, mé děti, a čas odměny přišel k vám. Udržujte svou důvěru ve Mne
a nevkládejte ji do ničeho ze světa, neboť svět vás jen může nechat prázdné.
Nebuďte šokováni, až uvidíte ukončení ve světovém měřítku, neboť Já jsem rozhodl o těchto
věcech už dříve.
Vkládejte svou důvěru jen ve Mne, u Mne hledejte svou útěchu a zajištění a v důvěře očekávejte
vše, co jsem vám ohlásil, neboť to jistě přijde.
Bůh Otec
Jk1, 3-5
3: Vždyť víte, že osvědčí-li se v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti.
4: A vytrvalost ať je dovršena skutkem, abyste byli dokonalí a neporušení, prosti všech nedostatků.

5: Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek, a bude
mu dána.
Př 3, 5-7
5: Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svou rozumnost nespoléhej.
6: Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.
7: Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať.

270. Poselství Ježíše Krista ze dne 26. srpna 2017.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

NEROZVÍJÍTE DUCHA, ŽIJETE TÍM, ŽE KRMÍTE SVÉ EGO

Moji milovaní lidé,
jste můj lid a já vás miluji….
Jste mými dětmi, těmi, které miluji a pro které jsem se odevzdal kříži.
Moji milovaní lidé, vidím, jak následujete kacíře, vidím, jak následujete ty, kdo Mě nemilují a říkají,
že jsem je vybral jako své nástroje.
Nezapomeňte, že "Ne každý, kdo říká, Pane, Pane, vejde do nebeského království" [Mt 7, 21].
Jste uprostřed velkého zmatení. Má církev se nachází na počátku schizmatu a vy jste ponechali
Přikázání volnému výkladu mému lidu, který, jako v čase Mojžíše, se unavil čekáním a odevzdal
se uctívání falešných model.
Má církev opakuje stejné chyby tím, že není poslušná naší vůli a neřídí se mou Matkou v tom, co
požadovala splnit ve svých opakovaných zjeveních.
Má Matka vám nechala poznat Boží vůli, vám, svým dětem, ale vy jste si zacpali uši a nechali
ztvrdnout srdce ze strachu urazit ty, které má Matka požadovala nechat zasvětit svému
Neposkvrněnému Srdci. Kvůli neposlušnosti má církev nezasvětila Rusko Neposkvrněnému Srdci
mé Matky, a proto bude lidstvo trpět. Kdyby poslušnost byla větší než strach, lidstvo by už válce
nečelilo.
Neposkvrněné Srdce mé Matky zvítězí, bude to triumf, ale kvůli tomu budou moji lidé
muset projít tím, čemu se mohli vyhnout: budou očištěni.
Ďábel si všude přivlastňuje duše a mé děti, co děláte, abyste předešli této ztrátě duší?
Moje církev je ponořena do zanedbání péče o spásu duší. Velká část mých oblíbených už
neposkytuje katechismus mým lidem, ale kázání lehká jako pěna, shovívavá k hříchu, aby jim
farníci neodešli.
A vnitřní chrám mého lidu, v jakém je stavu? Plný hadů, napaden temnotou a odporným puchem
hříchu, který se zmocnil všeho, protože lidské stvoření Mě drží v zapomenutí.

Potřebuji, aby se můj lid soustředil na svůj vnitřní chrám, pokračoval v úsilí žít blíže
Mně, více se odevzdal tichu, více se zaměřil na naplňování znamení tohoto času, abyste
nebyli nevědomí o tom, co se děje.
Nebuďte lidmi zdání nebo masek pro každou příležitost, buďte stvořeními Boží Lásky, kteří jdou po
cestě a nesou mé Slovo kamkoli jdou, kteří se neskrývají, nejsou-li dobře přijati, ale setřesou prach
ze svých nohou a hledají jiné bratry, jiná místa, aby evangelizovali.
Moji lidé nemluví, nekážou…
Můj lid byl obětí krádeže mých vlastních slov a pojmů, a nyní se chvěje, když poslouchá mnohá
slova a pojmy v nových ideologiích nebo sektách a kvůli tomu je nepoužívá. To dovolí těm, kdo
vstoupí do mé církve, aby kradli co je moje a přivlastnili si to, a obklíčili můj lid, aby jej oslabili.
Děti, nepadejte do nevědomosti; sekty a cizí filozofická hnutí se zmocnila mého Slova
a toho, co patří mému Domu, aby vyvolala zmatení.
Člověk je zázrakem mého Otce, vlastní nejlepší a největší systém inženýrství a věda jej nedokázala
lehce objevit. Můj Otec obdařil člověka příkladným a dokonalým oběhovým systémem, takže krev
je rozdělována po celém organismu, a stejně je tomu s jinými systémy, které lidské tělo vlastní.
Není snad laboratoří nejvyšší kvality?
Moji lidé viděli, jak esoterická hnutí používají slova jako "energie", aby si je přivlastnili a aby
katolíci, kteří je používají, se cítili, že patří k těmto sektám, nebo byli považováni za jejich vlastní
bratry.
Ne, děti! Lidské tělo je v neustálém pohybu, nezastaví se, a tento pohyb produkuje energii
a energie vytváří vibrace. Vibrace je podobou komunikace, kterou tělo vysílá navenek, aby svým
bratrům žehnalo, nebo je kontaminovalo negativitou.
Naše Trojice není jménem, je to sloveso…
Naše Trojice se stále nalézá v procesu tvoření a odpouštění, milování a darování dobra
člověku.
Statická osoba je ta, která nedělá nic a očekává, že obdrží všechno bez nejmenší námahy, protože
neúcta je prostředek, kterým nepřítel proniká duši, vyvolává nejednotu, rozdělení a spor.
Je tolik znamení, která pro vás činím zřejmá, že se mé srdce utápí v lidské lhostejnosti, která
s výsměchem a naprostým nezájmem pohlíží na to, co se děje ve světě.
Tato generace se sama předvádí, že je naprosto nevědomá, a to Mi působí bolest. S tolika pokroky
člověk přesto zavírá oči a stává se duchovně nevědomým a naprosto neznalým toho, k čemu ve
světě dochází.
Vy nerozvíjíte ducha, žijete tím, že krmíte své lidské ego. Vede-li se vám dobře, nezajímá vás nic,
čím trpí vaši bratři. Ale otřesy a úzkost přijdou na celou zemi a příroda probudí ignoranty, kteří žijí
pouze svým egem a svým pohodlím.
Moji milovaní lidé, počet duší, které zůstávají vnímavé k tomu, aby rostly a živily se
mou láskou, se zmenšuje. Hřích a neustálé urážky proti Mně jsou znamením vlády Satana nad
lidstvem.
Svobodné zednářství se usídlilo v mé církvi a vyzdvihuje lidskou bytost jako boha, s její zhýralostí
a rozmary, s její vzpourou a arogancí proti naší Boží vůli.

Za pomoci zednářství se i jiné sekty usadily v Římě, aby můj lid byl zmaten a lhostejný
k událostem, které mu oznamuji, a tak antikrist najde lidstvo, které je váhavé a nevědomé.
Moji milovaní lidé, musíte si udržet jistotu v má varování a odhalení mé Matky, která jsou jen
přebytkem lásky naší vůle k vám.
Poznejte historii lidstva, příběh mého lidu, abyste si uvědomili, že bez spirituality
nedojdete daleko, ale navzájem se zničíte.
Člověk nese vzpouru uvnitř sebe, naroubovanou médii, nejen těmi sdělovacími, ale také vynálezem
biografu a videoher, se kterými vyrůstá dnešní mládež. Běžnou vnější reakcí člověka je imitace
"vítězů" vytvořená zneužitou technologií.
Moji milovaní lidé, musíte vědět, musíte prohloubit znalost toho, co se ve světě děje. Nebuďte jako
hlupáci, kteří se dívají na oblohu a říkají, že je to země. Tvrdohlavost člověka Mě unavuje, rmoutí
Mě…
Modlete se, mé děti, modlete se za Řím, bude napaden a Vatikán bude otřesen silami,
které jsou v rozporu s mou církví.
Modlete se, mé děti, modlete se za Portugalsko, nenávist přichází, aby napadla tento
lid mé Matky.
Modlete se, mé děti, modlete se za Venezuelu, krev mých dětí je stále prolévána.
Modlete se, mé děti, modlete se za Anglii, trpí terorismem.
Modlete se, mé děti, modlete se za Severní Koreu, rozněcuje pocity velmocí.
Modlete se, mé děti, modlete se, Varování je blízko.
Moji milovaní lidé, volám vás, abyste se stali opravdovými. Nebudu spokojen s těmi, kdo se
dopouštějí nespravedlnosti a nečiní pokání. Jinak bych nebyl spravedlivým soudcem.
Moji milovaní lidé:
Nebuďte jako pokrytci, kteří bičují mé pravé nástroje.
Nebuďte mučiteli těch, kdo mi slouží beze strachu.
Nebuďte mezi těmi, kdo křičí "Ukřižuj toho, kdo slouží Kristu."
Moji milovaní lidé, musíte znovu najít lásku, kterou vám nabízím, musíte se snažit překonat své
ego, které vás ovládá. Dokud nebudete řídit své ego a nepřivedete-li je k zduchovnění, riskujete,
že se stanete nástrojem zla a budete těmi, kdo zabrání mému Slovu, aby se pokojně šířilo.
Jsou chvíle, kdy dobro a zlo bojují mezi sebou o duše. Vy to nevidíte očima těla, ale někteří z vás
to postřehnou v duchu. Vidí to v duchu, protože se ke Mně přiblížili.
Volal jsem vás, abyste se připravili přijmout požehnání mého anděla pokoje, ale vy jste se
nesnažili. Změna mého lidu není trvalá a můj Duch nesídlí tam, kde světlo a temnota existují vedle
sebe v naprosté vlažnosti. Už je čas, kdy Světlo mého Ducha musí ve vás zcela vládnout.
Naše Trojice vám žehná, buďte hodni tohoto požehnání. Miluji vás.
Váš Ježíš

271. Poselství Boha Otce ze dne 12. září 2017.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

PŘIJĎTE BLÍŽ

Mé děti, odstranil jsem z vašeho života vztahy, abyste se mohly soustředit na Mne. Ukázal jsem
vám ve vašem duchu činnosti, které se Mi nelíbí, a chci, abyste je odložily. Dělám to proto, abyste
se ke Mně přitáhly blíž, mé děti, neboť vaše blízkost u Mne rozhoduje o tom, jak dobře Mě slyšíte.
Slyšíte-li Mne, mohu vás zcela určitě vést po bezpečných cestách v nadcházejících časech.
Žijete v bouřlivých časech. Obklopují vás bouře všeho druhu – přírodní bouře, politické bouře,
osobní bouře. Protože toto je pravda, musíte se naučit plavit se v divokých vodách.
Musíte se naučit, jak udržet svůj pokoj v časech, kdy žádný pokoj nebude. Musíte se naučit, jak být
vedeny pouze mým Duchem navzdory všemu, co se děje kolem vás.
Mohu vás vést do bezpečných úkrytů v časech války.
Mohu vám poskytnout přístřeší a potravu a vše, co potřebujete v časech chaosu a hladu, jak jsem
to učinil v dávných dobách.
Mohu vás ochránit v Údolí stínů smrti, zaštítit vás před šípy, které létají ve dne i před hrůzou, která
jde ve vaší temnotě.
Přibližte se ke Mně a učte se mým způsobům, abych vás mohl ochránit před vším, co přichází.
Bůh Otec

Př 3, 5-7
5: Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.
6: Poznávej Ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.
7: Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať.
2Tim 3, 1-4
1: Buď si vědom toho, že v posledních dnech nastanou těžké chvíle.
2: Lidé budou sobečtí, chtiví peněz, chlubní, pyšní, rodičů neposlušní, nevděční,
bohaprázdní,
3: bez citu, nesmířliví, pomlouvační, nevázaní, hrubí, k dobrému neteční, zrádní, drzí, nadutí a milovníci
rozkoše víc než milovníci Boha.
4: Budou sice navenek ukazovat zbožnost, ale ve skutečnosti nebude po její síle u nich stopy. Od takových
lidí se odvracej.
Ž 1-7
1: Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného.
2: Říkám o Hospodinu. "Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám"
3: Vysvobodí tě z osidla lovce, ze zhoubného moru.
4: Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost.
5: Nelekej se hrůzy noci, ani šípu, který létá ve dne,
6: moru, jenž se plíží temnotami, nákazy, jež šíří zhoubu za poledne.
7: Byť jich po tvém boku padlo tisíc, byť i deset tisíc tobě po pravici, tebe nestihne nic takového.

272. Poselství Matky Spásy ze dne 30. srpna 2017.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

CESTA DUCHOVNÍ BYTOSTI MUSÍ BÝT ZROZENA Z LÁSKY K MÉMU SYNU

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
žehnám každé z mých dětí, které si váží tohoto Slova, přicházející k vám z Boží vůle.
Žehnám srdce všech mých dětí.
Žehnám svou láskou každé, které přijímá toto Slovo a uvádí je do praxe.
Milovaní, volám vás, abyste si byli vědomi naléhavosti obrácení. Nyní není chvíle k vyvolávání zla
mezi bratry, k hledání rozporů, ani k šíření pomluv nebo urážek. Máte jich už tak dost od těch, kdo
nemilují mého Syna, od těch, kdo se spojili se zlem.
Lidé mého Syna jsou zvyklí se stavět proti sobě kvůli nedostatku pravé lásky a kvůli tomu, že se
odevzdali vlažnosti. Vlažnost je mimořádně nebezpečná pro ty, kdo žijí tímto způsobem.
V jednom okamžiku se zdají, že náleží mému Synu a v jiném, kdy je nikdo nepozoruje, se chovají
jako vlci, aby zničili to, co jim není po chuti.
Takový je způsob, kterým jedná Zlý, vede vás k pocitu, že jste užiteční skrze svár. Nechápete,
že Zlý vás zkouší, abyste se zřekli mého Syna. Z toho důvodu si buďte vědomi, že musíte být silní,
abyste mu nedovolili uskutečnit jeho záměr. Každý z věrných mého Syna je hrozbou
pro Zlého, a proto má v úmyslu učinit vaši víru chladnou, vyrušit vás tou nejmenší
pohnutkou, kterou si můžete myslet, protože vás chce vzdálit z cesty, která vede
k věčnému životu.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, Zlý vás neustále pronásleduje, aby vám uloupil
světový mír. Válka se přibližuje k lidstvu zvolna, krůček po krůčku. Provokace budou trvat, dokud
čin pošetilosti nerozpoutá to, co bude největším činem šílenství. Moji milovaní, válka přinese
bolest, národy budou ponechány jako opuštěné a v té chvíli celé bude lidstvo zasaženo následky
pohromy války, ať tím nebo oním způsobem.
Milovaní, vše, co si člověk nepřál vidět a prožít, uvidí a prožije rukou Heroda této generace (*).
Lidstvo rostlo s touhou po svobodě a démon je uchvátil, aby je učinil zhýralým a člověk
se pak chopil této prostopášnosti, aby představil mého Syna jako odpůrce svobody.
Toto jsou činy ďábla, jak vzdálit mé děti od pravé cesty.
V tomto čase má člověk i větší prostředky, jak se vzdálit od mého Syna – skrze zneužitou
technologii a malým zájmem o spiritualitu, v níž lidstvo žije. Nedostatek modliteb dovolil zlu,
aby rychleji proniklo touto generací.
Je naléhavé, abyste byli bytostmi modlitby a činu.
Je naléhavé, abyste se přiblížili mému Synu ve zpovědi, ale také opravdovým pokáním ze svých
prohřešků a s pevným úmyslem nápravy.

Je naléhavé, abyste přišli přijmout mého Syna v eucharistii.
Je naléhavé, abyste byli více nebeští.
Vyzývám vás, abyste se modlili za celé lidstvo, abyste bránili duchovně jeden druhého,
a to nedokážete bez modlitby a činu.
Mé děti, vyzývám vás, abyste byly pravdivější, milovali se v Lásce mého Syna, a ne abyste se viděli
jako soupeři na cestě. Cesta duchovní bytosti musí být zrozena z lásky k mému Synu, abyste nebyli
dotčeni závistí, zatrpklostí, ani chamtivostí, pýchou, arogancí, ani nedostatkem lásky k bližnímu,
soupeřivostí, nebo touhou po předních místech.
Ten, kdo žije v Boží lásce, nikdy nepovstane proti svému bratru, a tak bude bytostí,
která duchovně dospěla a bude se odlišovat od těch, kdo žijí ve vlažnosti.
Milovaní lidé mého Syna, zkoušky lidstva budou pokračovat. Hřích, který bují v člověku a zůstává
na zemi, je bodem přitažlivosti, který působí tak, že se nebeská tělesa přibližují k zemi častěji.
Uvidíte, jak se měsíc zbarví barvou krve, jako upozornění lidstvu o blízkosti Varování, o němž jsem
vás již zpravila.
Pošetilost člověka v popírání místa trestu pro duše, které se nekají a nemění své životy, přivedla
více duší do spárů Zlého. Nebuďte mezi těmi, kdo spolupracují, aby lidstvo padlo do jeho moci.
Peklo existuje, stejně jako existuje Boží spravedlnost, jako existuje den a noc, jako země a obloha.
Vy víte, že čím víc se lidstvo přibližuje k úplnému uskutečnění mých odhalení, tím početnější budou
ti, kdo budou popírat mého Syna, jeho skutečnou přítomnost v eucharistii, popírat důležitost
kajícnosti a mé Mateřství.
Milovaní lidé mého Syna,
když popíráte hřích, když popíráte Boží zákon, když muž přestává být mužem a žena ženou, kdy
děti jsou obírány o svou nevinnost, a lidstvo ignoruje lásku mého Syna a zakazuje jeho dětem
nosit viditelně svátostní předměty, a když kněží berou své povinnosti na lehkou váhu… Mé děti,
tehdy bude Zlý jen okamžik od vyhlášení sebe samého falešným "Kristem". A vy víte,
že ten, kdo to učiní, je podvodník, jenž bude bičovat lidstvo jako nikdy dříve.
Tento čas je časem temnoty, omylu, nedostatkem lásky, který člověka proniká s velkou silou.
Hněv a nespokojenost nekontrolovatelně rostou, lidé se budou bouřit proti všemu,
dokud spojenci zla nedosáhnou svého cíle – vytvoření chaosu po celé zemi. V reakci na
nestabilitu národy povstanou a tehdy vystoupí bratr proti bratru v popření svazku krve, a tento
smrtelný hřích způsobí na zemi tři dny temnoty.
Epidemie jde jako vítr po celé zemi, buďte si toho vědomi. V čase, kdy budete alarmováni,
nevystavujte se tomuto nebezpečí, nebude mít ohledy ani soucit.
Milované děti, modlete se za Spojené státy, bič se blíží bez příměří.
Milované děti, modlete se za Francii a Itálii, budou trpět kvůli terorismu a přírodě.
Milované děti, modlete se za Mexiko, bude se silně třást.
Milované děti, modlete se za Guatemalu, její území bude trpět a otřásat se. Mé děti
budou trpět.

Milované děti, modlete se za Argentinu, bolest přichází. Zasvěťte ji naším Nejsvětějším
Srdcím.
Milované děti, modlete se za církev mého Syna, modlete se.
Mé děti jsou pokojné, nemají podíl na hněvu, který v lidech šíří Zlý, aby na zemi zavládl nepořádek
a nestabilita.
Anděl pokoje bude seslán, aby vedl ty, kteří se cítí osamělí a opuštění Domem Otce.
Bude velkým odpůrcem antikrista a lucernou, která bude dávat světlo těm, kdo
zůstanou věrni mému Synu.
Anděl pokoje bude pro antikrista velkou překážkou, bude tím, kdo bude nazývat hřích
hříchem a dobro dobrem.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, nejste opuštěni Bohem Otcem. On si hlídá své děti.
Zlo zahaluje lidstvo, ale nikdy nad ním nezvítězí. Až si budete myslet, že zlo uchvátilo veškerou
moc a uvěříte, že vy, jako lid mého Syna, byl vyhlazen, nezastavujte se, neztrácejte víru. Bude
to okamžik vítězství mého Neposkvrněného Srdce z Božího přání a příkazu.
Stále prolévám slzy po celé zemi jako znamení mé přítomnosti a utrpení mých dětí, jako předzvěst
času před soužením lidstva.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, musíte respektovat, co tato Matka naléhavě žádá
od svých dětí.
Volám vás v Boží vůli, varuji vás předem, ne abych vás vystrašila, ale proto, že vás miluji a nikdy
vás neopustím, naopak, chci vás přivést k mému Synu.
Neztrácejte víru v ochranu, kterou Otcův Dům udržuje nad svými dětmi.
Neztrácejte víru, uchovejte si ji ve všech časech.
Miluji vás, žehnám vám.
Matka Maria
(*) Nukleární energie.

273. Poselství Ježíše ze dne 26. září 2017.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

NENÍ KAM SE UKRÝT

Brzy se objeví nový vůdce, který nebude tím, jímž se bude zdát. Byl poslán Zlým a přišel, aby
zabíjel, kradl a ničil. Uslyšíte o něm ve zprávách. Připravte se, neboť jeho plány pro vás jsou
vskutku velmi zlé.

Moji lidé, musíte pochopit, že nemůžete najít ukrýt před přicházející zkázou, mimo Mne. Já jediný
vás mohu udržet naživu uprostřed pustošení a pronásledování. Já jediný vás mohu živit v nouzi,
kdy žádná potrava nebude k dispozici. Já jediný vás mohu ukrýt ve slávě mé Přítomnosti, kde vás
nikdo nemůže spatřit. Jen Já sám.
Některé z mých lidí udržím naživu mnohem déle než jiné, aby o Mně mohli svědčit na zemi.
Ti budou štváni a pronásledováni, ale Já budu s nimi. Jejich odměna v nebi bude velmi velká
a uvidí věci, které nikdo další neuvidí. Moji andělé budou cestovat s nimi. Moji válečníci je obklopí.
Přivedou poslední duše, které mají být zachráněny, do mého království.
Přichystejte se, abyste byli připraveni na to, co se brzy ukáže, protože se to odehrává nyní.
Rozhodnutí už byla učiněna v zákulisí a zkáza přichází. Plány nepřítele jsou spuštěny.
Nezapomeňte, že Já jsem stále s vámi až do konce světa.
Ježíš

Mt 28, 20: Učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Já jsem s vámi po všechny dny až do konce
světa.
Zj 12, 10-12
10: Tu jsem uslyšel hlasité volání v nebi: "Od nynějška patří vítězství, moc a královská vláda našemu Bohu
a panování jeho Pomazanému, neboť byl svržen žalobník našich bratří, co na ně žaloval před Bohem
ve dne v noci.
11: Oni nad ním zvítězili Beránkovou krví a svědectvím svého mučednictví, protože nemilovali svůj život
natolik, že by se zalekli smrti.
12: Proto se veselte, nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte! Běda však zemi a moři, protože ďábel k vám
sestoupil s velkým hněvem, neboť ví, že už má málo času."
Ž 90, 12: Nauč nás počítat naše dny, ať získáme moudrost srdce.
Mt 24, 20-24
20: Modlete se, aby k vašemu útěku nedošlo v zimě nebo v sobotu.
21: Neboť tehdy bude veliké soužení, jakého nebylo od začátku světa až do nynějška a jakého už nikdy
nebude.
22: A kdyby ty dny nebyly zkráceny, nebyl by zachráněn žádný člověk. Ale kvůli vyvoleným budou ty dny
zkráceny.
23: Řekne-li vám tedy někdo: "Tady je Mesiáš" nebo: "Tam je", nevěřte tomu.
24: Vystoupí totiž lžimesiášové a lžiproroci, budou konat velké zázraky a divy, aby svedli, možno-li,
i vyvolené.

274. Poselství Matky Spásy ze dne 5. září 2017.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

KDO NASTAVÍ DRUHOU TVÁŘ?

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
stojím před všemi mými dětmi, abych je vedla v Boží vůli v čase, kdy vás zlo stále
ohrožuje, a vy, vy nejste řádně připraveny, abyste odolaly a odrazily tuto sílu zla, protože
nemyslíte na svou osobní práci a činy.

Vidím, že zůstáváte stále stejné, především v nepředvídatelném a stále se probouzejícím lidském
egu, plném velké inteligence, která vyrostla na emocích každého z vás v různých nečekaných
chvílích života.
Stále odmítáte být poslušné, když vás volám, abyste byly více ostražité, pokud jste
negativní a vzpurné.
Je to lidské ego, které se bouří proti příkazům, je to lidské ego, které stále touží uplatňovat svou
svobodnou vůli, a proto se vám nedaří dělat pokroky.
Milované děti mého Neposkvrněného srdce, víte velmi dobře, že zlo číhá v očekávání, že způsobí
váš pád a povede vás ke zlým a nevhodným činnostem a ke zlým a nevhodným skutkům.
Nejbolestivější pro mé srdce je vidět vás stále padat kvůli svým opakujícím se emočním změnám,
kvůli neustálým změnám myšlenek, a proto trpím, když vás vidím, jak se vzdalujete do velké masy
lidí, kteří žijí ve vlažnosti.
Můj Syn nepotřebuje velké učence, ani přítomnost velkých učenců mezi vámi, ale spíše muže
a ženy pokorného srdce, prožívající Lásku Boží ve svých srdcích, aby ji dávali svým bližním. Můj
Syn potřebuje opravdové děti, ne podle zevnějšku, ale upřímné, řádné a rozhodné, s pevným
záměrem se změnit. Musíte vydat svědectví. Nevydáte-li dobré svědectví, jste pokrytci
v bílém šatu zdání.
Lidstvo je uvězněno v chaosu a slepotě, způsobené neřestí. Člověk neodloží pýchu, ale naopak,
ve své pýše se vyžívá, aby utlačoval pokorného. Ďábel se raduje z bezbožnosti a chtivosti lidí,
z nedostatku dobročinnosti, z chladu a bídy lidského srdce.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, vedli jsme vás, abyste opustily temnotu, přesto se
každé z vás ochotně noří do temnoty, a tím spíš v odpovědi na Boží volání, abyste byly
zachráněny.
Nestanete se bytostmi posílené ve víře, nebudete-li vnitřně růst.
Chci pravé děti, které se pozvednou nad své rány osudu, a ne aby neštěstí vás udělalo
ještě ubožejší.
Nemůžete se nazývat bytostmi víry, pokud nejste připraveny k vnitřní změně. Nebudete
opravdovými křesťany, když se nebudete podobat mému Synu. Kdo nastaví druhou tvář? Kdo vidí
své vlastní omyly, kdo odpouští, kdo zapomíná, kdo…?
Co musíte udělat, mé děti, je zcela se obnovit. Jestliže to nedokážete učinit, nebudete
moci pokročit.
Děti, příroda postupuje s velkou silou po celé zemi – je to odpověď tomu, kdo ji napadl, a příroda
ho už víc nepoznává. Je to příroda, která volá lidstvo, aby obrátilo svůj pohled zpátky k Bohu.
Člověk je lhostejný ke své odpovědnosti v rámci očisty.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
je vás tak mnoho mezi vámi, kteří věří, že jednají dobře a je tak málo pokorných, kteří
se sami považují za hříšníky!
Nezůstávejte v očekávání, buďte upřímné k sobě samým, buďte si vědomé času, v němž žijete
a velkého vměšování, kdy Satan se pokouší podrobit si srdce lidí a shromažďuje oslnivě chytré, aby
diskutovali o Přikázáních Věčného Otce.

Tento čas je pro vás, abyste na sebe znovu vnitřně pohlédli a přiblížili se více k mému Synu.
Očekává vás, aby vás přivítal, ale k tomu musí ve vás dojít k velké vnitřní změně v každém z vás,
o níž jsem se již zmínila.
Modlete se, děti, modlete se za Spojené státy, příroda je bičuje, země se třese.
Modlete se, děti, modlete se za Kolumbii, tato země bude trpět, dokud nebude
očištěna. Příroda ji očistí. Vyzývám vás, abyste rychle zasvětili tuto zemi mému
Neposkvrněnému Srdci.
Modlete se, mé děti, modlete se za Argentinu, bude prožívat tragické chvíle.
Vyzývám vás, abyste rychle zasvětily tuto zemi mému Nejsvětějšímu Srdci.
Modlete se, mé děti, modlete se za Jižní Koreu, aby opatrnost mohla být zbraní,
která odzbrojí zlo.
Vulkány se zbarví do ruda a probudí lidi z jejich spánku. Na mnoha místech se lidé budou
dovolávat Stvořitele.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, náš Anděl pokoje vám přinese pokoj. Bude přivítán
těmi, kdo žijí v pokoji. Pro ty z vás, kteří pokoj neznají, bude dvojnásobně obtížné probudit tuto
ctnost. Vy, kdo čtete tato mateřská Slova z lásky a přesvědčení, a ne z povinnosti, nebo abyste
se jim vysmívaly, vy, mé děti, buďte k sobě upřímné. Jak poznáte pokoj, když v něm nežijete, když
jej nepraktikujete?
Náš anděl pokoje hlídá Zemi, nejste mu neznámí. Náš anděl pokoje prolévá slzy kvůli
nedostatku oddanosti, věrnosti, odhodlání a víry v lidu mého Syna.
Můj Syn trpěl, trpí a bude trpět pro každého z vás, ale jaký výsledek přinesou má Slova v srdcích
z kamene? Přesto vás ani na okamžik neopustím, půjdu i do očistce, abych vám pomohla.
Vy, kdo litujete a se zkroušeným srdce se chcete přiblížit k mému Synu, udělejte to
v tomto okamžiku, nečekejte na jiný. Každý okamžik, který žijete, je okamžikem větších
duchovních nároků, a abyste dokázali přežít uprostřed útoků, budete muset posílit svou víru
a být bytostmi, které se živí Boží Láskou.
Země je neustále deptána.
Tato Matka chce, aby všichni byli zachráněni, ale s velkou bolestí si uvědomuji, že ne každý
chce být zachráněn.
Můj Syn hlasitě volá každého z vás jednotlivě, ale vy Jím pohrdáte kvůli vlivu zla.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, mé srdce teď na vás čeká, že mě zavoláte.
Můj Syn mě udržuje mezi vámi, abych vám dodávala sílu a pomáhala vám.
Nezapomeňte, že vás miluji a že vás neopustím.
Po velké očistě lidstva se můj Syn vrátí ve svém Druhém příchodu a vy, jeho věrní lidé, půjdete
k Němu a spolu s celým stvořením vzdáte všechnu čest a slávu Nejsvětější Trojici.
Miluji vás, žehnám vám.
Matka Maria

275. Poselství Boha Otce ze dne 27. září 2017.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

TĚLESNÉ ROZKOŠE

Jsou hříchy, které jste odmítli odložit pro mé jméno, hříchy, jichž jste se odmítli vzdát. Proč lpíte
na něčem, co vás zabije? Cožpak nevíte, že je to vstupní brána nepřítele do vašeho života?
Nemůžete jít ve vědomém hříchu a být chráněni před tím, co přichází. Dal jsem vám vše, co
potřebujete, abyste šli po mých cestách. Proč jste toho nevyužili? Proč milujete rozkoše těla víc
než Mne?
Velké ničení přichází pro ty, kdo Mě odmítnou poslechnout.
Bůh Otec

Poznámka:
Když Pán řekl "Proč milujete rozkoše těla víc než Mne", viděla jsem záblesk vize. V této vizi se ti,
kdo vědomě pokračovali v hříchu, nakazili. Hříchy na jejich tělech vypadaly jako velké infekční
boláky a nepřítel do nich vkládal svou ruku. Viděla jsem, že mu byl udělen vstup skrze ně – byly
jako brány jakési démonické infekce.

Ef 5, 5-8
5: Dobře si pamatujte, že žádný smilník, prostopášník ani lakomec, jehož bohem jsou peníze, nemá podíl
v království Kristovu a Božím.
6: Nenechte se od nikoho svést prázdnými slovy, aby vás nestihl Boží hněv jako ty, kdo ho neposlouchají.
7: Proto s nimi nemějte nic společného.
8: I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem.
Tit 1, 15-16
15: Čistým je všechno čisté. Ale poskvrněným a nevěřícím nic není čisté. Jak jejich rozum, tak jejich
svědomí jsou poskvrněny.
16: Prohlašují, že znají Boha, ale svým jednáním to popírají. Jsou odporní, neposlušní a neschopni
jakéhokoli dobrého skutku.
Jer 9, 11-13
11: Z Jeruzaléma učiním hromadu kamení, domov šakalů, a z judských měst zpustošený kraj bez
obyvatel.
12: Kdo je tak moudrý, aby to pochopil a rozhlašoval, co k němu promluvila Hospodinova ústa?
Proč přišla nazmar země, je vypálenou stepí, jíž nikdo neprochází?
13: Hospodin praví: "Poněvadž opustili můj zákon, který jsem jim předložil, neposlouchali mě
a jím se neřídili.
Jer 12, 17: Jestliže však nebudou poslouchat, zcela vyvrátím onen pronárod a nechám jej zahynout,
je výrok Hospodinův.
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BUĎTE NOSITELI MÉ PRAVDY, NIKOLI PRAVDY LIDÍ

Moji milovaní lidé,
žehnám vám, děti mého Nejsvětějšího Srdce.
Vidím mé lidi ve velkém zmatku, ustrašené, ne proto, že se ode Mne odvrátili, ale že čelí tomu,
co pro ně představuje nebezpečí.
Někteří mají pocit, že jsou vůči Mně naprosto pravdiví a že jejich díla a jednání jsou dostatečně
čistá a oddaná, aby napravila celé lidstvo. To, děti, je pýcha. Neodpočinu si, dokud většina mých
dětí nepřijde ke Mně. Jako žebrák lásky neúnavně hledám duše, nechci, aby ani jediné z mých dětí
bylo ztraceno.
Jste moji následovníci a musíte uskutečňovat mou Pravdu, přesto však vy nejste
Pravda sama.
Volám vás stále znovu, protože lidé mají zvyk rychle zapomínat, a není mým přáním, abyste
zapomněli, o co vás prosím a co musíte uskutečnit, abyste zůstali na mé Cestě.
Moji lidé, modlete se v každé době a buďte si vědomi každého slova, aby toto
uvědomění přetrvalo, když skončíte modlitbu, a tak jste mohli pokračovat v modlitbě
ve svých činech a dílech. Vše, co vychází z vás, musí být produktem této neustálé modlitby
v Duchu a Pravdě, abyste činili dobro a všude je šířili dál.
Lidstvo trpí žízní po lásce, žízní po víře, po naději, žízní po dobročinnosti.
Lidstvo žije v tomto čase přemírou svobodné vůle, která je zneužívána a předávána tomu,
kdo Mě uráží.
Víra neexistuje, pochybujete o vysvětlování mého Slova a Slova mé Matky a o tom, co přichází
z Domu mého Otce. Pochybujete s velkou nevědomostí, z níž nechcete uniknout. Některé z mých
dětí si mou Pravdu přivlastnily pro sebe, ale ty jsou nejpyšnější, protože věří, že vlastní
Boží myšlenky a neustále soudí.
Nevědomý je člověk, který, i když ví, že je omezený, pronáší soudy proti naší vůli.
Moji lidé, tento čas neštěstí pro tuto generaci se rodí v této tvrdohlavosti, v této lidské pošetilosti,
která vás nechává věřit, že jste nad naší vůlí. Vítězí ve vás záliby, a dokonce vaše slova jsou
vyjádřena s takovým osobním přístupem, jenž zahrnuje pocit, že to, co si myslíte, je pro vás
nejlepší.
Nedbali jste naší vůle, aniž byste zvážili dosah na svá díla a činy. Proto shledáváte, že teď čelíte
katastrofálním následkům, které jste vyvolali.
Každá událost, před kterou jsme vás varovali, se uskuteční. Žádná nezůstane nenaplněna v tomto,
nebo v jiném okamžiku, ale odehraje se v této tak zvrácené generaci. Směřujete k Velké očistě

a k řetězení událostí, jež už dobře znáte, které ale proběhne takovým způsobem, že bude pro vás
těžké, abyste si vzájemně pomáhali.
Jednání jedněch vůči druhým vás přivedou do velkých konfliktů v zemích, v nichž byste to nejméně
předpokládali. Lidstvo nezná skutečnost, že živly byly změněny, a že ty zase mění lidské chování,
které se odráží v pouličních bouřích, protestech, hrozbách, terorismu, v použití nukleárních zbraní…
Člověk jedná, ale nemyslí.
Moji lidé, Slunce vysílá nebezpečné výrony směrem k Zemi. Nevystavujte se Slunci; objeví se
neznámé nemoci vyvolané Sluncem.
Moji lidé, nesmírná spoušť, kterou člověk způsobil přírodě, se mu v tomto čase vymstí.
JÁ JSEM, KTERÝ JSEM" [Ex 3, 14]. Moji lidé nemají ke Mně úctu, neznají moji
všemohoucnost a vyhošťují Mě do falešných ideologií, které brzy přijmou.
Útoky přírody, spojené s těžkostmi mezi velkými národy, způsobí nečekané zhroucení ekonomiky,
které se stane nářkem člověka, jehož přivede do zoufalství pád jeho boha.
Milované děti, zůstaňte bdělé. Oběžná dráha Země se změní a půda se bude stále třást na mnoha
místech.
Modlete se, mé děti, modlete se za Rusko, bude trpět přírodou.
Modlete se, mé děti, modlete se za Spojené státy, budou znovu trpět.
Modlete se za Chile, bude se třást s velkou silou.
Modlete se za Střední Ameriku, země se třese, Kolumbie se bude silně třást.
Moji milovaní lidé,
pokračujte v zasvěcování sebe samých Neposkvrněnému Srdci mé Matky a mému
Nejsvětějšímu Srdci. Každé zasvěcení je pro vás duchovní znovuzrození, je to opakované
zřeknutí se zla a opakované přistoupení k Pravdě.
Moji milovaní lidé, modlete se za Itálii, bude se třást a bude napadena.
Můj anděl pokoje je plodem Boží lásky pro každého z vás. Dá vám pokoj a duchovní
zdraví. V tichu mé Lásky, v mém jménu, udělí zdraví těm, kteří je potřebují, a bude
pro dobro jejich duše.
Antikrist předvolá spousty lidí, aby udělal velkou podívanou a aby mu lidé tleskali. Proto jsem vás
vyzýval k duchovnímu růstu a k rozlišování, abyste byli se Mnou smířeni a byli nositeli mé Lásky,
činili nápravu a viděli Mě ve svých bratrech.
Děti, dávejte pozor: V tomto čase se někteří lidé sami ohlašují jako můj pravý Duch. Jsou
používány Zlým, aby vás zmátl. "JÁ JSEM, KTERÝ JSEM" [Ex 3, 14].
Buďte nositeli mé Pravdy, nikoli pravdy lidí, ale mé Pravdy…
Rozhodněte se a odstraňte, co vás udržuje silně připoutané k tomu, co je světské…
Odevzdejte se do naší Boží vůle, buďte jílem v mých rukou, postarejte se, abyste byli stvořeními
dobra a zbavte se toho, co vás drží zpět, toho, co ještě máte ve svém lidském egu a co vám

zabraňuje v růstu. Musíte změnit své dílo a činy za lepší dílo a činy, které jsou svázány s naší vůlí.
Musíte zkrotit zlo, které zůstává v lidském egu, abyste byli poslušní a dovolili Mi vás tvarovat.
Ty z mých dětí, které se neskloní a nezmění to, co potřebují změnit, půjdou delší
cestou než ty, které se rozhodnou sklonit své lidské ego v oblastech, v nichž potřebuje
být proměněno.
Můj Duch Svatý je připraven vám pomoci, ale k tomu musíte být ochotní a mít pevný úmysl
nápravy.
Moji lidé, miluji vás, vyzývám vás, abyste si vážili vysvětlování mého Slova.
Mé požehnání je s vámi.
Váš Ježíš
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CO BUDETE DĚLAT?

Všechno se chystá změnit. Moji lidé nejsou připraveni. Ještě jezdí po zemi sem a tam v hledání
světských potěšení, účastní se světských záležitostí a ignorují Mě a mé svaté Slovo kromě neděl.
Ve zbylém čase se zaměřují na svět.
Co budete dělat, moji lidé, až na vás padnou soudy, o kterých jsem rozhodl, a vy už nebudete
mít kostely, abyste je navštívili nebo lavice, na něž byste se posadili? Ke komu se obrátíte,
až se vaše investiční portfolio zhroutí, vaše banky zavřou a práce už nebude? Jak budete živit
své rodiny, když vaše peněženky budou prázdné, když Mě neznáte? Co budete dělat?
Přirovnávám vás k pošetilým pannám, protože ve vašich lampách není olej a vy si neuděláte čas,
abyste koupili olej ode Mne, zatímco ještě můžete. Myslíte, že jej budete schopni koupit později?
Kdepak, dveře budou zavřeny a vy budete ponecháni bez něj. Svatební hostina začne
a vy nebudete pozváni.
Řeknu: Pryč ode Mne, neboť jsem vás nikdy neznal, protože jste si nikdy neudělali čas, abych vás
mohl poznat tím, že byste přišli do mé Přítomnosti. Jak vás někdo může znát, když nejste nikdy
blízko něj?
Co pak budete dělat? Může vás svět zachránit?
Ježíš

2Tim 3, 1-8
1: Buď si vědom toho, že v posledních dnech nastanou těžké chvíle.
2: Lidé budou sobečtí, chtiví peněz, chlubní, pyšní, rodičů neposlušní, nevděční, bohaprázdní,
3: bez citu, nesmířliví, pomlouvační, nevázaní, hrubí, k dobrému neteční,
4: zrádní, drzí, nadutí a milovníci rozkoše víc než Boha.

5: Budou sice navenek ukazovat zbožnost, ale ve skutečnosti nebude po její síle stopy. Od takových lidí se
odvracej.
6: Mezi nimi jsou i takoví, kteří se vluzují do domů a získávají si ženské, které mají na sobě hříchů až, až,
hnány všelijakými žádostmi:
7: pořád by se učily, ale k poznání pravdy nemohou nikdy dospět.
8: Jako se Jannes a Jambres kdysi postavili proti Mojžíšovi, tak se i oni stavějí proti pravdě. Jsou to lidé
zkaženého úsudku a ve víře nespolehliví.
Mt 25, 3-13
3: Pošetilé vzaly sice lampy, ale nevzaly s sebou olej,
4: prozíravé si však vzaly s lampami také do nádobek olej.
5: Když pak ženich dlouho nepřicházel, začaly všechny podřimovat a usnuly.
6: Uprostřed noci se strhl křik: "Ženich je tady! Honem mu běžte naproti!"
7: Tu všechny ty dívky vstaly a začaly si upravovat lampy.
8: Pošetilé prosily prozíravé: "Dejte nám trochu oleje, lampy nám dohasínají."
9: Ale prozíravé odpověděly: "Nejde to, nestačilo by pak ani nám, ani vám. Dojděte si raději ke kupcům
a kupte si."
10: Jakmile však odešly nakoupit, přišel ženich, a ty pohotové vešly s ním na svatbu, a dveře se zavřely.
11: Později přišly i ostatní dívky a volaly: "Pane, Pane, otevři nám!"
12: On však odpověděl: "Skutečně říkám vám: Neznám vás".
13: Buďte tedy bdělí, protože nevíte dne ani hodiny,
Mt 7, 22-24
22: Mnoho jich mi řekne v onen den: "Pane, což jsme nemluvili tvým jménem jako proroci?, a což jsme
tvým jménem nevyháněli zlé duchy?, a což jsme tvým jménem nedělali zázraky ve velkém počtu?"
23: Ale tehdy jim prohlásím: "Nikdy jsem vás neznal. Pryč ode mne, pachatelé nepravosti!"
Sk 4, 12: V nikom jiném není spásy. Na celé zemi není lidem dáno žádné jiné jméno, skrze které bychom
mohli dojít spásy.
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LIDSTVO VYTVOŘILO GENERACI BEZ BOHA

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
má láska nemá hranic, chovám všechny mé děti ve svém srdci.
Děti, ne každý miluje mého Syna a já k vám přicházím úpěnlivě vás prosit, abyste se vrátily na
pravou cestu, aby už žádné další duše nebyly ztraceny.
Lidstvo vytvořilo generaci bez Boha, bez zábran nebo poslušnosti, bez víry a lásky k bližnímu.
Lidé se považují za své vlastní nepřátele a vzhledem k vlivům, které stále dostáváte ze všeho,
co vás obklopuje, padáte znovu a znovu. Tyto pády jsou pro lidská stvoření pokaždé hlubší
a je obtížnější je překonat.
Vzhledem k povýšenosti církve mého Syna se lidé ztrácejí po cestě, jakmile najdou svobodu držet
se hříchu. Popírání pekla jako místo žalu pro ty, kdo neopustí hřích, bylo pro lidstvo příznivé, aby
ještě více zdegenerovalo. Souhlas se vším, co je proti Božímu Zákonu udělalo z hříchu jen další
věc bez jakéhokoli přesahu, a tak Satan stále uchvacuje duše.
Člověk nezná sám sebe, žije oklamán svým lidským egem, které mu našeptává:
"Všechno děláš správně, jen pokračuj na této cestě."

Tato generace je nevědomá, nezalekne se ničeho, nevidí, nebojí se znamení časů, protože je
nezná, neslyšela o nich. Žila ponořená do technologie a na Boha neměla čas.
Člověk se nechce napravit a ani od nikoho nepřipustí žádný podnět, aby se stal lepším. Zde je
příčina tolikého zla, zničených rodin, tak mnoha provinění…
Proto tato generace trpí Velkým soužením, zakouší Velké soužení, které se stává každým
okamžikem silnějším. Lidské utrpení prudce vzrůstá. To proto, že můj Syn ve svém milosrdenství
ukázňuje svůj lid, své vzpurné, nevěřící, neposlušné a nevěrné děti a volá je k poslušnosti. Člověk,
který nic neví o utrpení, je bude mít před sebou, protože žádné místo nebude ušetřeno od očisty.
Nevysmívejte se, ani se neradujte z utrpení svých bratrů, očista se žene tryskem z jednoho místa
na druhé, v každé chvíli vaši bližní trpí.
Nečekejte na soužení, žijete v něm, a po něm přijde vyvrcholení Velkého soužení.
Vzpoura lidí a urážky proti Bohu, uctívání ďábla a zřeknutí se Trojjediného Boha vede k tomu,
že tato generace bude trpět Velkým soužením a důtkami antikrista. "Neboť tehdy bude veliké

soužení, jakého nebylo od začátku světa až do nynějška a jakého už nikdy nebude" [Mt 24, 21].
A tak žijete od jednoho neštěstí k druhému. Stvoření člověku říká, aby už neurážel mého Syna, ale
člověk všechno vyřeší tím, že tomu dá vědecké vysvětlení. Pouze ti, kdo zakoušejí soužení, vědí, že
to, čím trpí, je něco, co se nemůže nazvat normální.
Člověk tvrdí, že prožil okamžiky utrpení, přesto nezakusil stejné utrpení v porovnání s tím, které
prožije během očisty. Je to chvíle velkého soudu pro lid mého Syna, kdy přírodní neštěstí
a člověkem zneužitá věda se obrátí proti němu a zamoří vše, co lidé dostali od Věčného Otce.
Úzkost, kterou prožívají v tomto čase mé děti, které trpěly kvůli přírodě, zakusí všichni lidé. Čtyři
živly byly uvolněny, aby vykonaly svou činnost proti lidstvu, které už neznají, protože lidstvo
nenaplňuje, neprožívá, nepodřizuje se Boží vůli.
Milované děti, to neznamená, že budete opuštěny Boží rukou. Proto v tomto vysvětlení Božího
Slova jste vyzývány, abyste zachránily svou duši, získaly duchovní sílu, neoslábly ve víře, zesílily,
aby až přijde antikrist, jste nepodlehly jeho podlým lžím.
Bude svědky znepokojivých a strašných jevů všeho druhu. Země duní zevnitř své kůry, kvůli napětí
v jejích hlubinách. Země varuje člověka, aby ji už neznečišťoval. Tato generace pozná sílu přírody,
jíž bude čelit člověk, který ji zraňuje.
Budete svědky invazí velkých národů, krutých vetřelců bez slitování. Evropa bude kořistí vpádů
a bude zotročena otroky zla. Řím bude přepaden a mé věrné děti pomohou církvi mého Syna,
která bude muset být přemístěna do jiného státu.
Milovaní lidé mého Syna, modlete se v každém čase, kajte se, buďte spravedliví.
Nemyslete si, že jste moudří. Moudrý člověk neuráží svého Pána a tato generace bude strůjcem
největších urážek proti Boží vůli.
Snižujete vše, co souvisí s uctíváním a chválou, díkůvzdáním a vzdáváním poct tomu,
kdo je Bůh, jehož jméno je svaté a jehož děti by měly být svaté – proto jste očišťováni.
Jako Matka vás vyzývám, abyste neopomíjeli tuto velkou Pravdu. Nechci u vás vyvolávat strach,
ale přeji si vás přitáhnout k Pravdě, abyste poznali, že nejednáte dobře, ale spíše mimo Boží
Zákon.
Ochraňuji vás, osvobozuji vás od zla, ale proto musíte být dobrými bytostmi.

Láska zmůže všechno, proto hledejte lásku a buďte experti v Boží Lásce, a zbytek vám
bude přidán.
Modlete se, mé děti, modlete se za San Francisko, bude trpět až do morku kostí.
Modlete se, mé děti, modlete se za Anglii, trpí kvůli terorismu a přírodě.
Modlete se, mé děti, modlete se za Filipíny, budou otřeseny svými sopkami.
Modlete se, mé děti, modlete se za Mexiko. Hřích, jenž zaplavuje tento národ,
je přivádí k utrpení.
Modlete se, lidé mého Syna, modlete se.
Žehnám vám.
Matka Maria
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PŘIPRAVÍM SVOU NEVĚSTU

Nyní připravím svou nevěstu.
Vy, kdo jste v hříchu, vstoupíte do času očištění. Když odmítnete, předám vás vašim hříchům,
protože už není více času.
Vás, kteří jste odmítli konat mou vůli, povedu k práci. Když odmítnete pracovat, budete čelit
velkému utrpení v budoucnosti, v tom, co přijde.
Vy, kdo kážete mé Slovo, připravte se na velké odměny, neboť přicházejí. Budete se těšit z času
velké hojnosti a požehnání. Pokračujte na této cestě až do konce.
Připravuji svou nevěstu. Poslední hodina se rychle blíží. Každé z mých dětí si nyní vybere, jaký
bude jejich příští čas tím, co činí.
Zvolte si moudře, mé děti. Vybírejte moudře, každé z vás.
Ježíš
Jan 14,15: Jestliže mě milujete, budete zachovávat moje přikázání.
Mt 7, 21-23
21: Ne každý, kdo mi říká "Pane, Pane!", vejde do nebeského království, nýbrž ten, kdo koná vůli mého
Nebeského Otce.
22: Mnoho jich mi řekne v onen den: "Pane, což jsme nemluvili tvým jménem jako proroci?, a což jsme
tvým jménem nevyháněli zlé duchy?, a což jsme tvým jménem nedělali zázraky ve velkém počtu?"
23: Ale tehdy jim prohlásím: "Nikdy jsem vás neznal. Pryč ode mne, pachatelé nepravosti!"

Zj 3, 18: Radím ti, kup si ode mne zlato v ohni pročištěné, abys zbohatl; bílé šaty, aby ses oblékl
a neukazovala se tvá ošklivá nahota; mast, aby sis namazal oči a zase viděl.
Mal 3, 2-4
2: Kdo však snese den jeho příchodu? Kdo obstojí, až se on ukáže? Bude jak oheň taviče, jako louh těch,
kdo bělí plátno.
3: Tavič usedne a pročistí stříbro, pročistí syny Léviho a přetaví je jako zlato a stříbro. I budou patřit
Hospodinu a spravedlivě přinášet obětní dary.
4: Obětní dary Judy a Jeruzaléma budou Hospodinu vítány jako za dávných dnů, jako v dřívějších letech.
Jan 9, 4: Musím konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci nic
konat.
Mt 25, 37-40
37: Spravedliví mu na to řeknou: Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a dali jsme ti najíst, žíznivého, a dali
jsme ti napít?
38: Kdy jsme tě viděli jako cizího, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsme tě?
39: Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme k tobě?
40: Král jim odpoví: Skutečně říkám vám: Co jste udělali pro jednoho z těchto mých nejnepatrnějších
bratří, pro mne jste udělali.
2Kor 4, 17-18
17: Nynější utrpení trvá jen chvilku a je lehké, ale zjednává nám slávu nad pomyšlení nesmírnou,
obrovskou, která potrvá věčně;
18: neboť nám neleží na srdci věci viditelné, nýbrž neviditelné. Věci viditelné přece pominou, ale
neviditelné budou trvat věčně.
1Petr 1, 6-7
6: A proto budete potom jásat, i když teď ještě na krátký čas – musí to tak být – vás tísní všelijaké
zkoušky.
7: Ale takto ukážete, že vaše víra je pravá, vzácnější než pomíjející zlato, které přece bývá čištěno v ohni.
Až se zjeví pak Ježíš Kristus, bude vám to ke chvále, slávě a cti.
2Jan 7-8
7: Mnoho svůdců se objevilo ve světě, kteří nevyznávají Ježíše jako Mesiáše přišlého v těle. Jsou to svůdci
a antikristi.
8: Dejte si pozor, abyste nepřišli o plody své práce, nýbrž abyste dostali plnou odměnu.

280. Poselství Ježíše ze dne 18. září 2017.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

ZAPOMNĚLI JSTE, ŽE JSTE CHRÁMY DUCHA SVATÉHO

Moji milovaní lidé,
děti mého Nejsvětějšího Srdce, žehnám vám.
Dívám se na vás s nekonečnou láskou, tak nekonečnou, jak je nekonečné mé milosrdenství pro
každé z vás.
Ve stínu noci, v níž se nachází lidstvo, které jsem vykoupil, působí Mi bolest nepokoje
a zmatky v nichž žijete.
Původ zla v lidstvu je vyvolán nedostatkem lásky člověka vůči sobě samému. Člověk, který
nemiluje sám sebe, nemůže milovat své bratry.

Každé stvoření má svou vlastní představu o lásce. Dokud tomu tak je, bude pro vás velmi těžké
Mě milovat a vzdávat Mi náležitou úctu, stejně jako bude pro vás těžké milovat svého bližního,
uplatňujete-li své vlastní pojetí o lásce před láskou k bližnímu.
Ve svých životech se nedokážete se zbavit svého špatně používaného lidského ega,
proměnili jste svobodnou vůli v prostopášnost a prostopášnost ve velký nedostatek
lásky k sobě samému.
Zapomněli jste, že jste chrámy Ducha Svatého a stali jste se chrámy uctívání model, sobectví
a konfliktů, které vás vedou k šokujícímu odlidštění.
Moji milovaní lidé, musím vám říct, že kdyby každý člověk, jednotlivě, neměl v úmyslu provést
vnitřní proměnu, kterou se musí změnit, bude pro něho těžké přijmout s mou Láskou svého bratra,
který nemyslí jako on a není jako on. V reakci na stálá střetnutí osobních lidských přání, vznikají
činy a reakce sobeckých lidí, které přivedly tuto generaci k tomu, že se nachází v čase časů.
Schizma, jemuž se má církev blíží malými krůčky, najde mé děti nedospělé, s chybějící vírou
a případně sobecké. To málo spirituality, v níž moji lidé žijí, odhaluje pramalou průpravu mé církve,
která padne do spárů zla. Proto mé andělské legie zůstanou pohotové v obraně těch, kdo litují
svého chování a prosí o jejich pomoc.
Moji milovaní lidé,
už jsem vám již oznámil naléhavost přípravy na blízkost Varování, v němž bude každý
sám čelit svému vlastnímu svědomí. Činy a díla vašeho života budou odhaleny,
dokonce i ty, na které si nedokážete vzpomenout. Tato osobní očista je pro vás nutná,
abyste náležitě čelili budoucímu vývoji lidstva. Po Varování ne všichni ve Mne uvěří,
ačkoli to bude můj největší čin milosrdenství pro celé lidstvo.
Moji milovaní lidé,
několik dnů předcházejících Varování a před tím, než spatříte na obloze můj kříž,
uvidíte během jediného dne velké znamení na celé planetě, že Varování je již u vás.
Na obloze uvidíte kruh a z tohoto kruhu bude sestupovat paprsek světla, který se
nedotkne nikoho a nikdo nebude schopen se jej dotknout.
To je znamení další milosti pro vás na přímluvu mé nejsvětější Matky.
Moji milovaní lidé, lidstvo se nachází v čase očisty, a ta bude pokračovat příchodem z vesmírného
prostoru, stejně jako příroda se neunaví vás varovat, abyste už nehřešili.
Modlete se, mé děti, modlete se za Jamaiku, bude silně očištěna.
Modlete se, mé děti, modlete se, totální válka se stává realitou.
Modlete se, mé děti, země se bude stále třást po celé planetě, modlete se za Německo.
Modlete se, mé děti, modlete se, Východ zůstane ve stavu pohotovosti.
Moji milovaní lidé, lidstvo se bude všeobecně cítit v ohrožení. Chybějící strach u těch, kdo věří, že
mají moc nad lidstvem, je povede k vydání rozkazu, aby můj lid byl roztrhán chemickými zbraněmi.
"JÁ JSEM, KTERÝ JSEM" [Ex 3, 14]. Nepřeji si, aby můj lid trpěl ještě víc kvůli člověku,
který používá vědu ke zlu.
Nechám dopadnout svou ruku ve chvíli, která bude určená naší vůlí.

Nezapomeňte, že musíte odložit lidské ego, které vás vede k tomu, že ubližujete svým bratrům.
Musíte být stvořeními dobra, pokoje a mé Lásky, abyste mohli růst v duchu.
Stále vám žehnám, ale bude záležet na vás, zda toto požehnání bude přijato ve své
úplnosti každým z vás.
Žehnám vám, poznejte Mě, abyste nebyli zmateni.
Váš Ježíš

281. Poselství Boha Otce ze dne 18. září 2017.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

HNUTÍ PROMĚNLIVOSTI

Mé děti, řekl jsem vám, že konec všech věcí již začal, a je tomu tak. Uvidíte, jak se postupně
odehraje vše, co bylo předpověděno v mém svatém Slovu, krok za krokem.
Existuje hnutí, které přichází a bude vás šokovat. Nepřítel chce být jako Já a spouští hnutí, aby
se pokusil vytvořit člověka ke svému obrazu. Toto hnutí – Hnutí proměnlivosti – bude pokusem
přesvědčit všechny lidské bytosti, že jsou muži i ženy současně (*).
Pokud chcete znát konec těchto věcí, podívejte se na začátek v mém svatém Slovu. Je tam vše.
Bůh Otec

Poznámka: Pán mi ukázal, když mi začal dávat poselství, že toto hnutí bude hnutím lidí, kteří
se stali chirurgickým zákrokem rovni hermafroditům. Pokud jste někdy viděli sochu Satana, je
zobrazen jako hermafrodit, jako bytost se sexuálními znaky obou pohlaví, mužského i ženského.
(*) Fluidity Movement

Iz 14, 12-14
12: Jak jsi spadl z nebe, třpytivá hvězdo, jitřenky synu! Jak jsi sražen k zemi, zotročovateli pronárodů!
13: A v srdci sis říkal: "Vystoupím na nebesa, vyvýším svůj trůn nad Boží hvězdy,
zasednu na hoře setkávání na nejzazším Severu.
14: Vystoupím na posvátná návrší oblaků, s Nejvyšším se budu měřit."
Gen 5, 2: Jako muže a ženu je stvořil, požehnal jim, a v den, kdy je stvořil, dal jim jméno Adam (to je
Člověk).

282. Poselství Matky spásy ze dne 20. září 2017.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

TATO GENERACE JE URÁŽENA SYMBOLY, KTERÉ REPREZENTUJÍ BOŽSTVÍ

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
buďte dobrými dětmi, abyste nepůsobily utrpení mému Synu, který vás nekonečně
miluje.
Lidé mluví o tom, co neznají, když se zmiňují o tom, co jsem lidstvu odhalila v mých zjeveních
na zemi. Porovnávají má zjevení s vědou, a když se tak stane, přijde zmatek, protože si uvědomí,
že není žádné vědecké vysvětlení, bez ohledu na to, jak moc je hledají.
Když člověk nepoužívá správně svou svobodnou vůli a proměňuje ji v nevázanost, rozhodne
se vzdálit od všeho, co pro něj znamená námahu srdce, rozumu, myšlení, uvažování, správných
představ, poslušnosti a trpělivosti. To proto, že člověk má velký strach dát stranou své špatně
používané lidské ego.
Proměna vyvolává u člověka strach, protože neví, co od něj tato transformace vyžaduje a také
očekávání větších požadavků ze strany Boha. Má obavu i z dobra, protože se stane lepším synem
Boha, i to vyvolává u člověka strach. Z hříchu nemá vůbec strach, ale z dobra ano.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
člověk žije uprostřed politických zvratů. Ty ho udržují v neustálém očekávání. Opakující se události,
jimž je člověk vystaven, budou stále silnější a s intenzitou, kterou člověk nikdy neviděl ani
nezakusil.
Je třeba, aby lidstvo bylo očištěno od takového množství hříchů, kterými se spojil s hordami Satana
a sjednotil se s těmi, kdo odmítají mého Syna a své bratry. Tato generace je urážena znameními
a symboly, které reprezentují božství. Proto, mé děti, v církvi mého Syna musí být stále ústředním
bodem můj Syn v nejsvětější svátosti.
PROMĚŇOVÁNÍ V OKAMŽIKU POSVĚCENÍ JE SKUTEČNÉ A PRAVÉ, i když někteří z mých
kněží ztratili víru v tento okamžik a zacházejí s mým Synem hrubě, bez úcty, bez lásky
a s velkou nevírou. Zapomínají, že můj Syn se stává přítomný slovy posvěcení kněze
a vroucí prosby svého věrného lidu.
Vy, mé děti, se potřebujete náležitě připravit, abyste přijali mého Syna v eucharistii, musíte se kát
ze svých hříchů a snažit se nedělat stále stejné chyby. Nepřijímejte mého Syna, nejste-li náležitě
připraveny.
Pozoruji s bolestí, jak předáváte mého Syna z ruky do ruky, jako kdyby to bylo něco
poživatelného, co jste někde koupili, abyste to rozdávali, a při tom zneuctíváte, co je
nanejvýš svaté.
Některé z mých oblíbených dětí nejsou svědomité v zacházení, s nímž se chovají k eucharistii a lidé
opakují stejnou věc kvůli jejich špatnému příkladu a nepřikládají eucharistii její skutečný význam.
Ve chvíli posvěcování eucharistie, je oltář stolem oběti a lásky, kde můj Syn vidí víru
mého lidu a z lásky sestupuje mezi své vlastní.
Moji kněží musí být synové modlitby, synové lásky, dobročinnosti, stálosti, naděje, synové soucitu
a svědky pokory vůči svému Pánu a Bohu.

Moji kněží musí varovat lid mého Syna, aby nebyl uveden ve zmatek těmi, kdo popírají zlo, popírají
dogma víry, které obsahuje pevné základy. Nesmí být mezi nimi takoví, kdo popírají Boha jako
spravedlivého soudce. Každé lidské stvoření rozhoduje svou svobodnou vůlí o tom, kam směřuje –
k lásce a odpuštění, nebo k popření Boží Lásky, a tím, pokud se nebude kát, bude trpět následky
svých vlastních hříchů na místě trestu – v pekle. "Moře vydalo mrtvé, kteří byli v něm, i Smrt

a Podsvětí vydaly svoje mrtvé, a každý byl souzen podle svých skutků. Pak Smrt a Podsvětí byly
vhozeny do ohnivého močálu. To je druhá smrt: ohnivý močál [Zj. 20, 13-14]."

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, žijete ve chvílích velkého nebezpečí pro duši. Je to
čas, kdy ďábel odvádí pozornost mých dětí od všeho, co je dobré s úmyslem, aby byly ztraceny.
Je naléhavé, mé děti, aby toto nebezpečí, v němž žijete, nebylo zvětšováno tolerancí
ke zlu. Musíte hřích nazývat hříchem.
MILOVANÍ, NEBE, OČISTEC A PEKLO EXISTUJÍ.
Lidé, ponoření do světského, věří, že Bůh není skutečný, a proto žijí v šílenství světa, aniž by
mysleli na budoucnost své duše, protože žijí oslepeni hříchem. Vůle člověka je tolerantní, a ten
dokonce věří, že je nemožné, aby do jeho života přišel trest kvůli jeho zlým skutkům.
Jako Matka vím, že se vysmějete mým slovům a že obviníte můj nástroj kvůli tomuto
prohlášení, protože ten, kdo je světský, nechápe, nebo nechce přijmout následky
špatného používání své svobodné vůle. Proto moji kněží musí být pevní a zůstat svázáni
s Písmem svatým a Božím Zákonem.
Milované děti, země je zasažena následky hříchu. Lidstvo se stane násilnější, nebude projevovat
respekt k ničemu, obsadí chrámy a zničí je. To je dílo člověka bez Boha, člověka, jemuž byla dána
nová příležitost hřešit, člověka, jemuž bylo popřeno, že Bůh může soudit, člověka, jemuž bylo
řečeno, že hřích je odpuštěn dokonce i bez lítosti pocítěné kvůli hříchu, a že Bůh je láska.
Důsledkem člověka bez Boha je zničení velkého díla Otce, oběti mého Syna a popření existence
Ducha Svatého.
Milované děti, vraťte se k Božímu Slovu, neodchylujte se od Pravdy, buďte připoutány
k Písmu svatému. Bůh je milosrdenství a současně i spravedlivý soudce.
Jděte s láskou a jistým krokem – buďte dílem Lásky mého Syna k vám a mé lásky jako Matky
lidstva.
Modlete se, mé děti, modlete se za Spojené státy, budou krutě trpět kvůli přírodě,
která jimi otřese.
Modlete se, mé děti, modlete se za Mexiko, je znovu očišťováno.
Modlete se, mé děti, modlete se za Střední východ, bude trpět rukou člověka a vulkány
nebudou otálet.
Modlete se, mé děti, modlete se za Itálii, bude očištěna, aniž by to očekávala.
Modlete se, mé děti, modlete za Peru, bude se třást.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, lidstvo bude svědkem toho, co mu příroda připravila
pro tento čas. Na zemi uvidíte úžasné a ohromující úkazy přírody, které nejsou očekávány.
Buďte obezřetné, nabízejte každý okamžik k záchraně duší.

Rozhodněte se přetvořit své životy na cestu své vlastní spásy i spásy svých bratrů. Nečekejte,
obraťte se, toto je správný okamžik.
Ochráním vás, abyste šly s mým Synem, podávám vám svou ruku, abyste se mohly v pokušeních
pozvednout.
Jsem vaše Matka a miluji vás.
Modlete se, praktikujte Lásku k mému Synu.
Žehnám vám,
Matka Maria

283. Poselství Panny Marie ze dne 20. června 2012.
Nástroj: Angélik Caruana (Malta).

NIKDO NEMÁ PRÁVO ZNIČIT ŽIVOT DRUHÉHO

Moje děti a děti mého srdce!
Mé děti, není snad málo organizací pro ochranu zvířat – aby se zabránilo je zabíjet, špatně
s nimi zacházet, nebo je mučit? Vskutku, to je pořádku, a měly byste v tom pokračovat. Se zvířaty
by se nikdy nemělo zacházet krutě.
Mé děti, kolik je organizací, propagujících přerušení těhotenství? Nejedná se také o krutost?
Kolik je proti-potratových organizací, které se snaží bojovat za svou věc a přesto jsou potlačeny
a umlčeny?
Jak to, mé děti, že je někdo vytržen z matčina lůna? Kolik je těch, kteří by byli hlasem
těchto miminek? Kolik je těch, kteří chtějí zasvětit svůj život těmto malým dětem?
Mé děti, chtěla bych, abyste tu otázku vzaly za svou. Nedovolte jiným zemím, aby vás ovlivnily –
jak už se to stalo v případě rozvodu, neboť je snadné říct: Nejsme snad jako ti druzí? Máme stejná
práva jako každý druhý. Přesto, mé děti, nezapomínejte, že ostatní mají také práva – žít.
Nikdo nemá právo odstranit život druhého. Ten druhý má právo žít.
Děkuji, že jste vyslechly mou výzvu.
Matka Maria

284. Poselství Ježíše ze dne 25. září 2017.
Nástroj: Luz de Maria (USA).

NEPOCHOPILI JSTE, ŽE S KAŽDÝM HŘÍCHEM ZLO VZRŮSTÁ

Můj milovaný lide,
v mé nekonečné lásce jsem dovolil člověku se přiblížit ke Mně, aby rostl v duchu a byl
více z mého Domu než ze světa.
V každém okamžiku historie generací jsem projevoval své milosrdenství vůči mým dětem.
Stejně tak lidstvo – tvrdohlavé, slepé a neposlušné – se stavělo na odpor a trpělo kvůli svým
hříchům. Člověk tohoto času se dohaduje, zda mé milosrdenství trestá, nebo netrestá, a nechce
vidět sama sebe jako příčinu svého vlastního utrpení.
Moji milovaní lidé, ukáže-li se lidské stvoření, že je svými skutky nebo jednáním mimo naši Boží
vůli a vzpírá se Božímu Zákonu zapsanému přímo rukou mého Otce na desky Zákona, pak se bouří
a vykládá vše, co je naše, lidskou svobodnou vůlí.
Přikázání jsou v platnosti pro všechny časy a pro všechny lidi. Člověk, který jedná v rozporu
s Božím Zákonem a neřídí se jím, znesvětil Slovo mého Otce. Vzhledem k takovému činu musím
vám znovu sdělit, že člověk, jenž si počíná dobře, sklízí dobro tím, že vytváří dobro. Člověk, který
jedná špatně, obdrží zlo jako výsledek svého špatného chování, pokud se kvůli němu nekaje,
nerozpoznává je, nevyzpovídá se a nepřijme pevný úmysl nápravy.
Tato generace ustoupila zpět a došla k znesvěcení naší Boží vůle tím, že dává volný
výklad Božímu Zákonu. To je čin, který vyvolává největší neštěstí jako následek
volného výkladu toho, co je posvátné.
Lidstvo žije v liberalismu a použilo Boží Slovo a Boží Zákon, aby je vyložilo nezodpovědným
způsobem, a tak dalo svobodu Zlému, aby každým okamžikem posiloval hřích a nechával objevovat
nové způsoby jak hřešit.
Nepochopili jste, že s každým hříchem zlo vzrůstá, šíří se, přebírá moc v lidstvu
a dokáže se projevit ve všech oblastech společnosti.
Je to můj lid sám, jenž v tomto čase předává své skutky a jednání Zlému, aby na své cestě
pokračoval v zamoření všeho a všude vnášel svůj jed modernismu a omylů, neúcty a vzpoury,
svých urážek a herezí proti naší vůli.
Kolik vás volá "Otče náš", a přesto jste velkými rebely, kteří se neřídí Přikázáním,
a vysmíváte se prosbám mé Matky!
Lidstvo, žijící ve zlu, urážející neustále naši Nejsvětější Trojici, obdrží výsledek svých skutků
a jednání. Proto z mé velké lásky netrestám stále své děti, ale má spravedlnost je platná.
Dovoluji, aby zneužitá lidská svoboda byla člověku jeho vlastním katem.
Moji milovaní lidé,
tento čas očisty, musí být současně časem změny. Já jsem Láska, a uvítám každý čin
odčinění, ale zapomínáte, že tento čin nápravy musí být doprovázen pevným předsevzetím
polepšení, nejen dočasným, ale trvalým. Člověk ukazuje výčitky svědomí, když trpí a křičí ke Mně,
abych mu pomohl, ale když pominula chvíle bolesti, zkoušky a strachu, jde zpět do vlažnosti
a uhnízdí se v tom, co je lidské, nepřestává Mě urážet a tíhne ke zlu.

Má láska, v níž musí člověk neustále žít, je pravidlem pro život, které jsem vám odkázal. Ale místo
toho se vrháte do hledání toho, o čem si myslíte, že vám chybí, avšak uvažujete podle svých
představ, nikoli podle mých způsobů. Cíle si určujete podle osobních postojů a ne podle Mne.
A tak pokračujete v jednání bez rozvahy, i když víte, co je dobro a co je zlo.
Člověk omezuje sebe, aby jednal a pracoval v okruhu toho, co zná, nedovolí si, aby
rozšířil své poznání a byl více duchovní. Pokud nevstoupí do mé spirituality, nenajde nic
nového a vrhá se do toho, co jej přivádí k objevení nových možností v hříchu, které mu nabízí Zlý.
Milované děti, Zlý pronikl do samotných kořenů mé církve, narouboval do ní zlo, a proto se nově
příchozí obracejí proti mému Slovu, protože ve svém učení nesou teologii, která je daleko od naší
vůle.
V tomto čase nepanuje nad lidstvem Boží Láska, ale jen rozkoš, pohrdání, nečistota, zneužívání,
zkaženost, ponižování, falešnost, bludy, urážky proti našemu Domu a mé Matce. Vzpoura člověka
je namířena proti církvím, nenávist k svátostem neúměrně roste, moji věrní kněží jsou odděleni
od mého lidu, pohodlí a touha po vlastnictví roste ve všech oblastech.
UDĚLALI JSTE ZE MNE KRÁLE BEZ KRÁLOVSTVÍ, ŽEBRÁKA O LÁSKU U MÝCH
VLASTNÍCH DĚTÍ…
Přijde čas velkého nářku v pekle na zemi, jemuž dají vznik ti, kdo následují ďábla jako svého boha.
Moji milovaní lidé, očista na zemi pokračuje, nebude místo, které by nebylo očištěno, některé
dříve, některé později, ale všechny národy budou očištěny až k bodu, kdy geografie země bude
změněna.
Sjednoťte se se Mnou, staňte se pravými dětmi mé Matky, naslouchejte jejímu volání,
protože se za vás stále přimlouvá.
Má Matka prosila naši Trojici, aby účinek pádu meteoru byl menší v okamžiku, kdy spadne
do moře, aby pobřežní oblasti netrpěly přes míru. Ve světle této žádosti se lidstvo musí modlit,
a tato modlitba musí být nejen slovní, ale být modlitbou činů a práce v naší Lásce. Jen a jen
tímto způsobem zeslabíte tento dopad.
Modlete se, mé děti, modlete se za Mexiko, zemi mé Matky, kde je živá a v činnosti,
kde musí růst lidé míru a dobra u jejích nohou.
Má Matka, ve vzývání z Guadalupe, je žena oděná Sluncem, je Matkou těchto posledních dnů.
Má připraven balzám na kritické momenty očisty lidstva. Tilma, oděv, na němž je má Matka
vyobrazena, bude velkým znamením pro lidstvo, které ji neočekává a která překvapí
celé lidstvo. Bude viditelná všem a potvrzená vědou.
Proto je mexický lid očišťován silou přírody, kvůli zákonům, které schválil, zákonům
hříchu proti naší vůli, které nechaly trpět Neposkvrněné Srdce mé Matky. Smrt, kterou
dovolily, uráží naší Trojici hříchem neomezeného povolení potratů. Život už není ceněn – člověk,
chrám našeho Ducha Svatého, se změnil ve stvoření používané ke zlu, a to se projevuje vzrůstající
homosexualitou a lesbickým chováním.
Velké bludy jdou mými chrámy. Vzhledem k takovému množství hříchů, má Matka
úpěnlivě prosí svůj lid, aby konal nápravu, nejen svými činy v mých chrámech, ale
jednáním jako Boží stvoření a konáním nápravy za zločiny proti tolika nevinným.
Všichni musí uznat svá provinění, která spáchali a rozhodnout se nevracet se ke
stejným zločinům a oddat se životu lásky k dobru a k bližnímu a ukázat pravé pokání
za spáchané hříchy.

Musíte kázat mou Lásku, každý člověk je svědectvím pravdy, ne falešnosti. Satan je přítomen
na zemi. Ví, že má Matka nad ním zvítězí a vyžene ho. Proto můj lid musí vykořenit tolik hříchů
a tolik bludů – teď – a nečekat na jindy.
Modlete se, modlete se za Mexiko, jeho půda bude znovu silně otřesena…
Modlete se, mé děti, modlete se za Chile, bude trpět zlobou přírody s velkou silou a tím
budou současně trpět i sousední země.
Modlete se, děti, za Indonésii, bude otřesena a lidstvo bude trpět činností jejích sopek.
Modlete se, děti, Kolumbie bude očištěna, terorismus je na postupu a příroda otřese
všechny její obyvatele.
Modlete se, děti, modlete se za Španělsko, bude překvapeno terorismem a přírodou.
Modlete se, děti, modlete se za Itálii, bude trpět.
Modlete se Spojené státy, budou se třást a voda je očistí.
Moji milovaní lidé, nebuďte překvapeni silou, kterou ukáže příroda. Je to síla lidského hříchu.
Lidstvo bude stále bičováno, očišťováno, od jednoho konce k druhému.
Má Láska zůstává stále stejná v každé bytosti, ale záleží na vás, zda ji přijmete, nebo odmítnete.
Miluji vás všechny, i když ne všichni milují Mne. Můj lid trpí a Já jej neopustím. Žehnám vám.
Váš Ježíš

285. Poselství Boha Otce ze dne 13. září 2017.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

JEDINÁ VĚC

Když se budete zaměstnávat prací pro mé království a učit se mým cestám, problémy vašeho
nynějšího světa budou pro vás méně důležité.
Budete-li svědčit těm kolem vás, učit je mému Slovu a trávit hodiny modlitbami za druhé, budete
trávit méně času myšlenkami na sebe. To je, co chci od mých dětí.
Když jste v mém Slovu (viděla jsem, že tím míní číst, naslouchat mu nebo studovat je), jste blízko
Mne, protože Já a mé Slovo jsou jedno.
Když podáváte svědectví o Mně ostatním, přinášíte Mi velkou slávu. Když se modlíte za jiné, trávíte
svůj čas v touze mého srdce, neboť pro mé srdce nikdo nezahyne, ale všichni odevzdají své životy
Mně.
Mé děti, trápíte se mnoha věcmi, ale měly byste se starat o jedinou, a tou je milovat Mě, poznat
Mě a využít čas, dokud můžete.

Bůh Otec

Mt 6, 33-34
33: Hledejte tedy nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto všechno vám bude dáno navíc.
34: Nedělejte si proto starosti o zítřek, vždyť zítřek bude mít své vlastní starosti. Každý den má dost
svého trápení.
1Petr 3, 15: Mějte v srdci posvátnou úctu ke Kristu jako k Pánu a buďte stále připraveni obhájit se před
každým, kdo se vás ptá po důvodech vaší naděje s jemností a ostýchavostí.
Kol 4, 5-6
5: Vůči těm, kdo nejsou křesťané, chovejte se rozvážně a hleďte v té věci využít vhodné příležitosti.
6: Vaše řeč ať je vždycky laskavá, plná závažných průpovědí. Pak budete umět dát každému správnou
odpověď.
2Petr 3, 8-10
8: Jednu věc však přitom, milovaní, nesmíte přehlédnout: že u Pána jeden den je jako tisíc roků a tisíc
roků jako jeden den.
9: Ne že by Pán byl zdlouhavý ve vyplňování toho, co slíbil, jak jistí lidé ho obviňují ze zdlouhavosti, ale je
k vám shovívavý, protože nechce, aby někdo přišel do zkázy; spíše naopak: chce, aby se všichni dali na
pokání.
10: Ten den Páně však přijde jako zloděj, a tehdy nebesa prudce s rachotem pominou, živly se žárem
stráví a země i všecko na ní bude souzeno.
Lk 10, 40-42
40: Marta měla plné ruce práce s obsluhou. Přistoupila k němu a řekla: "Pane, je ti to jedno, že mě moje
sestra nechala samotnou obsluhovat? Řekni jí přece, ať mi pomůže!"
41: Pán jí odpověděl: "Marto, Marto! Děláš si starosti a znepokojuješ se o mnoho věcí.
42: Jen málo je zapotřebí, nebo jen jednoho. Marie si totiž vybrala nejlepší úděl, a ten jí nebude odňat."
Ef 5, 15-17
15: Dávejte tedy dobrý pozor, jak se máte chovat, ne jako nemoudří, nýbrž jako moudří;
16: dobře využívejte tohoto času, protože žijeme ve zlých dobách.
17: Nechovejte se tedy nerozumně, nýbrž mějte na mysli, jaká je vůle Páně.

286. Poselství Ježíše ze dne 28. září 2017.
Nástroj: Luz de Maria (USA).

LIDÉ SE ZABÝVAJÍ JEN SAMI SEBOU A MĚ DÁVAJÍ NA POSLEDNÍ MÍSTO

Moji milovaní lidé,
mé požehnání je vždy s vámi, je jako slunce – i když je nechcete přijmout, má Láska k vám
dosáhne. Dává plody těm, kdo ji přivítají a zůstává nehybná u těch, kteří mé Lásce nedovolí,
aby je zúrodnila, naplnila je, aby už nehledali jiné cesty.
Odmítáte přijmout moji Lásku, protože je neznámá těm, kdo jsou vlažní a stačí jim spokojit
se s odrazem toho, co je moje Láska nebo s myšlenkou o ní.
Některé mé děti Mě prosí o zázraky, a když nevidí, že by se uskutečnily v oblasti, kde jejich lidská
vůle je chce mít, stávají se rozmrzelí a odstraňují Mě ze svého života. Některé z mých dětí

nechápou, že má Láska jde za lidská přání, protože vše, co dovolím v jejich životě, je pro dobro
jejich duše.
Žádáte ode Mne zázraky a Já vám je udělím v souladu s naší vůlí, abyste mohli být
očištěni tím, nebo oním způsobem, a mohli zachránit svou duši!
Slibuji, že vám pomohu, ale pomoc mým dětem neznamená, že jim dám vše, po čem touží, ale jen
to, co je dobré pro spásu jejich duše. Někteří ke Mně volají: "Pane, pohleď na mne, dej mi,
o co Tě prosím", a prosí Mě o věci materiálního světa ekonomické povahy, nebo abych je zbavil
nemocí, aniž by pomysleli, že nemoc může být prostředkem, jež vrátí lidské stvoření Mně.
Slibuji, že vás ochráním a některé z mých dětí dělají velkou chybu – očekávají, že si zaslouží,
aby s nimi bylo zacházeno jinak, než s jejich bratry.
Jsou to mé děti, které jsou už dospělé, a proto by měly vědět, že pro Mne je nejdůležitější jediná
věc – abych zachránil duše, aby se neztratily a aby mohly vlastnit VÍRU.
Tím jsem vám vysvětlil, že lidé se zabývají jen sami sebou a Mě dávají na poslední místo. Neřídí
se Přikázáními, dávají jim volný výklad a tím působí velkou bolest naší Nejsvětější Trojici. Jste
stvoření, která se zaměřují jen na sebe, aniž by trpěla pro své bratry a nejste ani štědří, ani
soucitní. Lidstvo je uvnitř svého "ega" a mimo ně nenachází nic jiného. Jste lidstvo, které se
nechce podvolit Božímu Zákonu, poklesli jste do nedostatku lásky, nejdříve vůči sobě samým,
a když nemilujete sebe, jakou lásku můžete nabídnout?
Tato generace bude svědkem rozkolu v mé církvi. Každý rozkol vytváří tím, že ignoruje
vysvětlování mého Slova, a přispívá k němu podporou novinek, které jsou mimo naši vůli.
Moji milovaní lidé, můj trůn bude vytržen z Říma, aby byl zabezpečen, ale mé ovce se rozptýlí
a v pocitu osamělosti a izolace poslechnou příkazy, které nepřicházejí ode Mne
a budou ztraceny, protože si nemohou dovolit pokání.
Moji milovaní lidé, lidstvo očekává Boha lásky, milosrdenství, soucitu, a Já takový
jsem. Ale současně jsem Bůh Pravdy, spravedlnosti, Bůh jistého a pravdivého Slova.
Jsem spravedlivý soudce.
Dým Stana pronikl do mé církve, ne nyní, ale už dříve. Člověk odstranil vše, co drželo Satana
daleko, přistoupil k dohodě se Zlým a všemi jeho spojenci.
Má církev byla zamořena a mé děti, které se nesnažily, aby Mě opravdu poznaly, se
stávají snadnou kořistí pro každou ideologii nebo učení, které se naskytnou. Peklo je
plné bytostí, které opustily Pravdu a přijaly falešné ideologie, oddaly se Satanovi a všemu, co pro
ně představuje zlo.
Hlavně mládež se stala fanaticky přístupná zlu a k jeho různým podobám modernismu, přijala
nízké pudy, jimiž Zlý lidi bičuje a probouzí jejich nízké instinkty, aby se bouřili proti Mně.
Varování, moji lidé, by vás mělo najít v lítosti nad hříchy, jichž jste se dopustili, přesto
vidím tak mnoho vás, jak čekáte na Varování nebo jemu předcházející znamení, abyste
se obrátili…
NYNÍ JE TEN OKAMŽIK, OBRÁTIT SE MUSÍTE TEĎ! LÍTOST NESMÍ ČEKAT.
Během Varování bude každé lidské stvoření mít před sebou své hříchy, uvidí celý svůj
život se svými slabostmi a selháním a nebude schopné uniknout tomuto činu naší vůle.
Varování bude trvat jen chvíli, přesto se bude každému z vás zdát jako nekonečné
kvůli velkému utrpení, které prožijete.

Varování zde není k tomu, aby vás vystrašilo, ale abyste uviděli sami sebe a aby vaše
duše a duch provedly návrat k životu v naší vůli. Potom co Varování skončí, najdu lidi,
kteří se budou bouřit proti Mně ještě s větší silou a vyčítat Mi bolest, kterou museli
vytrpět.
Varování je milost našeho Domu, ale jakmile skončí, svobodná vůle rozhodne, zda
budete pokračovat v pohrdání Boží Láskou, nebo vstoupíte do naší vůle.
Vy nevěříte, že stojíte čelem k Zlému a jeho legiím, nevěříte ve Mne kvůli slabosti a lhostejnosti,
s jakou se chováte k mým vlastním, kteří jsou pověřeni přinášet pravá svědectví.
Ale vy, troufalá generace, se budete snažit použít zemi k setbě, a země už vám nebude k dispozici.
Bude pro ni nemožné, aby sloužila člověku, který ji zamořil nukleární energií.
Vy víte, moji lidé, že kometa se tak přiblíží k Zemi, že změní její magnetismus a člověk sám bude
cítit, jak umírá hrůzou kvůli nevědomosti o tom, před čím ho naše milosrdenství již předem
varovalo.
Můj anděl pokoje brzy přijde na zem, po veřejném vystoupení antikrista.
Modlete se, mé děti, příroda vytvoří před člověkem šokující události.
Modlete se, mé děti, soustřeďte se na duchovní růst.
Modlete se, mé děti, modlete se za Japonsko, bude trpět až za krajní mez.
Modlete se, mé děti, Spojené státy budou stále očišťovány, San Francisko bude
bičováno.
Modlete se, mé děti, vulkány jsou očistou pro národy.
Modlete se, mé děti, Peru se bude třást a trpět, spící ženich (*) probudí další vulkány.
Moji milovaní lidé, buďte podporovatelé pokoje a moudrosti pro své bratry.
Má Láska se stále vylévá, bez přestání. Má Láska touží po duších. Má Láska chce být vaším Králem.
Vejděte do společnosti a vedení vašich bratrů na cestě – vašich andělů strážných.
Mé požehnání je pro ty, kteří se obnovují.
Miluji vás, žehnám vám.
Váš Ježíš

(*) Odkaz na vulkán Misti v jižním Peru.

287. Poselství Boha Otce ze dne 9. října 2017.
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MŮJ DOKONALÝ PLÁN

Vezmu si některé z mých dětí velmi brzy domů, a ony o tom nevědí. Ustanovil jsem ještě před tím,
než začal čas, jak dlouho každý z vás bude na zemi. Celý váš pobyt tam zapadá do mého
dokonalého plánu. Můj plán a váš plán jsou málokdy stejné.
Netrapte se pro ty, které si vezmu brzy, protože je to mé milosrdenství k nim a k těm, jež milují.
Ty, které ponechám, prožijí mnoho zármutku, protože vše, co znají, jim bude vzato a budou se
dívat, jak jejich milovaní pomalu umírají. Celé Písmo se musí naplnit, mé děti, aby mohl přijít konec
a aby všichni mohli být zde se Mnou.
Některé z mých dětí a mnoho stárnoucích svatých hodně pracovali pro mé království a Já jim chci
prokázat své milosrdenství tím, že je přivedu domů dříve, než čekali.
Vězte, že toto přichází a připravte se teď. Připravte se, protože nevíte, jste-li mezi nimi. Uveďte
svůj dům do pořádku. Bděte a modlete se, neboť konec přichází a je velmi blízko.
Bůh Otec

Ž 39, 5: Hospodine, dej mi poznat, kdy přijde můj konec a kolik dnů je mi vyměřeno, ať vím, kdy ze světa
sejdu.
Mt 24: 44: Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde ve chvíli, kdy na to nepomyslíte.
Mt 25, 1-3
1: S nebeským královstvím to bude jako s deseti dívkami, které vzaly lampy a vyšly naproti ženichovi.
2: Pět z nich bylo pošetilých a pět prozíravých.
3: Pošetilé vzaly sice lampy, ale nevzaly s sebou olej.
Jan 14, 3: A když odejdu a připravím vám tam místo, zase přijdu a vezmu si vás k sobě, abyste i vy byli
tam, kde jsem já.
2Kr 20, 1: V oněch dnech Chizkiáš smrtelně onemocněl. Přišel k němu prorok Izajáš, syn Amósův, a řekl
mu: "Toto praví Hospodin: Udělej pořízení o svém domě, protože zemřeš, nebudeš žít."
Jan 9, 4: Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci
nic konat.

288. Poselství Ježíše ze dne 6. října 2017.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

NECHCI FANATIKY, CHCI DĚTI NAPLNĚNÉ LÁSKOU K BLIŽNÍMU

Moji milovaní lidé,
žehnám vám svou Láskou, žehnám vám svým pokojem.

Moji lidé: co jste to udělali? Kde jste?
Nevidím své děti, jak se snaží stát blízko Mne, ale vidím je v šílenství světa, jak se
s potěšením mazlí s hříchem.
Milované děti, toto není čas setrvávat v tom, co Mě uráží a co je zcela v rozporu s mou Láskou.
Každé z mých dětí je zodpovědné za své činy a za to, kolik přidalo dobra nebo zla pro zbytek
lidstva.
Falešné výklady Božího Zákona, obsaženého v Desateru, vedou mé děti k osudovému setkání
se zlem. Boží Zákon nepodléhá lidskému úsudku, je napsán tak, aby jej všichni
poslouchali a naplňovali deset Přikázání.
Můj lid vyvýšil falešné bohy, kteří zničili jeho touhu být stále v mé Lásce. V tomto čase je má Láska
něco, co není považováno za vhodné pro lidi této generace, proto se přidávají do řad zla a dovolují
Zlému, aby je uchvátil a pomáhal jim zapomenout na skromnost, slušnost, na morálku…, které je
trápí.
Cesta mých lidí se svíjí v křeči. Lidstvo se snaží protestovat, ale základ všeho nepořádku, všech
protestů, činů vandalismu a hněvu obnáší to, co je příčinou pravého původu činů lidí – vnitřní boj,
onemocnění závistí a chamtivostí. Zlý toto použil, aby zakryl své zlo, a aby člověk viděl své bratry
jako na své nepřátele.
Moji lidé, v tomto čase jste pronásledováni, nikoli antikristem, ale těmi, kdo Mě nemilují a nechtějí,
aby můj pokoj vycházel ze srdce mých dětí. Mé chrámy jsou ničeny, a k tomu bude docházet
častěji. Tím mají být mé děti zastrašovány, aby ke Mně nepřicházely.
Moji milovaní lidé, relikvie, které vlastní má církev, budou zabaveny, aby byly znesvěceny. Kvůli
tomu jsem již žádal, aby relikvie byly zachráněny a od toho okamžiku svědomitě opatrovány, jinak
po nich nezůstane nic.
Ti, kdo dávají přednost zachránit tělo a ztratit duši, budou trpět hrůzou této volby, kdy, nuceni
Zlým, budou muset být rukou, která se pozvedne proti jejich vlastním příbuzným.
Neodpověděli jste na prosby mé Matky, jimiž jste mohli zadržet ruku zla nad lidstvem.
Toto zlo, před nímž vás má Matka varovala, se rozšíří po celé zemi a bude lidstvo bičovat. Vlk je
oděn do roucha beránčího, a až to budete nejméně očekávat, komunismu se podaří s jeho
smrtícími zbraněmi lidstvo terorizovat.
Neposlechli jste a dovolili jste zlu proniknout do mé církve a snížit úlohu mé Matky v tomto čase
a otevřeli cestu Zlému, aby svým jedem překroutil mé Slovo a zmátl můj lid.
Moji milovaní lidé, slunce se pro člověka stane příčinou strachu, nářku a utrpení. Sluneční výrony
svrhnou dolů to, co člověk umístil do prostoru a čímž se cítil nepřemožitelný.
Z oblohy uvidíte přicházet to, co tuto generaci očistí. Buďte láskou, doprovázející utrpení ostatních,
protože celé lidstvo bude tak či onak bičováno.
Není takové místo, kde bych nebyl těžce urážen…
Moji milovaní lidé, znovu vás volám, abyste se modlili v klidu, důvěře, pokoji a v naději, bez
osobních zájmů.
Zneužitá vůle člověka povede lidstvo k utrpení hladem. Budete mít žízeň, kterou neuhasíte, budete
zasaženi epidemiemi, o nichž si myslíte, že jste je vyhladili, a dalšími, dosud neznámými. Nebude
to snadná cesta, kterou budete muset jít, jen mějte na paměti, že "JÁ JSEM, KTERÝ JSEM

[Ex. 3, 14]," a přijdu na pomoc svým vlastním. Má pomoc nebude sloužit tomu, aby vás
oddělila od zkoušek, ale tomu, abyste zkoušky mohli překonat s věrností a se svatou
radostí.
Voda moře vstoupí do pobřežních oblastí, na kontinenty. Buďte připraveny, děti! Neříkám vám to,
abych u vás vyvolával strach, ale proto, abyste byly poslušné mého Slova a zůstaly bdělé.
Nežijete podle Božího Zákona… Lidská pýcha je stále větší a člověk se vzdal
neustálému pokoušení zlem.
Modlete se, mé děti, modlete se za Spojené státy, očista tohoto národa bude
pokračovat skrze přírodu a samotného člověka. Mocný vulkán bude dunět v tomto
národu a celé lidstvo bude ohroženo.
Modlete se, děti, modlete se za Rusko, bude se třást, terorismus se vynoří nad tímto
národem.
Modlete se, děti, za Německo, jeho lid bude rozdělen.
Modlete se děti, modlete se za Nikaraguu, její půda se třese.
Modlete se, mé děti, modlete se za Itálii, třese se, terorismus způsobí utrpení mým
dětem.
Moji milovaní lidé, "NEZATVRZUJTE SVÉ SRDCE" [Žid 3, 8]." Udržujte si stálý úmysl
nápravy.
Můj anděl pokoje vás vidí…
Můj lid se musí připravit, aby jej přijal tím, že vejde do mého Slova.
Nechci fanatiky, chci děti naplněné láskou k bližnímu, které se řídí Přikázáním, pravé děti bez
neupřímnosti, děti víry.
Modlete se ve vhodnou i v nevhodnou dobu, modlete se s mou Matkou.
Mé milované děti, zlom San Andreas uvolní svou sílu a mé děti, národ za národem, pocítí strach.
Nejste samy. Jste to vy, mé děti, kdo Mě opustil, a tím, že milujete hřích, jste Mě odvrhly.
Ochráním vás, budete-li se kát z urážek, jimiž jste zranily mé srdce.
Ochráním vás, když Mi to dovolíte…
Ochráním vás, abych zachránil vaši duši…
Moji milovaní lidé, moje Láska neselhává. Stále se k vám přibližuje, aby vás přitáhla blíže ke Mně.
Mé děti, nežijte ve sporech, ale v mé Lásce.
Volám vás, abyste obnovily zasvěcení našim Nejsvětějším Srdcím.
Žehnám vám, jste v mém otevřeném boku.
Váš Ježíš

289. Poselství Boha Otce ze dne 10. října 2017.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

VYUŽIJTE ČAS, KTERÝ VÁM ZBÝVÁ

Mé pravé děti nebudou na zemi už dlouho. Udělejte svou poslední dobrou práci nyní, mé děti,
odložte si do zásoby poklady, zatímco ještě můžete, neboť brzy bude váš čas u konce a bohatství,
které jste si nashromáždily tady v nebi, je tím, z čeho se pak budete moci radovat.
Využijte čas, který vám zbývá, i když nevíte, jak dlouhý může být, neboť všechny mé pravé děti
budou povolány domů brzy, a velmi brzy, až bude soud vylit na zemi.
Nehrajte si a nehledejte frivolní zábavy v tomto čase. Dny, které vám zbývají, jsou vzácné
příležitosti sít do mého království, dělat velká díla, přinášet hojnost ovoce pro mou slávu. Tyto věci
vám pak přinesou velkou odměnu.
Vaše životy jsou jen jako pára nad zemí – rychle zmizí. Nebuďte jako pošetilé panny, ale využijte
čas, který vám zbývá.
Bůh Otec

Ž 39, 5: Hospodine, dej mi poznat, kdy přijde můj konec a kolik dnů je mi vyměřeno, ať vím, kdy ze světa
sejdu.
Mt 25, 1-3
1: S nebeským královstvím to bude jako s deseti dívkami, které vzaly lampy a vyšly naproti ženichovi.
2: Pět z nich bylo pošetilých a pět prozíravých.
3: Pošetilé vzaly sice lampy, ale nevzaly s sebou olej.
Jan 14, 3: A když odejdu a připravím vám tam místo, zase přijdu a vezmu si vás k sobě, abyste i vy byli
tam, kde jsem já.
2Kr 20, 1: V oněch dnech Chizkiáš smrtelně onemocněl. Přišel k němu prorok Izajáš, syn Amósův, a řekl
mu: "Toto praví Hospodin: Udělej pořízení o svém domě, protože zemřeš, nebudeš žít."
Jan 9, 4: Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci
nic konat.

290. Poselství Ježíše ze dne 12. října 2017.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

NENÍ POZDĚ PRO NIKOHO, KDO CHCE ZACHRÁNIT SVOU DUŠI

Milovaní lidé,
naše požehnání zůstává vždy s vámi.

Nežehnám jen některým dětem a jiným zase žehnám, žehnám celému lidstvu a každý se rozhodne,
zda mé požehnání přijme, nebo je odmítne.
Má Matka jako Matka celého lidstva vám žehná a přimlouvá se za každého, a nezáleží na tom, zda
ji milují, nebo ne. Jen lidská vůle může odmítnout požehnání mé Matky každého z vás.
Uvědomujete si tento čas, ale nechcete uznat, že jste v "porodních bolestech" [Řím 8, 22] této
generace, která jde proti všemu, co přichází z našeho Domu.
Moji lidé jsou ve velkém zmatku kvůli tomu, že přicházím jako Kristus, Král vesmíru
a volám vás, abyste zachovávali Přikázání, přijímali svátosti, byli bytostmi činící dobro,
naplňovali zákon lásky a byli svědectvím mého díla a činů.
Miluji vás a vím, že někteří z vás, napadeni zmatkem a daleko ode Mne, se stali kořistí zla
a ze strachu se odvrátí ode Mne. Proto musíte zůstat bdělí a nepřijmout nic, co jde proti Božímu
Zákonu. Z mého boku byla zrozena má církev i svátosti – neopovrhujte jimi.
Přijďte a přijměte Mě v eucharistii, chlebu života, kde se vám dávám jako potrava
a příbytek.
Toto není čas k váhání: Potřebuji, aby se moji lidé stále cvičili v mé Pravdě. Zlo již převzalo tolik
mých dětí, které se staly ke Mně lhostejné, podporují ďábelské iniciativy a podněcují činy proti
lidskému životu a morálce. Mé děti tíhnou k tomu, co je hříšné a světské, když následují své bratry,
kteří křičí "ne životu" a dávají svůj souhlas k nemravnostem.
Zlý neodpočívá, dokončuje poslední přípravy k uvítání antikrista, zmocnil se mého lidu a moji lidé
přijímají jeho našeptávání, aby bloudili a šli proti Přikázáním Domu mého Otce a se zneužitou
svobodou přitahovali k sobě všechna neštěstí, jimiž v tomto čase trpí a budou trpět.
Vidím mé lidi… Moji andělé vidí mé lidi a pláčou, když se dívají na takovou vzpouru, ba co víc než
to, vidí i následky, jimiž všichni, jako mé děti, budou v hloubi duše trpět.
Duše, děti, duše v hříchu odděluje od sebe svou paměť, poznání a vůli, a taková bytost
se více sjednocuje se zlem a rozptyluje se v tom, co není ze Mne.
Protože paměť nepřijímá dobro, ale zlo, porozumění proniká temnota a vůle se oddává životu
ve zlu a přiživuje se na tom, co je hříšné. Ale vy to nechcete pochopit, mé děti… Kolik jen škody
si samy působíte tím, že přijímáte hřích!
Moji lidé nepoznávají, že žijí v hříchu, nechtějí rozpoznat hřích v jeho podobách, a proto mu stále
podléhají. A tak přijímají, co je v rozporu s Pravdou a v čase časů hltají velké dávky omylů proti
naší Boží vůli a proti spáse lidské duše.
Tato generace sténá a bude sténat nechtěným 'běda, běda, běda' nářku, protože se odcizila naší
vůli a popřela naše božství, které je nade vším!
Tato generace podlehla"druhé smrti" [Zj 21, 8], je daleko od dobra a odevzdala se zlu.
Tato generace se velmi snadno podvolila zlu a bezmyšlenkovitě přijala omyly všeho druhu, protože
ji zabránily, aby vůbec myslela. Přijali jste omyly a drželi jste se jich, pozměňujete Přikázání a bez
váhání překrucujete, co se nalézá v Písmu svatém.
Mému lidu jsou nabízeny velké omyly a můj lid je oslavuje. Odhazujete vysvětlování
mého Slova v těchto voláních lásky, protože dáváte přednost přivítat vše, co je
v rozporu s obětí, darem sebe, zbožností a s úzkou cestou.

Ó, člověče, jak jen budeš trpět bez naší Trojice, která nepronese ani slovo!
Moji lidé, kolik jen ohně na vás shoří, jak se jen země bude třást, až vám bude připadat, že to trvá
hodiny, kolik strachu budete mít při příchodu asteroidu, který se objeví bez varování, a kolik jen
vody pozvedne!
Člověk bude bičovat sám sebe a zamoří zemi, a pak zasáhnu Já jako Druhá osoba Nejsvětější
Trojice v jednotě s mou Matkou a vašimi společníky na cestě. Co by se jinak stalo z mého lidu,
ze svatého Zbytku, z těch, kdo skrze mučednictví – nejen fyzické, ale duševní – zůstanou věrní
a budou plnit naši vůli?
Ošklivili jste si Slovo, vycházející z našich úst…
Ohavnost ovládla naše děti…
Mé mystické Tělo je zamořeno, otráveno tím, co je nevhodné, a slovo není pravdivé…
Prostopášnost je věcí prvního řádu…
Nedostatek studu Mi způsobuje nevolnost; jen málo vás reaguje, ale i to málo dokáže být
nápravou, usmířením a láskou.
Já neodmítám kajícího hříšníka, odpouštím hříšníku, jenž litoval svých hříchů
a napravil své chyby.
Ďábel je mazaný, obléká se do pravdy, aby vás zmátl a dostal do svých sítí. Jakmile jsou moji
lidé v jeho síti, stanou se nadměrným hříchem utlumenými a připoutáni k hříchu tak, aby si na
něj zvykli.
Jak jen má Matka trpí nedostatkem lásky lidí k naší vznešené Trojici!
Sláva naší Trojice je v nebi zpívána…
a na zemi se člověk sám oddává ďáblu…
Kajte se, kajte se, děti! Není pozdě pro nikoho, kdo chce zachránit svou duši.
Modlete se, děti, modlete se za Chile, trpí otřesy své půdy, voda vstoupí a způsobí
spoušť.
Modlete se, děti, modlete se, Spojené státy jsou stále bičovány přírodou s velkou silou.
Jejich vláda bude trpět.
Modlete se, děti, modlete se, Itálie a Španělsko budou otřeseny. Itálie bude trpět
ohněm svých vulkánů.
Modlete se, děti, modlete se za Mexiko, jeho utrpení nekončí, země se třese a některé
z jeho vulkánů se stanou aktivní a vyvolají spoušť.
Modli se, Střední Ameriko, čiň nápravu a modli se!
Země, která se netřásla, se bude třást, síla země se vám dá pocítit.
Milované děti, "POJĎTE KE MNĚ, VY, KDO JSTE ZNAVENI…" [Mt 11, 28], přijďte, abyste
mohly najít útěchu.
Přijměte požehnání naší Trojice.

Váš Ježíš

291. Poselství Boha Otce ze dne 31. srpna 2016.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

KRÁČEJTE V MOUDROSTI

Had je nyní mezi vámi, děti, a je vychytralý ve svých plánech proti vašim životům. Buďte moudré
a opatrné, abyste se nedostaly do jeho pasti. Může se objevit jako anděl světla, ale žádné světlo
v něm není. Není v něm žádná pravda, ani žádný život. Jeho dychtivost vůči vám je jen zlá a jen
touží, aby vás zničil. Snaží se úplně zničit osud, který jsem pro vás plánoval.
Jen nejmoudřejší mezi mými dětmi mohou uniknout z jeho spárů, neboť pracuje pečlivěji než kdy
dříve, protože ví, že jeho čas je nyní krátký.
Mnozí z vás už vidí ruku zkázy nepřítele pracovat ve vašich životech, ve vašich vztazích, ve vašich
financích a ničit vaše sny.
Kráčejte v moudrosti a lásce, moji drazí, aby vám nedokázal vzít vaši korunu. Byli jste zrozeni
ke královskému kněžství, ale musíte chodit po mých cestách víc než dříve.
Bůh Otec

Př 1, 5-7
5: Bude-li naslouchat moudrý, přibude mu znalostí a rozumný získá schopnost
6: porozumět přísloví a jinotaji, slovům mudrců i jejich hádankám.
7: Počátek poznání je bázeň před Hospodinem, moudrostí a kázní pohrdají pošetilci.
Př 13, 13-15
13: Kdo pohrdá slovem, přivádí se do záhuby, kdežto kdo se bojí přikázání, dochází odplaty.
14: Učení moudrého je zdrojem života, pomůže uniknout léčkám smrti.
15: Prozíravost zjednává přízeň, kdežto věrolomní vytrvávají na své cestě.
2Kor 11, 3: Ale bojím se však, aby se nezměnilo vaše smýšlení k horšímu, že byste se uchýlili od upřímné
a svaté oddanosti vůči Kristu. Vždyť tak i had svedl Evu svou lstivostí.
2Kor 11, 14: A není divu: vždyť i satan brává na sebe podobu anděla světla.

292. Poselství Matky Spásy ze dne 16. října 2017.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

MÉ DĚTI ZŮSTÁVAJÍ KONFORMISTY, ŽIJÍ PODLE ZÁKONA NEJMENŠÍHO ÚSILÍ

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
mé požehnání je podstatou mé mateřské lásky ke každému z vás…
Vyzývám vás k úplnému a konečnému obrácení, abyste mohly zachránit své duše
a měly nutnou sílu k překonání překážek tohoto času a toho, jenž má přijít.
Každodenní zpytování svědomí je nezbytné.
Je nutné, abyste každý den obnovily svá zasvěcení Nejsvětějšímu Srdci mého Syna a mému
Neposkvrněnému Srdci.
Není snad každý okamžik novým bojem se zlem? Satanovy hordy neodpočívají. Proč si mé děti
myslí, že zasvětí-li se jednou našim Nejsvětějším Srdcím, že to stačí? Ne, děti, to nikdy nestačí…
Jste neposlušné, protože si neuvědomujete nutnost zůstat na jediné cestě. Stále kolísáte mezi tím,
co je světské a hříšné a cestou k věčné slávě.
Lidé mého Syna nejsou těmi, kteří jdou do hloubky toho, co jim bylo odhaleno. Zvykli
jste si jen dostávat, a ne prohlubovat naše Slovo, proto nemáte ani ponětí o duchovních
následcích, jimž se odevzdáváte, když zůstáváte přívrženci zavrženíhodných stavů, jimž, vedení
zlem, podléháte. Bezmyšlenkovitě opakujete, uchováváte si v paměti a neprociťujete, přidáváte se
k hříchu spolu s ostatními, jednáte setrvačností, spokojujete se s tím, čemu se podvoluje většina
a jednáte dřív, než myslíte.
Mé děti zůstávají konformisty, žijí podle zákona nejmenšího úsilí v každém ohledu.
Prostřednost lidstva je jako obrovská vlna, která vás vleče, aniž byste dokázaly uniknout. Proto
přicházím, abych vám dala svou lásku a volala vás, abyste si uvědomily, že podceňujete duchovní
konflikt, v němž se nachází tato generace. Ospravedlňujete hřích ďáblem, jemuž dáváte za vinu
vše, co se vám stane. Musíte bojovat proti hříchu, který přijímáte. Pokušení je jen
pokušením, je na každém, aby nad ním zvítězil, nebo mu podlehl. Děti mého Syna vědí,
že musí žít v neustálé ostražitosti.
Lidstvo chce zvítězit nad duchovními útoky, aniž by vzývalo a mělo na mysli Jméno, které je nad
každým jménem. Nemodlíte se ve jménu mého Syna a kolísáte, abyste si udržely lidský respekt
a neztratily přijetí lidmi.
Oddělení člověka od toho, co Věčný Otec ustanovil v Božím Zákonu a pohodlný přístup lidí
k hříchu, přivedlo očistu této generace. Každý člověk se svými zlými činy proti Božím požadavkům
je příčinou této očisty.
Žijete sledováním časových údajů, které jste dostaly od některých svých bratří ohledně konce této
generace nebo spíše o totální očistě této generace.
Snadno zapomínáte, že jen Bůh sám zná den a hodinu.
Ach, hloupé děti!…, které urážejí Boží vůli tímto uspěchaným chováním, v němž žijete, a které
sama příroda zastaví.
Tato generace si neudržela svou důstojnost Božích dětí, ale žije v zajetí hříchu, který nechce
opustit. Nechcete uvěřit, že hřích se obrátí proti člověku. Zapomněly jste na minulé doby,
na předešlé generace, které byly pohřbeny pod vodou, nebo potrestány ohněm, protože žily
v neřesti proti lidské přirozenosti.

Moji milovaní, je to tato generace, o níž hovořím, jste to vy, které chci probudit, abyste
nezemřeli navždy.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, jak často jsem vás celé roky varovala a vidím, jak se
v tomto čase má varování naplňují. Budete tak svědky Boží všemohoucnosti, Lásky Boha ke svým
dětem.
Říkám vám s bolestí, že to, co nyní čtete, je skutečnost, že každý z vás bude trpět,
zakoušet, uvidí velkou očistu lidstva a bude její částí.
Z Otcova Domu přijde anděl pokoje, aby dal povzbuzení lidstvu, ponořenému do beznaděje,
protože dnešní lidé vkládají svou naději do pokroku všeho druhu a ne do duchovního přístupu
k Stvořiteli.
Stroj nedává člověku věčný život…
Drahé oblečení nedává člověku věčný život…
Luxusní vůz nedává člověku věčný život…
Vysoké postavení nedává člověku věčný život…
Milovaní, musíte si sami položit otázku: co ve vás skutečně je?
Dáváte svědomí příležitost, aby vás zastavilo dříve, než budete strženi lidskými
choutkami, nebo abyste se učinili důležití?
Náš anděl pokoje povede osobu, která si to přeje, aby se viděla zevnitř a ne, aby žila ve své
fantazii. Vysvětlí vám Boží Pravdu, dokonce i tu, která byla lidstvu skryta. Ale kolik jen vás pozná
velký podvod, v němž jste žili a jemuž jste podlehli, který vás vedl k tomu, že jste se odvrátili
od mého Syna!
Milovaní, můj Syn vás vyzývá, abyste žili více duchem než tělem, více duchem než
požitky, více duchem, více duchem…, a náš anděl pokoje vás k tomu povede.
Buďte ostražití k hříchu a nepodlehněte pokušení.
Nekamenujte hříšníka, ale udržujte ho ve stálém studiu křesťanské víry. Jinak, budete-li soudit své
bratry jako hříšníky, budete házet kameny na sebe ještě dřív, než je hodíte na své bratry.

Ne každý, kdo říká: "Pane, Pane!", vejde do nebeského království… [Mt 7, 21].
Modlete se, děti mého srdce, modlete se za Anglii, bude trpět skrze člověka.
Modlete se, děti mého srdce, modlete se za Irsko, bude silně otřeseno a voda se proti
němu pozvedne.
Modlete se, mé děti, modlete se za Japonsko, bude se tak silně třást, že moře ponoří
jeho velkou část pod hladinu.
Modlete se, mé děti, modlete se, převrácení pólů je blízko a člověk, nepřipravený žít
v jiném podnebí, než v jakém žije, bude zaskočen.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, New York přijímá hřích stejně jako Las Vegas, přijímá
jej jako vodu, a kde vládne hřích, tam hrozí zkáza.
Dávejte si pozor na falešné a shovívavé podoby vládce světové mocnosti, medvěd není tím, čím se
zdá být. Už jsem to oznámila ve Fatimě.
Drak se probudí a napadne jiné země.

Moji milovaní, vulkány se probouzejí a přivedou lidstvo do stavu ostražitosti.
Nebuďte slepí, nejsou to snad znamení časů? PROBUĎTE SE, DĚTI! Usilujte o to, aby se ve vás
s Božím požehnáním probudil nový člověk, abyste tak mohly být apoštoly Lásky.
Zvu vás k novému dni modlitby svatého růžence za spásu duší, na neděli 26. listopadu.
Říkám to předem, aby se lidstvo sjednotilo v uznání mého Syna, Krále vesmíru.
Všechny mé děti, "obnovte se šlechetným duchem" [Ž 50, 14]. Buďte moudré, dejte vaše všechno
pro mého Syna a oddejte se Nejsvětější Trojici.
Žehnám vám Láskou, která vládne v mém srdci.
Matka Maria

293. Poselství Boha Otce ze dne 17. října 2017.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

NEOBRACEJTE SE K SVĚTU

V přicházejících časech budou moji lidé v pokušení odebrat se na světské cesty a hřešit, aby získali
věci, které potřebují.
Mé děti, velice Mě zostuzujete, když hřešíte, abyste získaly něco, co vám nabízím zadarmo. Když
lžete nebo podvádíte nebo vraždíte, abyste získaly vaše každodenní potřeby, pak Mě vůbec
neznáte, neboť kdybyste Mě znaly, věděly byste, že potřebujete jen poprosit o to, co byste chtěly,
o to, co potřebujete. Já jsem milující Otec a velmi dobře se postarám o mé děti, které Mě znají.

Mé Slovo vám říká, že váš hřích má velké následky. Dokonce ještě větší teď, protože se blíží konec
všech věcí a Já vás čistím, jako se čistí zlato v tyglíku.
Vynaložte čas, abyste se Mi věnovaly, abyste Mě mohly poznat, a nebudete potřebovat nic,
co nemůžete získat, aniž byste hřešily.
Bůh Otec

Mt 4, 4: On však odpověděl: "Je psáno: Ne samým chlebem živ je člověk, ale každým slovem, které vychází
z úst Božích".
Mt 6, 25-26
25: Proto vám říkám: Nedělejte si starosti o svůj život, co budete jíst nebo co budete pít, ani o své tělo,
do čeho se budete oblékat. Což není život víc než jídlo a tělo víc než šaty?
26: Podívejte se na ptáky v povětří: Nesejí ani nežnou ani neshromažďují do stodol, a váš nebeský Otec
je živí. Copak nejste mnohem cennější než oni?
Mk 5, 36: Ježíš zaslechl, co se tu mluvilo, a řekl představenému synagógy:"Nic se neboj, jen věř!"
Pa 16, 10-12

10: Honoste se jeho svatým jménem, ať se zaraduje srdce těch, kteří hledají Hospodina.
11: Dotazujte se na vůli Hospodinovu a jeho moc, jeho tvář hledejte ustavičně.
12: Připomínejte divy, jež vykonal, jeho zázraky a rozsudky jeho úst;
Ž 91, 14-15
14: Dám mu vyváznout, neboť je mi oddán, budu jehi hradem, on zná moje jméno.
15: Až mě bude volat, odpovím mu, v soužení s ním budu, ubráním ho, obdařím ho slávou.

294. Poselství Ježíše ze dne 20. října 2017.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

PŘIJĎTE KE MNĚ, NEODVRACEJTE SE, PŘIJĎTE KE MNĚ!

Moji milovaní lidé,
v mém srdci žijí všichni lidé a v něm na vás čekám.
Moji lidé, mé milosrdenství se neodvrací od žádného z mých dětí, ale naopak, přivítá toho,
kdo opravdově činil pokání, kdo bere vážně být mým dítětem a kdo se s vážností vědomě
rozhodne napravit svůj život, práci a jednání.
Lidstvo je ve velkém zmatku a má církev přijímá cesty, které je ode Mne odvádí.
Mějte na paměti, že bez souhlasu lidské vůle, by hřích nemohl být proveden…
Děti, kdokoli setrvává v hříchu a hřeší znovu a znovu bez náležitého pokání a včasné nápravy,
aniž by se rozhodl odstranit hřích, odsuzuje sám sebe. Hřích existuje, není to něco nereálného.
Kdyby hřích neexistoval, žádné z mých dětí by nebylo Mnou káráno, ani voláno k obrácení.
Zmínil jsem se vám, že duše si udržuje svou svobodnou vůli prováděnou člověkem, ale…
Nechci děti, které Mě následují pod vlivem násilí…
Nechci otroky, ale svobodné děti, skutečně svobodné Mě milovat.
Následujte Mě jako svobodné děti, nemějte nic společného s pýchou, a učiňte se
nejmenší ze všech, abyste mohly důvěřovat ve Mne a ne sobě samým.
Člověk zná následky hříchu, a tyto následky se pro tuto generaci nemění:
Budu spíše přísnější k tomuto lidskému pokolení, které nevidí hřích jako hřích, a chce
Mě donutit, abych odpustil, co nehodlám odpustit, dokud nenapraví svou práci a činy
v tom, co je hříšné a nepřijme definitivní rozhodnutí odčinit škodu.
Každé lidské stvoření má pomoc mého Ducha Svatého, k Němuž se může obrátit, aby mu pomohl
v procesu nápravy a aby se zcela odvrátil od neřesti, která zabíjí duši. Vy usilujete žít v bídě, vidím
vás, jak ležíte tváří k zemi a opakovaně se špiníte blátem hříchu a s velkou slabostí zase padáte,
znovu a znovu, aniž byste uvážili, co děláte.
Když Mě neznáte, nedokážete pochopit strategie Satana, které vás vtahují do hříchu
a udržují vás na cestě nekajícnosti, jež vás povede k druhé smrti. Zarputilost v hříchu

a nekajícnosti jsou prostředky, které Zlý používá, abyste se neprobudili, nepohlédli na Mne a ani
se nezměnili.
Říkáte:
Všechno je v pořádku…
hřích neuráží Boha, protože Bůh je milosrdenství a všechno odpouští…
člověk je spasen, protože Kristus zaplatil za hříchy člověka a člověk se nemusí kát…
očistec neexistuje…
peklo neexistuje…
To jsou univerzální klíče Satana, abyste zůstali jako on, padlý kvůli hříchu, a abyste
byli odsouzeni. Pro některé z vás je těžké si představit, že démoni jsou na zemi, že vás stále
pokoušejí a poskytují vám veškerou pomoc, abyste hřešili.
Člověk tohoto času musí hledat sjednocení s Boží vůlí všemi prostředky, protože ztratil
cit pro to, co u Mne vyvolává nelibost a co naše vůle vám přikázala, abyste naplňovali
a dodržovali v Desateru přikázání. Ztratili jste lásku, a z toho pocházejí všechny následky,
jimiž v této době trpíte.
Zneužitá svobodná vůle překáží proudu komunikace s naší Boží vůlí. Proto, abyste odčinili škodu
a opustili stav hříchu, potřebujete jít k našemu Duchu Svatému a prosit Ho, aby na vás vylil milost
správně pracovat a jednat, a byli tak sjednoceni s naší Trojicí, s mou církví jako mystickým Tělem,
se svátostmi a s mou Matkou, Matkou lidstva.
Moji lidé, máte zvyky v chování, potravě, studiích a další. Podobně osoba, která neustále hřeší,
dovoluje hříchu, aby se změnil ve zvyk, aniž by pomyslela, že tento zvyk se může stát tím, co ji
trvale promění v hříšníka bez kajícnosti.
Hřích pak v člověku shromažďuje sílu, až se pro něho stane nemožným jednat v dobru. Ignorujete
skutečnost, že jednáním a prací v dobru a naplňováním dobra najdete větší snadnost v přibližování
ke Mně, bude pro vás lehčí naplňovat Přikázání a přistupovat k svátostem. Moudrost si ve vás
udělá hnízdo, bratrství bude nutností, stvoření bude cítit svobodu a těšit se z ní a schopnosti duše
budou vzrůstat. Tímto způsobem vstoupíte s radostí do skutečnosti být částí mého mystického
Těla.
Přišel jsem, abych vám řekl: "Ne hříchu!", a abych učinil jasným, co je hřích a co není, a jaké
následky má hřích, když lidé nečiní pokání.
Přijďte Mě poznat!, aby vám neřekli přijmout to, co je hřích…
Přijďte Mě poznat!, abyste řekli "Ne!" tomu, co se zdá být dobrým a tomu, co v tomto čase pod
tíhou modernismu a prostopášnosti je prezentováno jako něco přirozeného a nikoli v rozporu s naší
vůlí…
Tento čas velkého zmatení pro můj lid je časem, v němž každé z mých dětí má
povinnost Mě poznat do hloubky, aby nepadlo do něčeho, co je špatné.
Nacházíte se v očistě, protože vám bylo umožněno neposlouchat a přijmout ideologie, které nejsou
naší vůlí.

Všichni jste mé děti, ale ne všichni plníte Boží vůli. Člověk rychle zapomíná, co se mu nehodí si
pamatovat, a s velkou radostí přivítá, co mu dovoluje žít, jak chce, i kdyby to znamenalo ztrátu
věčného života.
Tento čas očisty je časem mého milosrdenství, v němž zůstávám pozorný ke slovu lítosti. Přitom
se dívám se do každého srdce, každého svědomí, na každé lidské stvoření, abych se k němu
přiblížil a přitáhl ke Mně.
Lidstvo je očišťováno přírodou, i když mé děti nevidí tuto očistu jako příležitost
k obrácení, ale naopak, poukazují na Mne jako zodpovědného za utrpení, pohromy
a strasti života, aniž by si uvědomily, že zlá díla a činy přitahují zlo.
Hvězda Slunce, Měsíc, všechno na obloze a vše, co člověk umístil do prostoru, s člověkem souvisí.
V tomto čase Slunce působí na Zemi, dokonce i v jejích hlubinách jako nikdy dříve. Působí na
člověka, nejen na kůži, ale na jeho práci a činy, ať v dobrém či zlém, přesně podle toho, nakolik
člověk žije ve světském, protože se nedokáže ovládat. Měsíc působí na člověka, stejně jako na
moře, celé Stvoření ovlivňuje člověka. A člověk vědy umístil do prostoru satelity. Přichází okamžik,
kdy některé spadnou na Zem a způsobí neštěstí.
Slunce nechá zmizet technologický pokrok a lidstvo se vrátí k primitivnímu životu. Slunce přestane
dávat teplo a chlad se zmocní Země.
Nepřemýšlíte dál, než je váš horizont vaší mysli a místa, kde žijete v tomto okamžiku…
Moji lidé mají pocit, že ovládají všechno, dokonce i Slunce, Měsíc a celé nebe. Není tomu tak, děti,
není to tak, proto musíte zůstat pokorné a uznat, že potřebujete Boží pomoc, bez níž nejste nic.
Modlete se, děti, modlete se za Austrálii, její půda se silně otřese spolu s Japonskem.
Modlete se, mé děti, modlete se, tektonické desky jsou v neustálém pohybu a moje
děti budou kvůli tomu hodně trpět, a v rychlém sledu.
Modlete se, děti, modlete se za Spojené státy, Chile, Střední Ameriku, Itálii
a Španělsko.
Modlete se, děti, modlete se, dva podmořské vulkány se pozvednou nad hladinu
a otřesou nedaleké ostrovy. Mé děti budou žít ve velké bolesti.
Nevěřte, že válka nepřijde, nemyslete si, že mé Slovo je marné, zůstaňte bdělí!
Hřích člověka a popření hříchu probudilo Stvoření, které nechce, aby člověk byl ztracen.
Mé andělské legie stojí před vámi, ale vy je nevnímáte, protože si nepřejete dobro a ani je
nehledáte.
Co je větší v lidském stvoření, než poslouchat svého Otce, který je v nebi?
Žehnám vám svou Láskou, žehnám vám svým milosrdenstvím.
Přijďte ke Mně, neodvracejte se, přijďte ke Mně!
Váš Ježíš

295. Poselství Boha Otce ze dne12. října 2017.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

OSVOBOĎTE SE OD TOHO!

Mé děti, musíte ve svém srdci pracovat na odpuštění ostatním. Musíte se vymanit z hořkosti
a nenávisti a osvobodit se od křivd, které jste utrpěly v tomto světě. Musíte jim odpustit, abych
Já mohl odpustit vám, abychom mohli být stále spolu.
Opusťte nesmiřitelnost, která otravuje vaši duši, a budete svobodní. Vzpomeňte si, že jsem vám
přikázal: Myslete na věci, které jsou čisté a krásné a učiňte zajatce z myšlenek na pomstu
a odvrhněte je daleko od sebe.
Žijte v ochotě odpouštět. Žijte v lásce. Zbavte se řetězů, jimiž se nepřítel pokouší vás spoutat.
Bůh Otec

Fil 4, 8: Konečně, bratři, mějte zájem o všechno, co je čestné, co je správné, co je nevinné, co je milé,
co dělá dobrou pověst, a o každou zdatnost nebo činnost, která si zasluhuje chvály.
Mt 6, 15: Odpustíte-li totiž lidem jejich poklesky, odpustí také vám váš nebeský Otec.
Mt 18, 32-35
32: Tu si ho jeho pán zavolal a řekl mu: "Ničemný služebníku! Celý dluh jsem ti odpustil, protože jsi mě
prosil.
33: Neměl ses i ty smilovat nad svým druhem, jak jsem se smiloval já nad tebou?"
34: A jeho pán se rozhněval a odevzdal ho mučitelům, dokud by nezaplatil celý dluh.
35: Tak bude jednat i můj nebeský Otec s vámi, neodpustíte-li ze srdce každý svému bratrovi.
Ef 4, 31-32
31: Daleko ať je od vás každá zahořklost, prchlivost, hněv, hádání, nactiutrhačství a všechny druhy
špatnosti.
32: Spíše buďte k sobě navzájem dobří, milosrdní a jeden druhému odpouštějte, jak i Bůh odpustil vám
pro Kristovy zásluhy.
Ef 5, 2: A žijte v lásce, jako i Kristus miloval vás a vydal sebe za nás zcela v oběť, Bohu velmi příjemnou.
2Jan 6: Láska záleží v tom, že žijeme podle jeho přikázání. A přikázání, jak jste slyšeli od začátku, je toto:
Žijte v lásce!
Jan 13, 34: Dávám vám nové přikázání: Milujte se navzájem; jak jsem já miloval vás, tak se navzájem
milujte.

296. Poselství Ježíše ze dne 13. prosince 2011.
Nástroj: Anna Marie (USA).

ČAS PERZEKUCE A VYHLAZOVÁNÍ

Ve snové vizi jsem uviděla oficiální perzekuci celých částí obyvatelstva. Nevinní lidé, včetně žen a
dětí, utíkali ulicemi, hnáni jako zvířata.
Utíkali, aby si zachránili své životy a ve chvatu nemysleli ani na jídlo, ani na vodu. Nemohli zůstat.
Helikoptéry plynovaly celé okolí v tak hrozné scéně, jaká se stala iráckým Kurdům
v čase Sadáma Husseina.
A přesto současně v jiných čtvrtích, bohatá kosmopolitní společnost se zúčastnila párty.
Tito vzdělaní a dobře situovaní lidé mluvili vícero jazyky a upíjeli šampaňské.
Členové této dočasně chráněné skupiny, kteří předpokládali, že jsou v bezpečí, nepokoušeli myslet
na to, co se děje venku jiným.
V některých oblastech zvláště křesťané a vlastenci čelili perzekuci. V jiných oblastech ani
nezáleželo na víře jednotlivců a populace byla vystavena masovým vyhlazovacím opatřením.
Z pohledu perzekutorů bylo mnohem snadnější a rychlejší zabít všechny. Rozpoznání
a oddělení vhodných od nevhodných byl choulostivý problém a vyžadoval příliš mnoho času.
Probuďte se, křesťané!
Probuďte se z vaší dřímoty. Satan vystoupí jenom krátce, aby rozpoznal své vlastní a polapil
nepřipravené duše v miliardách.
Hledejte svůj věčný útulek v Kristu. Oddejte se Kristu jako vašemu Pánu a Mistru. Kristus zemřel
na kříži, aby vás zachránil. Dobrý Pastýř položí svůj život za své ovce. Buďte Mu věrní a vždy
vděční za jeho nejvzácnější dar. Pomozte Dobrému Pastýři najít jeho ztracené ovce.
V tomto čase trestu, perzekuce a vyhlazování, Bůh odděluje své ovce od koz. Čím si vyberete být?
Ovce pozorně poslouchá Pastýřův hlas. Následujte Krista ve všem, neboť on je bránou.
Ježíš

297. Poselství Boha Otce ze dne 25. října 2017.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

ČAS SATANOVA HNĚVU

Jak odděluji mé lidi od hříšných mas, má ohromná moc proudí skrze ně silněji. Bude na nich vidět
mé Světlo.
Mé děti, brzy přijde čas, kdy nebudete schopny skrývat mé Světlo ve vás a na vás. Budete známi
jako moji, i když se to v čase pronásledování budete pokoušet skrýt. Ale pohleďte, protože mě
posloucháte, ochráním vás, dokud nenastane pro vás čas, abyste šly ke Mně domů.
Čas Satanova hněvu se blíží, můj lide, a bude to děsivý čas na zemi. Můj lid bude vědět, co se
děje, ale ti, kdo Mě neznají, poznají jen strach a třes.
Moji lidé, buďte opatrní, abyste nebyli nalezeni na špatné straně mezi světlem a temnotou, neboť
v tom čase nebude žádný lék pro ty, kdo tam budou.

Bůh Otec

1Jan 1, 5-9
5: Od něho jsme přijali a vám zvěstujeme toto poselství: Bůh je světlo a tma v něm není vůbec.
6: Když tvrdíme, že máme s ním společenství, ale při tom žijeme ve tmě, lžeme a naše jednání není ve
shodě s pravdou.
7: Když však žijeme ve světle, jako on je ve světle, máme společenství mezi sebou, a krev jeho Syna Ježíše
Krista nás očišťuje od každého hříchu.
8: Řekneme-li, že hříchu nemáme, klameme sami sebe a není v nás pravdy.
9: Když však uznáme, že se dopouštíme hříchů, on nám hříchy odpustí a očistí nás od všeho špatného,
protože věrně plní, co slíbil, a je spravedlivý.
Zj 12, 10-12
10: Tu jsem slyšel hlasité volání v nebi: "Od nynějška patří královská moc a vláda našemu Bohu
a panování jeho Pomazanému, neboť byl svržen žalobník našich bratří, co na ně žaloval před Bohem ve
dne v noci.
11: Oni nad ním zvítězili Beránkovou krví a svědectvím svého mučednictví, protože nemilovali svůj život
natolik, že by se zalekli smrti.
12: Proto se veselte, nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte! Běda však zemi a moři, protože ďábel k vám
sestoupil s velkým hněvem, neboť ví, že už má jen málo času".

298. Poselství Ježíše ze dne 24. října 2017.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

ZAPOMNĚLI JSTE, ŽE VŠE VE STVOŘENÍ VYTVÁŘÍ JEDNOTU!

Moji milovaní lidé,
přijměte mé Slovo z Lásky, která se v mém Nejsvětějším Srdci stává živou ke každému
z vás.
Moji lidé nejsou mému Slovu cizí, ale přijímají je a berou je jako svou normu a pravidlo pro život.
Mé děti nanášejí olej na rány mého srdce a zmírňují mou bolest způsobenou neposlušností těch,
kdo se stále bouří a odvracejí se ode Mne.
V domě mého Otce je mnoho příbytků [Jan 14, 2], kde je místo pro ty, kdo se potřebují
očistit od svých hříchů a jakmile tento úkol splní, dosáhnou věčného života. Příbytků
pro ty, kdo otevřeli své srdce tomu, k čemu je naše vůle povolala a dala jim poznat.
Moji milovaní lidé, neustále zavádíte novinky, pokud jde o chování mých dětí. To by vás mělo
přivést k zamyšlení, protože v Písmu svatém se dá najít každá odpověď na to, co je pro lidstvo
nezbytné.
Nezapomeňte, že jsem vás v mém Slovu varoval: Přijdou falešní proroci a budou říkat, že jsou
moji vyvolení [MT 24, 11]. Ti, kdo Mě omezují, nejsou moji vyvolení.
Postěte se a modlete se, abyste byli poslušnými nástroji mé vůle, a tak dosáhli
sjednocení a objímající jednoty s naší vůlí a s mou Matkou.

Varuji vás z lásky k vám, nechci, abyste lpěli na světských neřestech, které se bezuzdně rozrůstají,
poškozují člověka uvnitř, narušují jeho mysl, zneklidňují myšlenky a podrývají hodnoty, až se lidské
stvoření stane prázdným a odevzdá se čemukoli, co se mu nabízí. Zlý je lstivý, mé děti, velmi
lstivý.
Vy jste částí mého mystického Těla, v němž se objevují různá hlediska a rozdíly, protože ne všichni
máte stejné zásady. To proto, že ne každý Mě zná do hloubky, s vědomím a odhodláním žít tak,
jak požaduji.
Potřebuji jednotu mého mystického Těla, protože jen jednota mých dětí je schopná
dosáhnout rozšíření mé lásky, víry, naděje, dobročinnosti a poslušnosti k mým
Přikázáním.
Aby toto mohlo být vykonáno a rozšířilo se na co největší počet duší, je nutná vnitřní JEDNOTA,
kdy všechny mé děti zůstávají v činnosti a jsou si vzájemně užitečné. Ne každý má stejné
vlastnosti nebo stejné dary. Ne všichni si osvojili dovednost v určité činnosti, ale je to právě
v různosti, kde JEDNOTA nachází svou radost, aby všichni si byli vzájemně užiteční a byli poslové
mé Lásky.
Volal jsem vás, abyste byli částí mé rodiny, milovali jeden druhého, jako Já miluji vás
[Jan 13, 34].
Dal jsem vám učení, abyste je uvedli do praxe.
Můj Otec vám odkázal Zemi, Vesmír a vše, co v něm existuje, viditelné i neviditelné. Vlastníte
nadpřirozené dary, abyste nepotřebovali nic jiného než božství. Tato jednota byla zničena
člověkem, jenž se chtěl rozvíjet podle svého rozmaru, neposlechl mého Otce a nenaplnil účel,
pro který byl stvořen.
Od této chvíle můj Otec, v každém stadiu lidské rasy dovolil, aby toto rozdělení, které si člověk
zvolil, bylo napraveno a obnoveno společenství s naší Nejsvětější Trojicí. Nebylo to však možné.
Každá generace je více nakažená zlem, protože Zlý ví o blízkosti naplnění zjevení mé Matky lidstvu,
zjevení, které ignorujete.
Přicházíte na mši svatou, abyste strávili chvíli rozptýlení, a ne z lásky…
Věříte, že se můžete nazývat křesťany, když stále znovu opakujete modlitbu, kterou neprociťujete,
ani o ní nepřemítáte…
Přijímáte Mě v hříchu, žijete tím, že se zraňujete, bouříte, tak pečlivě zkoumáte své bratry,
že takové pokrytectví Mi způsobuje nevolnost, protože ti, které si vybíráte, si to nezasluhují…
Ignoranti! Moji lidé jsou nevědomí, protože nevstupují do Mne, aby Mě poznali, jsou nevědomí,
protože se nepřibližují ke Mně a neznají pravý význam slova JEDNOTA.
Nevědí, že celé Stvoření tvoří jednotu s člověkem a člověk se Stvořením. Můj Otec dal lidstvu
prvotní materiál, abyste jej rozmnožovali, a vy jej místo toho bez výčitek zabíjíte.
Člověk chodí po Zemi, aniž by věděl o vlivu celého Stvoření na něj samotného a o jednotě mezi
ním a Stvořením.
To, co stvořil můj Otec, pokračuje v bytí, aby naplňovalo účel, pro který bylo stvořeno. Člověk
je naopak tím, kdo se stále bouří proti mému Otci.

Prvky Stvoření, Měsíc, a Slunce, udržují svůj vliv na člověka. Činnost člověka a jeho reakce mají
současně sílu ve Stvoření.
Dobro, které člověk vytváří, se projeví na celém Stvoření. Zlo, jehož je člověk příčinou, se šíří
Stvořením a vyvolává reakci, odpovídající tomu, co z člověka vychází.
Zapomínáte se dívat se nahoru, chodíte spoutáni se zemí, nedíváte se ani na měsíc, ani na hvězdy,
nevidíte mraky, ani znamení tohoto času.
Existuje velké odcizení člověka od Stvoření a Stvoření se bojí člověka, který mu ublížil. To je
výsledek tvrdosti jeho srdce a jeho nedostatky lásky, který způsobuje, že člověk nepřemýšlí o tom,
co ho obklopuje.
ZAPOMNĚLI JSTE, ŽE VŠE VE STVOŘENÍ VYTVÁŘÍ JEDNOTU.
V tomto čase moji lidé cítí, že se dny staly kratší, ale v tomto čase je to člověk, jenž činí den tak
krátkým, že den se ztrácí. Nevzdáváte díky za vše, co máte, ani neděkujete mému Otci ve dne
v noci.
Obyčejní lidé se dívají na Měsíc, žasnou nad ním, aniž by si o něm něco více mysleli.
Děti, Měsíc má velký vliv na Zemi a na její stabilní rotaci. Kdyby se Měsíc měl od Země vzdálit, póly
by se obrátily. Zajímá to člověka?
Člověk stále dělá pokroky v technologických inovacích, někdy je používá k dobru, někdy je
zneužívá, a proto se nezastavil v bodu, který neměl překročit. V tomto čase budete vystaveni
velkému jevu, jenž vás zastaví a přivede vás k nepředstavitelnému stavu člověka bez technologie.
Vliv Slunce a jeho přímé působení na vývoj lidského života je dostatečně znám. Děti, lidé mají
sklon jednat a reagovat na zvýšenou sluneční aktivitu spíše nemotorně.
Většina z vás, mé děti, žije, aniž by si osvojila nejmenší znalost toho, co jsem vám oznámil.
Slunce zvyšuje svou aktivitu, a tím jsou lidé silněji vystaveni nejen tomu, co má vliv na jejich
zdraví, ale také na jejich technologii a na přírodu.
Vše reaguje na zlo, způsobené zneužitím svobodné vůle člověka.
Děti, ptáte se: Proč nám to Kristus říká?
Odpovím vám: Abyste se probudily a rozhodly se k tomu, že poznáte své životní prostředí, nejen
to bezprostřední, ale také to, které se nachází mimo Zemi a je spojeno s lidstvem.
Moji milovaní lidé, v tomto čase, kdy vládne zmatek, máte povinnost nepatřit k těmto zmateným
lidským stvořením. Naše Trojice vám dala "prostředky a víc" abyste zůstali bdělí a použili svou
inteligenci, abyste se přiblížili ke Mně, objevili lásku mé Matky ke svým dětem a byli příbytkem
našeho Ducha Svatého.
Nestačí říkat, že jste mé děti, když jimi ve skutečnosti nejste…
Nestačí chodit do mých chrámů přijímat Mě v eucharistii, když nejste náležitě připraveni
Mě přijmout. Přijímání ve stavu smrtelného hříchu vás přivede do jezera ohně, pokud nedosáhnete
svátosti zpovědi a nebudete činit pokání dřív, než zemřete. Proto musíte žít každý okamžik, jako
by byl poslední a být připraveni.

Moji milovaní lidé, Země ve svém nepřetržitém procesu transformace posílá lidem varovné signály
jako určitý druh požadavku k odčinění toho, co jí člověk udělal, trpí neustálými křečemi, jimiž
i vy budete trpět a budete očišťováni.
Země se v tomto čase otřásá z jednoho bodu na druhý, bez přestání.
Klima útočí na různé země, oheň nevyhlašuje příměří a lhostejnost člověka k naší vůli vede
Stvoření, aby vycítilo, že člověk je daleko od Lásky naší Trojice.
Tato generace upadla do hříchů, které již existovaly a stále zavádí nové, a dospěla k těžkým
urážkám našeho božství a mé Matky.
Modlete se, děti, modlete se za Spojené Státy, trpí skrze přírodu a silně se třesou.
Modlete se, děti, modlete se za Argentinu, třese se, a temnota v srdcích některých
stvoření přivede tento národ k bolesti.
Modlete se, děti, modlete se za Španělsko, krev se řine a její půda, otřesená, bude
bičována.
Modlete se, děti, modlete se za Střední východ, krev bude prolita a lidé budou
vystaveni podivnému jevu z atmosféry.
Modlete se, děti, modlete se za Rusko. Rusko zůstává ve stavu pohotovosti, buďte
ostražité. Rusko je na číhané.
Moje milované děti, čiňte zadostiučinění za urážky našich Nejsvětějších Srdcí. Buďte pokorné, ale
moudré, abyste nespustily z očí velikost naší Boží Lásky, a buďte vděčné.
Nový módní výstřelek mládeže vyvolá teror, jenž bude dílem Zlého.
V tomto čase některé z mých dětí rozšířily urážky a bludy proti našemu božství a každé
z nich se bude muset za to zodpovídat, protože představují těžkou urážku.
Nejděte svou cestou, aniž byste přemýšleli o klimatu, uvažovali o něm a pozorovali je…
To, co věda označuje jako působení klimatických změn, Já nazývám znamením tohoto
času.
Moji milovaní lidé, nebuďte lhostejní k těmto znamením, ale pozorujte je. Buďte
připraveni a rozhodnuti stát se opravdovými dětmi naší vůle a naší nejsvětější Matky.
Miluji vás věčnou láskou.
Váš Ježíš

299. Poselství Boha Otce ze dne 1. listopadu 2017.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

JEHO CÍL

Mé děti, nepřítel ví, že má jen málo času a je rozzuřen. Také ví, že i mnoho z vás má jen málo
času a pracuje na tom, aby vás přivedl na nesprávnou cestu.
Nepřítel silně zaútočil proti mým lidem. Útočí na vaše zajištění, na vaše vztahy, vaše zaměstnání,
na vaši rodinu. Útočí na každou oblast, která pro vás něco znamená. Jeho nadějí je, že se
rozhněváte a opustíte svou víru. Postarejte se, aby tomu tak nebylo.
Zůstaňte pevní ve své víře a rozvíjejte se v mém Slovu. Vězte, že on přichází, aby jen zabíjel,
kradl a ničil ve vašem životě a neztrácejte naději. Nedovolte mu, aby vrátil zpět jakoukoli oblast
ve vašem životě, kterou jste již překonali. To je jeho cíl.
Nepřítel vás touží vlákat do hříchu, způsobit, že půjdete zpátky, místo dopředu, chce vás přivést
k myšlenkám na rozkoše tohoto světa, místo na odměnu, že jste tady se Mnou. Nedovolte to.
Odolejte mu, kárejte ho a neustále jděte vpřed. Váš závod je skoro u konce.
Bůh Otec

Jan 10, 10: Zloděj přichází, aby jen kradl, zabíjel a působil zkázu. Já jsem přišel, aby mohly mít život a mít
jej v hojnosti.
1Petr 5, 8-10
8: Buďte střízliví a bdělí, protože váš protivník ďábel jako řvoucí lev obchází a hledá, koho by mohl
zhltnout.
9: Postavte se proti němu, silní vírou. Víte přece, že vaši bratři po celém světě musejí taky tak trpět.
10: Když teď nakrátko snesete utrpení, Bůh, dárce veškeré milosti, který vás pro Kristovy zásluhy povolal
ke své věčné slávě, sám vás zdokonalí, utuží, utvrdí a upevní.
1Kor 9, 24: Nevíte, že při běhu na závodišti všichni závodníci sice běží, ale cenu že získá jenom jeden?
Běžte tak, abyste ji dosáhli!

300. Poselství Ježíše ze dne 27. října 2017.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

ZLO SPĚCHÁ, NEČEKÁ, ZMOCŇUJE SE TĚCH, KTEŘÍ SE MU PŘIBLÍŽÍ

Moji milovaní lidé,
chovám vás ve svém srdci…
můj pohled se od vás nevzdaluje ani na okamžik.
Moji lidé jsou "ZŘÍTELNICE MÉHO OKA" [Dt 32, 10].
Jako Otec chci, aby mé děti "byly zachráněny a mohly dojít k poznání mé Pravdy" [1Tim 2, 4] tím,
že budou pokojné a budou nositeli mé lásky, aby mou lásku šířily, a ta mohla dosáhnout k jejich
bližním.

Udržujte své lampy zapálené. Jako dávám pozor na můj lid, mé děti musí dohlížet na
naplňování mé vůle v mém mystickém Těle.
Nebuďte vlažní, nebuďte částí těch, kdo v malých dávkách, aby prošli nepovšimnuti, zavádějí
inovace zcela v rozporu s naší Boží vůlí a svádějí můj lid na scestí, aby se pokorně sklonil před
podvody Zlého. Proto jsem vás vyzval, abyste Mě poznali, volal jsem vás, abyste byli věrnou částí
mého lidu, kvůli němuž jsem přišel a pro něhož přicházím.
Nejsou to jen modlitby, které musíte znát, ale také vejít do sebe a objevit, že všechno ve vás žije
spolu. Neutíkejte, když vám říkám, že má Boží síla se nachází ve vás a je na vůli každého člověka,
zda ji přijme, nebo odmítne.
Má síla je přítomná:
Když mé děti veřejně oznamují mé Slovo…
Když se modlíte a rozhodujete se pro dobro v mém jménu…
Když prosíte o mou pomoc…
Když se modlíte a když modlitbu doprovází cit z hlubin vašeho srdce…
Musíte se přesvědčit, že slovo mých dětí, vedených mou vůlí se ve vás a ve vašich
fyzických smyslech rozpíná: hmat, chuť, čich, sluch a zrak jsou vybaveny mou silou,
mou mocí pro vás, abyste se duchovně rozvíjeli.
Ale k tomu potřebujete být stálí. Stálost je velkým darem mým dětem, je pravidlem života,
bez něhož nejste schopni se rozvíjet a být sjednoceni se vším, co jako praktikující křesťan musíte
splnit.
Víte velmi dobře, děti, že zlo existuje, a tam, kde přitahujete zlo, se projeví. Negativní energie je
přitahována k člověku lidskou vůlí. Co je podobné, se přitahuje, a když zlo přebývá v lidské bytosti,
zlo žije v této bytosti – myšlenky, chutě a touhy jsou ovlivněny zlem.
Dobro je vámi vnímáno v lidské bytosti, z níž vychází láska, dobročinnost, smířlivost, naděje, víra.
Lidské stvoření, jež žije spolu se zlem, šíří všude toto zlo a tehdy to, co je negativní proniká ven
a vyvolává nepříjemnosti, rozdělení, lhostejnost, nepokoj, závist, zastrašování…
Moji milovaní lidé,
prosím vás, abyste nechodili na oslavy Halloweenu a neúčastnili se těchto slavností,
tohoto svátku ďábla.
Zlo posedlo velký počet lidských stvoření a vy, kteří jste částí mého lidu, se nesmíte podílet
na těchto pohanských slavnostech. Ty vedou duše k tomu, aby se radovaly ze všeho, co zlo
reprezentuje, protože ti, kdo si oblékají kostýmy reprezentující vše, co je démonické, podléhají
vlivům ďábla. Pro démony je snadné je posednout.
Nevědomost mých lidí je tak obrovská, že nepřikládají velkou důležitost tomuto
jednání, které se zdá být neškodné, ale ve skutečnosti otevírá dveře ďáblu.
Jak si jen přeji, abyste se stavěli proti těmto ďábelským oslavám Haloweenu.
Nechci, abyste se oblékali do náboženského roucha.
Chci, abyste se modlili svatý růženec.
Chci, abyste pomáhali svému bližnímu.
Chci, abyste nasytili hladové.
Chci, abyste činili skutky milosrdenství.
Chci, abyste byli ztělesněním mé Lásky a sjednotili se s mou Blahoslavenou Matkou ve společenství
svatých.

MOJI MILOVANÍ LIDÉ, OBRAŤTE SE TEĎ!
Znamení tohoto času nenechají na sebe čekat. Žijte připoutáni k dobru, rozmnožujte dobro
rozdáváním mé Lásky těm, kdo trpí jejím nedostatkem. Člověk deformoval slovo "láska", dal mu
světský, nemorální a naprosto pokřivený význam.
Vy, kteří formujete můj lid, víte, o čem mluvím?
Jako část lidstva se potřebujete sjednotit, mé děti, prožívat každý čin nebo práci do hloubky,
abyste nebyli zamořeni, a proto Mě potřebujete pozvat k práci a jednání ve vás.
Varování se přibližuje člověku – je to můj velký čin milosrdenství pro lidstvo, je to pro vás
příležitost uvidět sami sebe a znovu objevit pravou cestu k věčné spáse.
Moji milovaní, slyšíte, že v různých částech dochází k přírodním událostem, které se dříve nestávaly
tak často jako v tomto čase. Je to kvůli hříchům člověka, s nimiž bez přestání žije.
Tak se člověk nachází bez pokoje, rozrušený rychlostí a šílenstvím každodenního života a ovlivněn
mohutným působením Slunce, a bezpochyby přijetím Satana do života těch, kteří se mu odevzdali.
Občanské revolty budou bez zřejmých důvodů častější. Nebudete se cítit v bezpečí tam, kde jste,
protože člověk vlastní méně a chce víc.
Modlete se, mé děti, modlete se, výhružky mezi národy se stanou tím, čeho se lidstvo
bojí.
Modlete se, mé děti, modlete se za Mexiko, trpí působením přírody.
Modlete se, mé děti, modlete se za Rusko, ukáže se takové, jaké je.
Modlete se, mé děti, modlete se za Spojené státy, jeho půda se bude třást uprostřed
otřesů způsobených těmi, kdo se považují za jejich nepřátele.
Modlete se, děti, modlete se za Itálii, bude velmi trpět, každý zbytek mé církve bude
zničen.
Moji milovaní, zlo spěchá, nečeká, zmocňuje se těch, kteří se mu přiblíží. Proto vás stále vyzývám,
abyste byli stvořeními dobra a posly mé Lásky. Tato generace bude trpět, bude očištěna, ale ve
stejném čase bude požehnána přímluvou mé Nejsvětější Matky.
Právě tak, jak je zlo nad lidstvem, také mé andělské legie čekají na volání od vás, aby
vás přivedly na správnou cestu. Důvěřujte v ochranu a stálost vašich společníků na cestě,
vašich ochránců, abyste si byli vědomi andělské prozíravosti ve vaší práci a činech.
Žijete v časech, kdy zlo uchvacuje člověka a nechá ho padat do své pasti, ale ve stejném čase
žijete okamžiky velké duchovní pomoci. Uvidíte zázraky v životě těch, kdo žijí v naší vůli, v životech
těch, kdo se snaží zůstat na pravé cestě. Budete svědky mé Lásky k mému lidu.
Čekejte, nezoufejte, můj anděl pokoje přichází na pomoc mému lidu.
Zůstávejte pozorní a bdělí! "Ten, kdo Mi důvěřuje, nebude zahanben" [Řím 10, 11].
Mým požehnáním pro vás je síla a Láska. Miluji vás.
Váš Ježíš

301. Poselství Boha Otce ze dne 30. září 2017.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

BUĎTE STÁLE PŘIPRAVENI

Začal jsem připravovat můj lid na to, co přichází. Mnoho životů bude ztraceno v této válce, která
se chystá propuknout a Já, ve svém milosrdenství, si ještě dřív vezmu mnoho ostatních domů.
Některým z nich to říkám už teď, aby si mohli dát své domovy do pořádku.
To, co přichází, je velmi vážné, mé děti. Konec všech věcí přinese s sebou mnoho konfliktů, než
před vašima očima bude vybojována věky stará válka mezi dobrem a zlem.
Někteří z mého lidu, kdo se dlouho a tvrdě lopotili, jsou připraveni, aby byli povoláni domů ke Mně,
a nejsou potřební v tom, co přichází. Některým z vás jsem již ukázal ve vašem duchu, nebo jsem
vám řekl, že to přijde. Nebojte se, ale uveďte své záležitosti do pořádku a buďte připraveni.
Taková je cesta všeho života – přichází ke konci na Zemi, ale pokračuje ve věčnosti. Buďte
připraveni pro svou věčnost a udržujte svou cestičku čistou přede Mnou.
Čiňte dobro, zatímco ještě můžete a žijte v lásce ke všem, které potkáte.
Ohnivá válka přichází a hladovění následuje. V krátkém čase zemřou milióny. Buďte připraveni.
Buďte stále připraveni.
Bůh Otec

Mt 25, 13: Buďte tedy bdělí, neboť nevíte dne ani hodiny.
Mt 24, 44: Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde ve chvíli, kdy na to nepomyslíte.
Jan 14, 3: A když odejdu a připravím vám tam místo, zase přijdu a vezmu si vás k sobě, abyste i vy byli
tam, kde jsem já.
Mt 24, 4-10
4: Ježíš jim odpověděl: "Mějte se na pozoru, ať vás nikdo nesvede.
5: Mnozí totiž přijdou pod mým jménem a budou říkat: Já jsem Mesiáš a mnohé svedou.
6: Budete slyšet o bojích a válečných zvěstech. Dejte pozor, nelekejte se! Musí se to totiž stát, ale to ještě
není konec.
7: Neboť povstane národ proti národu a stát proti státu, na jednom místě za druhým bude hlad
a zemětřesení.
8: To všechno bude teprve začátek velikých strastí.
9: Tehdy vás budou vydávat k trápení a zabíjet vás, u všech národů budete v nenávisti pro mé jméno.
10: A tehdy to bude pro mnohé kamenem úrazu, navzájem se budou zrazovat a nenávidět jeden druhého."

302. Poselství Ježíše ze dne 3. listopadu 2017.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

MAJÍ OČI, ALE NEVIDÍ, MAJÍ UŠI, ALE NESLYŠÍ…

Moji milovaní lidé,
mé stále se na vás rozlévající požehnání vám usnadňuje cestu. Přináší vám mou lásku,
která vás volá a posilňuje, chrání a varuje.
Moji lidé,
potřebujete žít Pravdou našeho Slova, musíte žít v souladu s Písmem svatým a naplňovat vše,
co vám, svým dětem, můj Otec dal jako pravidla pro život, abyste si byli jisti, že nesestupujete
na špatné cesty.
Není to tělo, které vás zachrání, je to váš život, který naplňuje naši vůli.
Naše vůle je Láska, stálá Láska, která nepřestává, ale udržuje nepřetržité Boží dílo ve prospěch
člověka. Láska se nezastavuje, ale vždy vytváří větší užitek těm, kteří milují. Je jako Pravda –
neustále plodí více pravdy, když stvoření uskutečňují více činů a práce v naší vůli. Ale abyste
rozmnožovali naši Lásku a naši Pravdu, musíte znát Písmo svaté do hloubky, abyste se nezmýlili
a nesešli z cesty.
K dosažení našeho Domu vede jen jedna cesta, nenajdete žádné zkratky nebo volby, a tato
jediná cesta se nazývá poslušnost, naplňování našich Přikázání Lásky a být pravdiví
za každých okolností.
Někteří tvrdí, že jsou našimi dětmi a žijí život, který není duchovní, ale je životem falešné
zbožnosti, který je nevede k tomu, aby pronikli do našeho Slova, našeho tajemství Lásky.
Navštěvují eucharistickou slavnost, zpovídají se každý týden a opakují stejná selhání bez
úmyslu nápravy.
Žijí pohodlně zbožný život, který je vůbec neovlivňuje v jejich lidském pohodlí a uspokojení
a který je udržuje uvnitř jejich sociální skupiny. Tyto naše děti nevědí nic o oběti, o sebeodevzdání,
netouží po větší blízkosti k naší Nejsvětější Trojici, nesnaží se růst a odpoutat se od toho, co je
světské, ani od svých chutí a potěšení.
Milovaní lidé,
tento čas je vyvrcholením naplnění zjevení, která vám dala má Matka v různých
částech světa.
Nesmíte čekat na zítřek, abyste se změnili, musíte to udělat neprodleně, kvůli samotné
nutnosti změny.

Myslíte si a lpíte na myšlence, že jste své tělo. Nechcete přijít a setkat se se Mnou, abyste žili ve
svobodě a štěstí. Zůstáváte pohlceni finanční stránkou existence, potravou, lidskými požitky, proto
si nejste vědomi, že tělo, i když je chrámem Ducha Svatého, je smrtelné.
Musíte proniknout do mého Světla, abyste dosáhli uvědomění a schopnosti stát mimo
rozptylování vším, co je světské.
Moji milovaní lidé,

jestliže se opravdově nekajete se svých hříšných činů, z urážek proti našemu Domu, z bolesti,
kterou působíte mé Nejsvětější Matce a z okamžiků, kdy zraňujete své bratry a sestry a působíte
jim velkou bolest…
Jestliže se nekajete z přízemnosti, v níž jste žili…
Jestliže se nekajete z přestupků proti Přikázáním a naplňování svátostí, z toho, že nejste dětmi
blaženosti, ani nejste milovníky díla mého milosrdenství, ani z toho, že nepronikáte do Písma
Svatého…
pak budete opravdu bloudit z jednoho místa na druhé a nebudete schopni pochopit mé
Slovo nebo duchovně růst…
Všichni ti, kdo žijí, aniž by před sebou viděli a chápali věčný život, jsou těmi, kdo budou dále žít se
svým svědomím, zaměřeným na světské, hmotné, a na své vlastní "já".
Každý volá na poušti ze své vlastní nevědomosti, když Mě nezná a nevchází do mého Slova.
Kdokoli, jenž Mě nezná do hloubky bez falešných výkladů, bloudí, stává se neklidným, omezuje
sebe, nesprávně si Mě vykládá a obklopuje se tím, co není má vůle, protože je snadněji oklamán.
Moji milovaní lidé, vraťte se do vnitřního ticha, kajte se opravdově, účinně vykořeňte to, co vám
nedovoluje se odevzdat do mé vůle. Musíte odolat rozptylování nepřítele a lidské vůle, které vám
brání jít vědomě po této cestě.
Mějte na paměti, že k vám mluvím o těchto věcech, které vás udržují v boji proti lidskému "já",
proti nepříteli duše a v boji proti všemu, co se k vám dostává z vnějšku a není ode Mne. Říkám
vám o těchto věcech, které vaši bratři, kteří Mě nechtěli poznat, nechápou, a proto dávají falešný
výklad tomu, čemu nejsou schopni rozumět.
V mém lidu jsou různé druhy stvoření: Vidím některé mé děti, které ke Mně přicházejí ze
zvědavosti – ty mému Slovu a mé Pravdě nerozumějí, ale žijí podle své libosti, a přesto jsou
pohotoví kritizovat, urážet a soudit.
Jiní, kteří se Mi přibližují, mají omezené smysly, "mají oči, ale nevidí, mají uši, ale neslyší"
[Ž 115, 6] a ústa, která o Mně nejsou schopna mluvit. Tito rychle odejdou, zcela zabráni do kritiky,
protože se nechtějí vázat, neschopní proniknout do reality tohoto vysvětlování mého Slova.
Jiní, neznalí Písma svatého, nejsou se svými smysly schopni přiblížit se mé Pravdě, protože žijí
připoutáni k tělu a světu, k svému lidskému "já", nepřipustí si, že by Mě mohli poznat a duchovně
růst. Jsou to stvoření se ztvrdlým srdcem a vyvolávají velká rozdělení.
Vy, moji lidé, se musíte dívat za to, co vidí vaše oči, cítit nad rámec toho, co pociťuje lidský cit –
nežijete v domě, obehnaném tlustými zdmi, prožíváte skutečnost a vidíte omezení takových zdí.
Žijete na Zemi, abyste stoupali k mému Domu a přestali být nevědomými, jimiž jste se stali kvůli
tomu, že jste byli neposlušní a nezabývali jste se hlouběji Písmem svatým. Proto jdete dál jako
žebráci lásky, živící se drobky.
Moji lidé:
Materialisté jednají v bezděčné reakci na vše, co tento materialismus uspokojuje…
Egoisté myslí jen na sebe a ne na ostatní…
Necitlivé osoby se mohou dívat na to, co je nejbolestivější a nereagují, protože nemají srdce
z masa.

Musíte se stát citliví, chcete-li být více duchovní.
Každý z vás musí být anděl na zemi, abyste sdíleli svatost se svými bratry, protože někteří z těch,
ačkoli mají oči, Mě nevidí, a jsou jako ti, kdo tvrdí, že vidí slunce se svýma zavřenýma, tělesnýma
očima. Ti, kdo nevcházejí do mé vůle, Mě vidět nemohou, protože nejednají nebo nepracují podle
mých způsobů, a proto stále kritizují, jelikož nemohou rozumět tomu, co neznají.
Moji milovaní lidé, zkoušky v ustáleném řádu přírody pokračují a pošetilí lidé si nejsou vědomi,
že vyvolávají utrpení velkého počtu nevinných, protože jejich rozum je posedlý ďáblem.
Musíte si být vědomi, když se ode Mne odvrátíte, popřete Mne a spojíte se s hordami
Satana, že vás to povede k hříšnému jednání a konání, které je pro člověka
nepředstavitelné.
V tomto čase je mnoho lidí posedlých Satanem, kteří hlásají, že Země je v moci zla. Pronikli do
mého mystického Těla, aby zasévali zlo, pokřivili Boží přikázání a přizpůsobili naše Slovo světskému
pohodlí člověka, a tak spáchali velké úchylky a kacířství.
"NIKDO NEMŮŽE SLOUŽIT DVĚMA PÁNŮM" [Mt 6, 24], DĚTI, POCHOPTE TUTO PRAVDU:
NIKDO NEMŮŽE SLOUŽIT DVĚMA PÁNŮM
Nevidíte, že existují takoví, kteří vás udržují ve vaší pošetilosti, v duchovní slepotě, v duchovní
nevědomosti a vstoupili do mého mystického Těla z vrcholu pozic a nyní svádějí vás, které miluji,
z cesty, aby vás odevzdali zatracení, prostopášnosti, a tak předali mé děti Zlému, jako velkou
cenu vyrostlou v samotném mém mystickém Těle. Toto je čas soužení! [Zj 8, 3]…
Děti, člověk se nezastaví a bude pokračovat v používání zbraní, které vytvořil, aby zničil většinu
lidstva.
To je velké šílenství člověka proti člověku. Je to šílenství lidstva, které žije beze Mne.
Je to šílenství této generace, která přijímá, co je řečeno bez uvážení, protože jednáte jako roboti
vašich strojů, kteří vás v každém ohledu pohltí.
Nepřijdu, dokud nebude provedena očista, jíž lidstvo musí čelit kvůli tak velké neposlušnosti,
a kterou člověk sám pro sebe vytvořil.
Moje církev je v chaosu. Nebudete schopni napravit rozdělení, které do ní zavedl Zlý,
dokud nebudou naplněna zjevení mé Matky. Ta, která byla předzvěstí velké bolesti
pro mé děti, pokud by neposlechly.
Proto vás vyzývám, abyste se modlili a činili zadostiučinění pro mou církev, ne však
pro církev, kterou jste si sami vymysleli a která neodpovídá mé vůli.
Modlete se, mé děti, modlete se za Severní Koreu, bude bičována a současně bude
bičovat.
Modlete se, mé děti, modlete se za Spojené státy, morální úpadek v této zemi vyžaduje
očistu. Západní pobřeží trpí a půda v tomto národu bude silně otřesena.
Modlete se, mé děti, modlete se, spící vulkány se probouzejí a způsobují utrpení lidstvu
– lidé budou plakat, až jim bude zabráněno vrátit se ke svým vlastním.
Modlete se, mé děti, modlete se za Dánsko, bude bičováno.

Země se třese od severu k jihu, od západu k východu. Přírodní jevy nenajdou vědecké vysvětlení,
ani nepotvrdí nadpřirozenou příčinu, která je vyvolá.
Moji milovaní lidé, jako svůj lid vás ochraňuji, ale jste to vy, kdo odmítá mou ochranu.
Milovat vás neznamená dovolit vám, abyste se vyhnuli své zodpovědnosti za chyby, učiněné
lidstvem. Já odpouštím a miluji, miluji a odpouštím, avšak je to člověk, kdo se Mi musí přiblížit
a přijít, aby splnil nezbytné požadavky, vedoucí k právu na věčný život.
Neodmítejte mou Matku, nebuďte příčinou její bolesti…
Má Láska pulzuje pro vás. Chráním vás svou vzácnou Krví.
Žehnám vám.
Váš Ježíš

303. Poselství Boha Otce ze dne 3. srpna 2017.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

BUDETE MI VĚRNÍ?

Prosili jste Mě o velké odhalení. Jste připraveni je uvidět? Bude si vaše srdce vědět rady s tím,
co vám ukážu o tom, co má přijít, o pravdách skrytých v mém Slovu?
Skutečně můžete unést to poznání? Budete Mi věrní i s tím, co vám odhalím?
Bůh Otec

Ef 3, 4: Z toho můžete vyčíst, že jsem porozuměl Kristovu tajemství.
Mt 10, 7-8
7: Jděte a kažte, že se přiblížilo království nebeské.
8: Nemocné uzdravujte, mrtvé probouzejte k životu, malomocné očišťujte, démony vymítejte; zadarmo
jste dostali, zadarmo dejte.
Lk 16, 10: Kdo je věrný v nejmenší věci, je také věrný ve velké.
1Kor 4, 1: Proto ať vás všichni pokládají za služebníky Kristovy a správce Božích tajemství.

304. Poselství Matky Spásy ze dne 8. listopadu 2017.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

PODLE MÍRY LÁSKY, JAKOU MILUJETE SVÉHO BRATRA, BUDETE SOUZENI

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
moje mateřské srdce tluče pro každé z mých dětí. Tehdy, když se vzdálí od
mého Syna, se tlukot mého srdce zesílí, aby ho slyšely.
Nyní lidstvo vstoupilo do míst, ze kterých se neumí dostat ven, a proto stále zůstává
pohrouženo do zla.
Moje zjevení vám nehovoří jen o tom, co se stane, když nejste poslušné, bouříte se proti
Boží vůli a uctíváte Satana. Já vám odhaluji podmínky, které lidstvu předkládá Bůh Otec,
aby je lidé naplňovali a dosáhli jasného vědění, a nešli do zatracení, ale litovali
svých zlých skutků, kterých se dopustili, spolu s těmi dobrými, které
neuskutečnili.
Děti, v tomto okamžiku se musíte za sebe vzájemně modlit a těmito bratrskými
modlitbami se stát samy přímluvci jedno za druhé. Díky tomu bude láska ve vás rychle
růst a stane se zdí chránící mystické Tělo mého Syna. "Nepřestávejte se modlit a prosit!

Vždy se modlete dle vnuknutí Ducha; buďte ostražití, vytrvejte a neztrácejte odvahu;
modlete se jeden za druhého a obracejte se na všechny svaté o pomoc" (Ef. 6, 18).

Moje děti, udržujte si naději, že najdete milost v Božích očích a získáte tak odpuštění za
své hříchy, a to vám dodá sílu, abyste i nadále odolávali nástrahám lidské vůle, když vás
bude chtít svést k zlému. Avšak není to jen naděje, která vás bude povzbuzovat,
abyste přemáhali zlo, když se přiblíží k vám, ale i vaše houževnatost
dosáhnout cíl Božích dětí: věčný život.
V okamžicích očisty lidstvo nevidí zlo, nerozeznává ho, protože je mu příbuzné a shledává
se s ním na každém místě. Jenom ti, kdo se snaží žít podle Božího zákona, jdou dál
s planoucím ohněm naděje, poznávají, že neexistuje žádný lidský nebo společenský
zákon, který by stál nad Božím zákonem, ani nic mimo něj, co by mělo větší platnost.
Slunce i hvězdy svítí pro všechny, ale ne všichni je vidí.
V okamžicích očisty lidstva přemohlo člověka zoufalství a vede ho k touze po vlastnictví,
kterou nedokáže uspokojit, ale tato touha ho podněcuje, aby se jí oddával tím, že ji
zneužívá.
V tomto čase očisty lidstva se někteří bouří a odmítají mého Syna, popírají Boží
spravedlnost, nechtějí závazky, ani přinášet jakékoliv oběti, a nevidí za horizont toho,
co jim dovolí jejich tělo. Tyto mé děti se musí stát pokornými, aby našly samy
sebe a lásku všech lásek v sobě samých.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, nespekulujte o datech, protože Boží čas není
časem člověka.
Připravte se na Velké Varování…
Změňte, co máte v sobě změnit…
Vnitřně se obnovte velkodušným duchem…
Změkčete své kamenné srdce…

Naučte se smát se smějícími se a plakat s plačícími…
Nehleďte jen na vlastní zájmy, ale dívejte se také na svého bratra, protože podle míry
lásky, jakou milujete svého bratra, budete souzeni.
Když prožijete Varování, někteří se obrátí a jiní se ještě více vzdálí ode mne
a mého Syna a vyloučí nás ze svých životů.
Někteří se obnoví a jiní se spolčí se zlem.
Jednejte tak, jako kdyby každý okamžik byl tím posledním ve vašem životě.
Milované děti, uvidíte oheň přicházející z nebe; některé z vás budou pociťovat radost
v domnění, že už přišel Pánův den. Jiné, s nejtvrdším srdcem, nejvíc hříšné, zachvátí
strach a budou pobíhat sem a tam, aniž by našly útočiště.
Lidé této generace nedbají na Boží volání; zpochybňují je, neberou je v úvahu a popírají
je, a proto můj Syn nezadrží nic, co by je přivedlo k obrácení.
Vy, děti mého Neposkvrněného Srdce, skloňte se a modlete se. Nesmíte žít vlažně,
musíte se obrátit. Apeluji na vás se svým mateřským srdcem, abyste si vybrali život
a zavrhli věčnou smrt.
Vy, děti, putujete životem v neustálém promarňovaní příležitostí, žijete v minulosti,
nepohlížíte na přítomnost, ani netoužíte po budoucnosti. Kdybyste s tím přestaly,
uvědomily byste si, že žijete dobrovolně jako zajatci, uvěznění v tom, co by bývalo
mohlo být, toho, co jste a toho, čím byste v budoucnu chtěly být.
Moje děti neobnovily své myšlení, aby jim poskytlo to, co nazývají časem – velkou
příležitostí pro věčnou spásu. Požadují svobodu, aby se samy odsuzovaly svými špatnými
rozhodnutími…, protože rozhodnutí nesou s sebou následky pro ty, kteří si je zvolí
a rozhodují o svém svůj osudu.
V tomto čase očisty lidstva se nacházíte v realitě, v níž žije pšenice spolu s plevelem.
Z pohledu spolužití pšenice a plevele se oběma dostává dobra od jedněch a zla od
druhých, kteří se ho dopouštějí. Válka se nedotýká jenom těch, kteří ji vyvolají, ale jejími
následky a tím, co se kvůli ní všechno děje, strádají všichni. Proto vás vyzývám, abyste
byli strůjci dobra.
Děti, jednejte v dobru, s láskou mého Syna a této Matky. V mých zjeveních jsem vám
připomínala důsledky hříchu člověka, ale současně vám podávám svou ruku jako vaše
orodovnice a podpora – protože jsem Matkou lidstva.
Modlete se, děti, modlete se za církev mého Syna, aby nynější rozdělení
neuspíšilo události.
Modlete se, děti, modlete se za Japonsko, bude se znovu třást a opět se stane
pro lidstvo zdrojem zamoření radiací.
Modlete se, děti, modlete se, válka slov přechází v činy; východ slunce bude
varováním pro svět.
Modlete se, mé děti, modlete se, mor vyděsí celé lidstvo.

Na obloze uvidíte úkaz, který bude zářit, ale nebude mít povahu světla.
Pak řekněte: "TO JE TEN OKAMŽIK" a poklekněte.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
pohleďte na počasí, na vegetaci, pohleďte na ty, kdo popírají Boha, pohleďte
na ty, kdo pohrdají vámi, a pochopíte, že to jsou znamení tohoto času a právě
proto je Slovo mého Syna i mé slovo popíráno.
Chovám vás ve svém mateřském srdci a každý z vás má v ruce klíč – svou vůli –
aby mohl zůstat v mém srdci.
Miluji vás a žehnám vám.
Matka Maria

Za překlad děkujeme bratru Peterovi.

305. Poselství Boha Otce ze dne 9. listopadu 2017.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
DEJTE JI MNĚ

Mé děti se pokoušejí chránit své srdce tím, že se drží starých bolestí. Bolest vás neochrání, mé
drahé děti. Jen Já vás opravdu ochráním.

Poznámka: Kdykoli Bůh řekl: "Mé děti", nebo Mé drahé děti", mluvil k vám, ke mně, ke všem z vás
jednotlivě.
Nepřítel vás obelhal, když řekl: Vzpomeňte si na bolest a nebudete znovu zraněni –, ale to není
pravda. Vskutku, to způsobuje, že připíšete bolest na účet každému novému vztahu, do něhož
vcházíte.
Říkám vám dnes: Poskytněte Mně tuto bolest a Já ji mohu nést pro vás. Jděte svobodně bez ní,
jak jsem vás stvořil, abyste chodili.
Bůh Otec

Jan 8, 44:… On byl vrah od počátku a nedrží se pravdy, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví
z toho, co je mu vlastní, protože je lhář a otec lži.
Jan 10, 10: Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a působil zkázu. Já jsem přišel, aby měly život a měly
ho v hojnosti.
Jak 4, 7: Rádi se proto Bohu podřizujte. Vzepřete se proti ďáblovi, a uteče od vás.
Mt 16, 23: On se však obrátil a řekl Petrovi: "Pryč ode mne, satane! Svádíš mě, neboť nemáš na mysli,
co je Boží, ale co je lidské".
1Petr 5, 8-9
8: Buďte střízliví a bdělí, protože váš protivník ďábel jako řvoucí lev obchází a hledá, koho by mohl
zhltnout.

9: Postavte se proti němu, silní vírou. Víte přece, že vaši bratři po celém světě musejí taky tak trpět.
Iz 53, 4-5
4: Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit
od Boha a pokořen.
5: Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho
jizvami jsme uzdraveni.
Řím 16, 20: Bůh, dárce pokoje, brzo už satana rozdrtí u vašich nohou. Milost našeho Pána Ježíše Krista
buď s vámi!

306. Poselství Boha Otce ze dne 19. října 2017.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

BUĎTE RYCHLÍ V KAJÍCNOSTI

Moje děti, konec je u vás a přijde mnohem rychleji, než věříte. Urychlil jsem všechno, abych vás
přivedl k sobě domů dřív, abyste se mohly radovat ze všech svých nebeských odměn.
Země je nyní plná hříchu a jeho zápach dosáhl mé nozdry. Přeji si, aby zkaženost už více nebyla.
Přeji si, aby skončilo všechno utrpení. Přeji si, aby se lidstvo kálo a šlo po mých cestách.
Mé děti, vy víte z mého svatého Slova, že přicházejí události, které vás vyděsí a naženou všem na
světě strach. Přicházející soudy změní navždy váš svět, jak jej znáte. Já jsem milosrdný a mé
soudy a tyto události dají lidem nejdříve prostor k pokání, ale pro ty, kdo se kát nebudou, přijde
více soudů, které je vezmou ze Země.
Prohledávejte své srdce teď a buďte rychlé v kajícnosti, je-li tam nějaký hřích. Buďte rychlé zbavit
se jakéhokoli hříchu a nepravosti ve svém srdci. Odtáhněte se od pokušení, abyste se svými hříchy
nenechaly obelstít.
Čiňte pokání, protože království nebeské je blízko.
Bůh Otec

Mt 3, 1-3
1: V té době vystoupil Jan Křtitel a kázal v Judské poušti:
2: Obraťte se, neboť se přiblížilo království nebeské.
3: To je totiž ten, o němž je řečeno u proroka Izajáše: Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Pánu,
vyrovnejte mu stezky.

Mt 24, 29: Až přejde soužení těch dnů, zatmí se slunce a měsíc přestane svítit. Hvězdy budou padat z nebe
a nebeské mocnosti budou otřeseny.
Zj 12, 9: Velký drak – starý had, nazývaný ďábel a satan, svůdce celé země – byl svržen na zem a jeho
andělé byli svrženi s ním.
Zj 13, 14-16
14: Těmi zázraky, které jí bylo dovoleno konat ve službách šelmy, svádí obyvatele země, přemlouvá je,
aby postavili sochu oné šelmě, která přežila tu ránu od meče.
15: A bylo jí dovoleno onu sochu šelmy oživit, takže ta socha šelmy promluvila, a způsobit, aby byli pobiti
všichni, kdo se té soše neklanějí.

16: Nutí také všechny, malé i velké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby si nechali udělat na pravou
ruku nebo na čelo znamení.
Lk 21, 25-26
25: Objeví se znamení na slunci, na měsíci i na hvězdách, na zemi zachvátí národy úzkost v bezradnosti
nad hukotem a příbojem moře;
26: lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přijde na celou zem, neboť nebeské mocnosti
budou otřeseny.
2 Petr 3, 10: Ten den Páně však přijde jako zloděj, a tehdy nebesa prudce s rachotem pominou, živly se
žárem stráví a země i všecko na ní bude souzeno.

307. Poselství Ježíše ze dne 22. listopadu 2017.
Nástroj: Pelianito (Janet Klasson, Kanada).

CO DĚLÁTE, ABYSTE PODPOŘILI NÁRŮST NEBESKÉHO POKLADU?

Mé dítě, zdá se ti to tvrdé? Nevidíš, že Já mluvím o žni duší? Takže co bych neudělal, abych je
dostal zpátky?
Moji věrní, svěřil jsem každému z vás oblast duší. Co děláte, abyste podpořili nárůst nebeského
pokladu? Neděláte-li nic, nevrátíte-li Mi jedinou duši – tu svoji – mohu se z toho radovat? A co
ostatní duše, které si přeji zachránit skrze vás? Mám je kvůli vám opustit? Ne! Dám je duši, kterou
znám a důvěřuji ji, že podpoří vzrůst.
Tyto ztracené duše jsou moje a Já se jich nehodlám vzdát. Rozšiřte svá území, drahé duše! V Boží
vůli budete nepředstavitelně úspěšné. Neumisťujte žádné hranice na své území, ale učiňte je tak
rozsáhlé, jako je má vůle. Nevytyčujte Mi hranice, protože Já nemám žádné hranice. Ale staňte se
pokornější a ochotnější udělat vše, abyste podpořili nárůst nebeského pokladu.
Buďte nebojácné v Boží vůli, mé děti. Buďte smělé v této nepředstavitelné milosti.
Ježíš

Lk 19, 26: Říkám vám, každému, kdo má, bude dáno; tomu však, kdo nemá, bude vzato i to, co má.

308. Poselství Boha Otce ze dne 7. listopadu 2017.
Nástroj Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

POHLEĎTE HLUBOKO DOVNITŘ

Pohleďte hluboko dovnitř, mé děti, protože staré vzpomínky mluví uvnitř vašeho srdce. Tak mnoho
vás nese neochotu odpouštět z minulých let.

Postupte Mi bolest, kterou jste nesli. Dejte Mi zlo spáchané na vás. Jste moje děti a Já jediný
mohu pomstít, co vám udělali. Není to pro vás, abyste nesli takovou bolest.
Přikázal jsem, abyste odpouštěli. Já vám také pomohu. Musíte se zbavit zla, spáchaném na vás,
máte-li sdílet věčnost se Mnou, kde přebývá jen láska.
Bůh Otec
Ef: 4, 32: Spíše buďte navzájem k sobě dobří, milosrdní a jeden druhému odpouštějte, jak i Bůh odpustil
vám pro Kristovy zásluhy.
Mk 11, 25: A kdykoli se postavíte k modlitbě, odpouštějte, máte-li co proti komu, aby i váš nebeský Otec
vám odpustil vaše poklesky.
Mt 6, 14-15
14: Odpustíte-li totiž lidem jejich poklesky, odpustí také vám váš nebeský Otec;
15: ale když lidem neodpustíte, ani váš Otec vám neodpustí vaše poklesky.

309. Poselství Ježíše ze dne 15. listopadu 2017.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

CHCETE-LI ZMĚNIT BĚH SVÉHO ŽIVOTA, MUSÍTE SE ROZHODNOUT TEĎ

Moji milovaní lidé,
vy, kdo chcete změnit běh svého života, se musíte rozhodnout teď, dokud se ještě
můžete vyhnout zmatku.
Má církev se spojila s falešným učením a vy, kteří Mě důkladně neznáte, přijímáte jakoukoli
novinku, která k vám přichází… JAK NESMÍRNOU CHYBU DĚLÁTE! Mé mystické Tělo je
v temnotě, která vám brání vidět mé pravé Světlo.
Víra je zase znovu podrobena zkoušce, mé děti procházejí čištěním ohněm a čelí
přípravám na vyvrcholení velké zkoušky lidstva.
Vy víte, že cesta k našemu Domu je úzká a na mé cestě nenajdete pohodlí, které vám nabízí svět.
Ale když překonáte tyto překážky, odměna bude velká, i když kvůli tomu musíte zůstat
přesvědčeni, obráceni, s láskou a neotřesitelnou vírou.
V mém lidu se díváte jeden na druhého, kritizujete, ukazujete prstem na ostatní: To je jiný příklad
pokrytectví, v němž žijete – nejste láskou, ani obrazy mé lásky, ale jste smutné postavy špatně
tvarované lidské lásky bez hodnot, která vám zabraňuje zůstat v naší vůli.
Snadno padáte kvůli tomu, že se díváte na práci a činy svých vrstevníků, aniž byste zkoumali své
nitro, ptáte se, proč jsem dovolil jisté činy, aniž byste posuzovali sami sebe.
Žijete ve falešné pokoře, myslíte si, že všechno víte, věříte, že vaše oddanost je naprostá, a přesto
lpíte na lidské vůli. Osobní rozmary kladete nad dobro a nad samotnou lásku.

Tíhnete k tomu, co je tělesné, a ne k tomu, co je duchovní. Nekrotíte svůj pohled a dáváte
neomezenou volnost myšlenkám, kvůli nimž padáte znovu a znovu.
Jste tolerantní k hříchu, abyste se nezavazovali mou Láskou, jste tolerantní k tomu, co jde
proti Desateru, abyste žili i nadále s vlažnou vírou v podprůměrné společnosti.
Moji milovaní lidé, odcizení od mých Přikázání je tak velké, že když potřebujete mou pomoc,
nenacházíte slova, protože se cítíte zahanbeni kvůli tolika urážkám, které jste proti Mně spáchali.
Pociťujete bolest, když prosíte o pomoc Mne nebo mou Matku.
Vy víte, že jsem spravedlivý a bojíte se mé spravedlnosti, proto ji v tomto čase popíráte a budete
ji popírat.
Jste uvnitř prázdní, nic vás neuspokojí, je tak málo těch, kteří Mě berou za ruku bez sobeckého
zájmu.
Můj lid se zvolna zmenšuje počtem, až vy, kteří Mi zůstanou věrní, se dají spočítat na
prstech ruky.
Někteří z těch, kdo se účastní práce modlitebních skupin, na činnosti ve společenstvích v mé církvi,
nebo někteří z těch, kdo se podílí na evangelizaci v mé církvi, nejsou zcela upřímní. Jsou jen
statisté ve společenstvích a ve skutečnosti jdou v cárech lidské vůle.
Některým mým dětem pohodlí nestačí. Nejsou spokojení s ničím a touží po minulosti.
Tato generace si není vědoma naléhavosti změny. Věříte, že Mi děláte laskavost tím,
že se snažíte, ale zapomínáte, že vaše spása visí na vlásku.
Proto můj anděl pokoje přijde, až budete strašně trpět v přítomnosti antikrista. Můj anděl pokoje
bude balzám pro ty, kdo jsou moji, bude nositelem uzdravení a přijde se dotknout srdce mých lidí,
až budou cítit, že už je nedržím v dlaních mých rukou.
Pak bude má církev obnovena a útočiště v brlozích budou obsazena zvířaty a už ne
lidmi, a mé Slovo bude v ní zářit, pravdivé jako blesk.
Můj lid zvítězí v mém jménu a pod velením mé Nejsvětější Matky!
Zvítězí nad těmi, kdo vás pronásledují.
Zvítězí nad těmi, kdo popírali moji skutečnou přítomnost v eucharistii. Znásobím mé eucharistické
zázraky.
Zvítězí nad těmi, kdo znesvětili mé jméno.
Zvítězí nad těmi, kdo zakalili mou Pravdu, aby žili se světskými záměry.
Moji lidé jsou zorničkou mých očí a ti, kdo je chtějí vyhladit, budou ponecháni ve zmatku.
Moji milovaní lidé, mým prorokům bude zakázáno sdílet mou Pravdu ze strachu, že v jistých
situacích vyhlásí, co bude vadit hierarchii mé církve, že byste to, jako lid, znali. Existují svatí lidé
zasvěcení Mně, ale jsou odsunuti do anonymity, aby ostatní nenásledovali jejich příklad.
Mé nástroje "budou zářit jako polední slunce" [Dan 12, 3], budou kázat Pravdu, aniž by se báli,
že bude na ně upozorněno.

Svět a tělo říká, že ďábel neexistuje. Některé z mých dětí, které věří, že jsou oddány mé církvi,
to také tvrdí.
Ano, děti!, tvrdíte to, abyste jednaly v prostopášnosti a necudnosti, abyste si dovolily jednat mimo
kontrolu, ovládnuty působením ďábla ve vás, a proto nečiníte pokání.
Svět a tělo říká, že ďábel neexistuje, abyste ospravedlnily vaše zneužívání svých nejbližších nebo
nejslabších a abyste kvůli tomu nepociťovali výčitky. Zde pýcha ukazuje samu sebe, mé děti,
pýcha, která vás degraduje a zatvrzuje vaše srdce.
Moji milovaní lidé, v tomto čase si ďábel dělá hnízdo v některých ztvrdlých srdcích, v těch, kdo Mě
nemilují, v těch, kdo žijí prostopášně, protože jsou půdou připravenou pro zlo, z níž se bude šířit.
Nezanedbávejte žít v mé vůli, buďte si vědomi času, ve kterém žijete.
Sama země se stále třese po celém světě a mé děti trpí. Země bude kolísat v prostoru.
Přeji si vidět své děti připravené na útoky zla, a podaří se jim to růstem jejich víry
skrze Boží Lásku.
Modlete se, mé děti, modlete se za Střední Ameriku, bude se třást.
Modlete se, mé děti, modlete se za Spojené státy, San Francisko bude očištěno.
Modlete se, děti, modlete se, globální vůdce přijde o život. Modlete se.
Vše, na co se budete dívat s mou Láskou, bude vyzařovat mou Lásku k vám. Je pro vás nutné
zůstat v mé jednotě. Kdokoli opustí mou jednotu, vydává se do spárů ďábla.
Vyzývám vás k usmíření, abyste v mém pokoji byli takoví, jak si přeji: Můj lid, pravdivý a věrný.
Žehnám vám.
Váš Ježíš

310. Poselství Boha Otce ze dne 20. listopadu 2017.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

PÁTREJTE VE SVÉM SRDCI

Moji lidé se vyptávají, co přijde na konci. Prosíte, abyste věděli, jak se připravit a být připraveni.
Moji lidé, nejste připraveni na konec, a proto vám neodpovím. Nejste připraveni se setkat se Mnou
nebo jít do svého nebeského domova, a to je právě to, co by vám mělo dělat starost.
Chci, aby moji lidé pátrali ve svém srdci a našli, co je tam v nepořádku. Suďte sebe sama a kajte
se, abych vás nemusel soudit Já nebo očistit vás jako zlato v tavicím kelímku. Chci, abyste šli po
mých cestách, ale vy nechodíte, a ani to nevidíte.

Pátrejte ve svém srdci, suďte hříchy, které tam najdete a čiňte pokání. Buďte jako moudré panny
a nemarněte čas, který vám byl dán, neboť až opustíte zemi, už nebude žádný čas k litování
hříchů.
Pátrejte ve svém srdci, neotálejte.
Bůh Otec

Jr 17. 9: Nejúskočnější ze všeho je srdce a nevyléčitelné. Kdopak je zná?
Př 4, 23: Především střež a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život.
1Kor 11, 31-32
31: Kdybychom soudili sami sebe, nebyli bychom souzeni.
32: Když nás však soudí Pán, je to k naší nápravě, abychom nebyli odsouzeni spolu se světem.
Jan 9, 4: Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci
pracovat.
Ef 5, 10-20:
10: Zkoumejte, co se líbí Pánu.
11: Nepodílejte se na neužitečných skutcích tmy, naopak je nazývejte pravým jménem.
12: O tom, co oni dělají potají, je odporné i jen mluvit.
13: Když se však ty věci správně pojmenují, je jasné, oč jde.
14: A kde se rozjasní, tam je světlo. Proto je řečeno: Probuď se, kdo spíš, vstaň z mrtvých, a zazáří ti
Kristus.
15:Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří;
16: nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé.
17: Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně.
18. A neopíjejte se vínem, což je prostopášnost,
19: ale plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho
z celého srdce
20: a vždycky za všechno vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.

311. Poselství Ježíše ze dne 13. června 2012.
Nástroj: Anna Marie (USA), http://www.greenscapular.org

VÍM, ŽE JSTE U KONCE SVÝCH SIL A BEZNADĚJ NAPLNILA VAŠE SRDCE

Anna Marie: Můj Pane, slyším vás, že mě voláte. Můj Pane, jste Otec, Syn nebo Duch Svatý?
Ježíš: Má milovaná, jsem to Já, váš Spasitel, Ježíš Nazaretský.

Anna Marie: Můj Pane, můžu vás požádat, abyste se poklonil a zbožňoval Boha, vašeho Věčného
Svatého Otce, který je Alfou a Omegou, Stvořitelem všeho života a všeho co můžeme i nemůžeme
vidět?
Ježíš: Ano, drahá. Já, váš božský Spasitel se nyní a vždy skláním a zbožňuji mého Svatého,
Věčného, Milosrdného Otce, který je Alfou a Omegou a Stvořitelem všeho života, který můžete
i nemůžete vidět a všeho, co je viditelné i neviditelné.

Anna Marie: Ano, Ježíši, prosím mluvte, vaše hříšná služebnice naslouchá.

Ježíš: Moje drahá, nyní si přeji ti dát Poselství lásky pro všechny mé děti.

Anna Marie: Ano, Pane.
Ježíš: Řekni mým milovaným, že znám jejich mnohá utrpení a zkoušky. Vím, že jsou u konce
svých sil a beznaděj naplnila jejich srdce a životy a nahradila radost a potěšení.
Řekni mým milovaným dětem, že jsem je neopustil, ale že se stalo nutností vzít jejich utrpení
a použít je, abych pomohl porazit nepřítele Boha.
Ježíš: Bylo vždy nutné, aby lidský druh během času také přispíval k duchovní evoluci milosti.
Během historie byla milost vždy získána skrze velkodušná a milující srdce mužů a žen
v modlitbě, vdávajících čest a chválu svému milosrdnému Pánu.
Jak se čas blíží k mému Druhému příchodu, je méně modliteb a také méně mužů a žen nabídlo své
modlitby ke cti a slávě jejich svatého Pána.
Bez více modliteb, můj Otec dovolil použít jiné prostředky k dosažení milosti pro obrácení hříšníků:
UTRPENÍ.
V utrpení těl a duší nemocní získají odpuštění jejich časného trestu a použijí tyto stejné zkoušky
a utrpení na duše v očistci a k obrácení hříšníků.
Je to duchovní vítězství plánu mého Otce k obnovení země, uskutečněného v dokonalé poslušnosti,
v radosti a oslavě jeho všemocného plánu.

Anna Marie uslyšela slova: Sláva Bohu nejvyššímu a mír jeho lidem na zemi.
Ježíš: K vítězství mého návratu dojde brzy, ale ještě není připraven. A tak dostanete více času
a prosím mé milované děti, aby se zasvětily každodenní modlitbě, oběti, utrpení
a přijaly všechno, co můj Otec si pro každé z nich přeje.
Když se vaše kříže stanou příliš těžkými, obraťte se ke Mně a k mé svaté Matce. Pomůžeme je vám
nést. To vám slibuji.
Nyní jděte, jako moji malí beránci do světa hladových vlků, kteří jsou na číhané, aby vás pohltili.
Já jsem váš Pastýř a nedovolím žádnému zlu, aby vás ode Mě vzdálilo. Jste moji a Já miluji
každého z vás.
Jdi nyní, dcero a připrav toto poselství jak je třeba. Miluji vás a žehnám všechny mé apoštoly v
tuto noc.

Anna Marie: Děkuji vám, Ježíši, všichni vás milujeme a děkujeme, že jste dnes večer přišel
a požehnal nám.
Konec poselství.

312. Poselství Boha Otce ze dne 16. listopadu 2017.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

SOUTĚŽENÍ

Moji lidé, vstoupili jste do času, jenž není podobný žádnému jinému před ním. Není způsob,
kterým byste se zcela připravili na to, co přichází. Velmi málo z mého lidu se dožije konce,
aby viděli můj návrat, ale co je důležité, je, abyste vydrželi až do konce, který k vám může
přijít kdykoli.
Nedovolte nepříteli krást váš čas pro Mne, neboť pak vás nemohu vést. Nemohu vám dát
moudrost. Nemohu vám dát povzbuzení. Musím být vaší nejvyšší prioritou, které se musíte
podvolit.
Všechny starosti tohoto světa soutěží o váš čas a pozornost. Já nesoutěžím, Já jsem váš Bůh.
Je na vaší odpovědnosti klást Mne na první místo, a jste to vy, kteří ztrácíte, když to nečiníte.
Ztrácíte svůj pokoj, ztrácíte vaše vedení. Ztrácíte svou moudrost i podporu.
Vy si vybíráte. Potřebujete Mě, abyste vydrželi až do konce. Jen ti, kdo vydrží do konce, budou
zachráněni. Mé děti, rozhodujte se moudře každý den. Rozhodujte se moudře každou hodinu
každého dne. Neodkládejte na později, co byste měly udělat teď. Vy víte, co byste měly udělat.
Bůh Otec

2Tim 3, 1-5
1: Buď si vědom toho, že v posledních dnech nastanou těžké chvíle.
2: Lidé budou sobečtí, chtiví peněz, chlubní, pyšní, rodičů neposlušní, nevděční, bohaprázdní,
3: bez citu, nesmířliví, pomlouvační, nevázaní, hrubí, k dobrému neteční,
4: zrádní, drzí, nadutí a milovníci rozkoše víc než milovníci Boha.
5: Budou sice navenek ukazovat zbožnost, ale ve skutečnosti nebude po její síle u nich stopy. Od takových
lidí se odvracej.
Mk 13, 5-9
5: Ježíš jim odpověděl: Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl!
6: Mnozí přijdou pod mým jménem a budou říkat: "Já to jsem", a mnohé svedou.
7: Až uslyšíte o válkách a válečných zvěstech, nelekejte se, musí se to stát, ale to ještě není konec.
8: Neboť povstane národ proti národu a stát proti státu, na jednom místě za druhým bude zemětřesení,
bude hlad – ale to je jen začátek strastí.
9: Vy se mějte na pozoru! Budou vás vydávat soudům a v synagogách budete biti, budou vás stavět před
místodržitele a krále kvůli mně, jim na svědectví.
Mt 24, 21-22
21: Neboť tehdy bude veliké soužení, jakého nebylo od začátku světa až do nynějška a jakého nikdy už
nebude.
22: A kdyby ty dny nebyly zkráceny, nebyl by zachráněn žádný člověk. Ale kvůli vyvoleným budou ty dny
zkráceny.
Mt 24, 13: Kdo však vytrvá až do konce, bude spasen.

313. Poselství Matky Spásy ze dne 21. listopadu 2017.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

MUSÍTE SI UDRŽET SVOU VÍRU ŽIVOU

Milovaní mého Neposkvrněného Srdce,

ať je pokoj a Láska mého Syna osvěžující vodou, která vás udrží ve stálé duchovní
obnově.
Přicházím, abych vám přinesla Slova, která jsou vůlí Otce, abyste se všichni mohli vrátit k pravé
podstatě víry.
Jste stvoření Boha a jako takoví, máte schopnost se znovuzrodit v duchu, abyste byli bytostmi
dobra a odložili oděv starého muže, s nímž jste si zvykli se zdobit, aby vás vaši bližní obdivovali.
Žijete ve světě, ale nejste ze světa…
Nežijete proto, abyste v materiální úrovni soutěžili…
Nežijete proto, abyste si ze strachu nevšímali znamení času…
Nežijete proto, abyste pátrali proč, nebo k vůli čemu Bůh dovolí, aby se staly jisté věci…
Žijete a pozorujete, co dělají vaši bližní, ale nevšímáte si, kolik máte chyb, skrýváte je, abyste
mohli dále žít v hříchu…
Žijete v duchu jen z části, s prázdnými modlitbami a zpěvy zbavených smyslu, které se ducha
vůbec nedotýkají…
Musíte být bezpodmínečně poslušní až do té míry, že ustoupíte do pozadí, aby můj Syn
žil v každém z vás, a pak to nebude lidská vůle, která bude mít převahu, ale vůle Boží.
Neberete má Slova s nutnou vážností, považujete za klamnou skutečnost, že budete svědky změn,
do nichž budete vrženi a které budou narůstat jako vlny bouřlivého moře. Tato generace žije
v těchto změnách, které byly nejvíc očekávány těmi, kteří se přestali dívat, čím jsou znamení
tohoto času, a přestože jsou jimi prostoupeni, považují je za nedůležitá.
Lstivost Satana vstoupila do církve mého Syna, aby se tato církev zdála, že je stále mého Syna,
bez toho, že by Mu byla zcela poslušná.
Vy, děti mého Neposkvrněného Srdce, nevlastníte, co byste jako děti mého Syna měly mít, protože
vám dávají jen drobky a ne celou hostinu. To proto, aby vás odloučili od věrného lidu, až se lid
mého Syna začne vytrácet. Zlý a jeho přívrženci mají mnoho možností jak vás oklamat, až do té
míry, že vás přivedou k životu v naprosté lhostejnosti a neúcty k Otci, Synu a Duchu Svatému.
Jdete kupředu, přesto dosáhnete bodu, v němž vás zmatek může duchovně oslepit,
obzvláště ty, kdo neznají Slovo mého Syna a jsou ponořeni do malicherných detailů
falešných náboženství.
V tomto okamžiku jsou mé děti kořistí těch, kdo překrucují Slovo mého Syna v lůnu jeho církve,
vedou lidi k páchání nepravostí a k odmítání Božího Slova, které nesmíte opustit a musíte v něm
žít.
Lidé se připoutávají k světu, k materiálnu, k společnosti, k tomu, co je jim pohodlné a znevažují
volání mého Syna, aby se znovu vydali na cestu nového života. Zmínila jsem se o tom, že jste
povoláni ke svatosti a vy se bráníte, neboť nedůvěřujete síle, kterou Duch Svatý vlévá do těch,
kdo pokračují v úsilí se povznést a být prázdnými nádobami, aby je Duch Svatý naplnil.
Modlitba je pro každého z vás důležitá, mé děti, ale ne monotónní modlitba bez procítění
vysloveného slova v každé větě.
Modlitba se v bytosti musí zrodit, proudit ze srdce, být přivedena k vědomí a odtud
k rozumu. Tak se lidské srdce pozvedne s opravdovým cítěním, vědomím, úctou
a díkůvzdáním k Nejsvětější Trojici.
Člověk by neměl v této chvíli spát. Měl by se snažit jít s rozhodností cestou mého Syna, aby nebyl
zneklidněn a nikdo ho nesvedl.

Většina lidí mého Syna čeká na začátek signálů a znamení, které jim řeknou, že se již nacházejí
v očistě, a já, jako Matka, se rmoutím nad vaší nevšímavostí vůči všemu, co se již na celé zemi
děje.
Dětičky, útoky přírody, které věda sama nebude schopna vysvětlit, protože jde o události nemající
obdobu v minulosti a o neočekávané jevy, hluk, změny v přírodě a mezi lidmi, které lidé vidět
nechtějí, a kvůli chybějící přítomnosti Boha v nich samých, budou vystaveni vlivu měsíce, slunce,
samotné přírody a působení ďábla.
Neumí-li člověk žít v Lásce mého Syna, nepodaří se mu zvítězit nad stálými
i proměnlivými stavy duše, v nichž v tomto čase žije, vzhledem k tomu, že přijímá
Satanův vliv, který souvisí se vším, co ho obklopuje.
Očekáváte, že Zlý přijde na vás zaútočit se zbraněmi a nabídkami, ale zloděj duší se takto nechová,
jedná skrytě, nepoznaný a nepovšimnutý, aby se člověk nestal bdělým.
Ve všech časech byli někteří, kdo popírali slova proroků, aby se lid mého Syna náležitě nepřipravil.
V tomto čase nedbáte na moji prorokyni a útočíte na to, co vám říká, a zapomínáte, že to nejsou
její slova, ale Slovo Boží, které vám sděluje. Lidstvo přijalo, co přijmout nemělo a odmítá Slovo,
které vám mělo otevřít oči, abyste poznali, že jste dětmi Boha a rostli a žili ve společenství s mým
Synem.
Milované děti, netrapte se a nemějte strach. Přijdou vážnější věci a vy si musíte udržet
svou víru živou, uchovat si pokoj a touhu ponořit se do Boží vůle a nakonec se s ní
sjednotit.
Buďte bytostmi dobrých skutků, nebuďte závistiví a ať vás nezachvátí chamtivost, neboť
v ní nalézá démon živnou půdu, v níž roste a vás, jako Boží stvoření, zničí.
Pokud jste vyburcováni tímto vysvětlením Boží vůle, neničte je, když mu nevěříte, setrvejte
v nevědomosti a nevypouštějte žádná prázdná slova, která lze snadno vyvrátit.
VY, MÉ DĚTI, MĚLY BYSTE SE PONOŘIT DO PRAVDY A ŽÍT S ČISTÝM A POCTIVÝM
SRDCEM.
Modlete se, mé děti, modlete se, epidemie bude popsána tak, aby lidstvo bylo
varováno.
Modlete se, mé děti, modlete se. Země bude silně otřesena. Je to čas volání "Běda…"
[Zj. 8, 13].
Modlete se, mé děti, přijde zrada mezi země, které se proti sobě zuřivě postaví.
Modlete se, mé děti, modlete se za Portugalsko. Jeho nářek bude slyšet všude.
Modlete se, děti, modlete se za Španělsko.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, přichází ke mně velké množství bytostí. Někdy říkají,
že mi nerozumí, proč nebyly vyslyšeny, přesto nevidí, že jejich víra je tak chladná, že se nemodlí
s láskyplnými myšlenkami a vroucími prosbami, ale požadují. Můj Syn však miluje pokoru.
Z Domu mého Otce přijde anděl pokoje a bude k vám mluvit pravdivým Slovem. Bude vám
připomínat, že Bůh je pravdivý a věrný.
Žehnám vám.

Matka Maria

314. Poselství Ježíše ze dne 15. listopadu 2017.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

VLNY ÚTRAP

Moji lidé vstoupili do času velkého zkoušení. Intenzivní strasti a útoky přijdou na vás ve vlnách
ze všech stran, jak se budete blížit konci všeho.
Tyto útrapy postihnou také nevěřící a mnozí ztratí odvahu v časech, které mají přijít. Jak se jejich
útrapy zesílí, vyvolá to vlnu sebevražd. Chci, aby se moji lidé modlili za tyto duše, ztracené pro
království temnot.
Chci, aby Mě moji lidé chválili a radovali se, neboť váš čas na zemi se téměř naplnil a už nebudete
déle zkoušeni. Vaše vykoupení se blíží, mé děti.
Ježíš

1Petr 4, 12-19
12: Milovaní, vůbec se tomu nedivte, když musíte procházet očistnou výhní. To přece není nic
neobvyklého.
13: Spíše se z toho radujte, že se tím stáváte účastni utrpení Kristových, abyste také mohli radostně jásat,
až se slavně ukáže.
14: Když musíte snášet urážky pro Kristovo jméno, blaze vám, neboť Duch slávy, to je Duch Boží, spočívá
na vás.
15: Když někdo z vás trpí, nesmí to být proto, že zavraždil nebo okradl, že někomu ublížil, nebo že se jen
míchal do záležitostí druhých lidí.
16: Trpí-li však, že je křesťan, za to stydět nemusí; spíše ať Boha velebí, že nosí to jméno.
17: Přišel totiž čas, aby se začal soudit nejdříve Boží dům. Začíná-li to napřed u nás, jak teprve dopadnou
ti, kdo se zdráhají poslušně přijmout Boží evangelium!
18: Jestliže se stěží zachrání spravedlivý, jak se bude moci ukázat na světle člověk bezbožný a hříšník?
19: A tak ti, kdo trpí podle vůle Boží, ať se poroučejí do ochrany věrnému stvořiteli v konání dobra.
Lk 21, 25-28
25: Objeví se znamení na slunci, na měsíci i na hvězdách, na zemi zachvátí národy úzkost v bezradnosti
nad hukotem a příbojem moře;
26: lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přijde na celou zem, neboť nebeské mocnosti
budou otřeseny.
27: A tehdy uvidí člověka přicházet v oblaku s velikou mocí a slávou.
28: Až se to všechno začne dít, vzpřimte se a zdvihněte hlavu, protože se blíží vaše vykoupení.

315. Poselství Ježíše ze dne 6. listopadu 2017.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

POCHODY VAŠEHO NITRA

Zamyslete se nad fungováním vašeho nitra. Přemýšlejte o způsobech, jimiž odpovídáte světu
kolem vás.
Přeji si, aby můj lid šel v pravdě a každý den svými ústy mluvil mou pravdu. Přeji si, abyste
ostatním odpovídali v lásce. Tímto způsobem se odlišíte ve světě kolem vás a stanete se mými
svědky.
Jsou-li vaše myšlenky temné, vaše slova budou také taková, neboť člověk mluví z hojnosti svého
srdce. Řekl jsem vám to v mém svatém Slovu. Hořký pramen nemůže dát dobrou vodu.
Mé děti, svět vás pozná po ovoci. Je-li vaše ovoce hořké, svět bude mít za to, že jste jeden z nich
a vy se přidáte do království vašeho nepřítele. Je-li vaše ovoce trpké – když se chováte k ostatním
nevlídně, když jednáte s nenávistí a ne s láskou, pak lidé nepoznají, že jste moji učedníci, neboť
ani nemůžete být, když nemáte lásku ke svým bratrům.
Přeji si, abyste šli v pravdě a lásce. Váš čas je krátký. Žádáte ode Mne mnoho. Já žádám toto
od vás.
Váš Ježíš

Lk 6, 45: Dobrý člověk vynáší z dobré pokladnice svého srdce dobro, ale zlý za své pokladnice vynáší zlo.
Jeho ústa totiž mluví to, čím přetéká jeho srdce.
Jk 3, 9-11
9: Jím velebíme Pána a Otce, a jím zlořečíme lidem stvořeným k obrazu Božímu.
10: Z jedněch a týchž úst vychází dobrořečení i zlořečení. Moji bratři, tak to být nemá.
11: Což vydává pramen z téhož otvoru vodu sladkou i hořkou?
Mt 7, 17-19
17: Tak každý dobrý strom nese dobré ovoce, ale špatný strom nese špatné ovoce.
18: Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce, ani špatný strom dobré ovoce.
19: Každý strom, který nenese dobré ovoce, bývá vyseknut a hozen do ohně.
Jan 13, 34-35
34: Dávám vám nové přikázání: Milujte se navzájem; jak jsem já miloval vás, tak se navzájem milujte.
35: Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku k sobě navzájem.

316. Poselství Ježíše ze dne 26. listopadu 2017, na Slavnost Ježíše Krista Krále vesmíru
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

ČASTO SE ŘÍKÁ, ŽE NEBE JE PRO VŠECHNY

Moji milovaní lidé,
jdu se svým lidem v každém čase, neopouštím své vlastní.
Stále vám žehnám za každý čin, který jste vykonali v souhlasu s naší vůlí, a cítím velký žal, když
neposloucháte má volání.

Nepřišel jsem, abych přeformuloval Přikázání, nebo Písmo svaté, ani svátosti, trvám na současném
znění.
Naše Trojice je věčná přítomnost a jejím nařízením je vám odhalováno vysvětlení
jejího Trojjediného Slova v těchto poselstvích.
Moji lidé, je naléhavé si uvědomit, že musíte změnit cestu a rozšířit své poznání, a tím se stát
duchovnější, abyste mohli rozlišit rozdíl mezi tím, co odpovídá Boží vůli a co vůli lidské, a co vrhá
mou církev do rozkolu s cílem pozvednout uchvatitele mého lidu.
Nejen, že musíte vědět, kdo jsem Já, nejen, že Mě musíte znát, ale musíte Mě přijmout,
abyste nebyli oklamáni. Proto nestačí nazývat se křesťany, ani vědět a věřit, že jsem
vás vykoupil z hříchu, protože nemáte svou spásu zajištěnou. "Každý bude souzen
podle svých činů".
Slýcháváte, že se často říká, že nebe je pro všechny, a že je jisté, že je pro všechny: to je vskutku
naše vůle, ale ne každý nebe získá – spíše se budete muset namáhat být vykonavateli Božího
Zákona, který znáte, abyste mohli přijít a těšit se z věčného života.
Slýcháváte, že se říká, že peklo neexistuje, že peklo žijete na zemi. To, děti, je poblouznění kvůli
tomu, že jste neznalí Písma svatého, a proto jste byli oklamáni. To místo ohně existuje, kde
duše zůstávají beze Mne, naříkají a trpí nikoli z Boží vůle, ale proto, že zneužitím své
svobodné vůle se odevzdaly Zlému, a tedy hříchu.
Neslyšíte pravidelně kázat o očistci, a lidstvo ztratilo to, co pro duše, které jsou v očistci, je velkou
pomocí a požehnáním: Modlitba svatého růžence a oslavný hymnus na svatou Trojici (Trisagion)
na úmysl duší v očistci, které čekají, že je moje svatá Matka a andělé přivedou do mé přítomnosti.
Moji milovaní lidé, musíte zůstat stále ostražití, pokud jde o vás, pokud jde o lidské ego, aby
nebylo příčinou, že sejdete z cesty k věčnému životu.
Pozornost, pokud jde osobní práci a jednání, je rozhodující, ale toho nemůže být dosaženo, aniž
byste byli pokorní, proto se musíte shromáždit jako mé mystické Tělo, kterým jste, abyste jeden
druhému pomáhali a překonali osobní zábrany.
V tomto čase moji lidé ztratili znalost, co s sebou pro duši nese hřích, protože vám není
o něm kázáno slovem Pravdy, ale ve vlažnosti, a proto lidé nacházejí spřízněnost
v hříchu.
Lidstvo poslouchá rozmluvy o milosrdenství bez spravedlnosti, o milosrdenství, které nevidí
a neslyší, ale všechno odpouští, a nezáleží na tom, jak těžké mohou být viny, i když stvoření necítí
bolest a smutek kvůli zlu, které spáchalo.
Moji lidé chtějí vidět kříž, který člověku vyhovuje, kříž, jenž dovoluje cokoli, kříž, jenž je ústupný
k hříchu. Děti, vyrůstejte, zkoumejte Mě, poznejte Mě, aby vás neuvedli v omyl, aby vás
neoklamali. MŮJ KŘÍŽ JE LÁSKA, MILOSRDENSTVÍ A SPRAVEDLNOST.

"Ať tě neopouští milosrdenství a věrnost! Přivaž si je na hrdlo, napiš je na tabulku svého srdce.
Tak najdeš milost a uznání v očích Božích a lidských. Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji
rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky."
[Př. 3, 3-5].

Já jsem Král bez království, jsem Pán lásky a žebrám o lásku…

Cesta k zatracení je mým dětem usnadňována, ony nechápou, že na cestě ke Mně musí žít v naší
Boží vůli. Inteligence lidí, jejich vědění a chápání byly pozměněny, aby šli v tom, co je snadné, k
tomu, co nevyžaduje úsilí a neodvádí je z jejich zóny pohodlí.
Moji milovaní lidé,
chcete-li být skutečně svobodní:
Milujte svobodu, kterou vám dávám, abyste se rozhodli Mě následovat…
s láskou naplňujte moji vůli…
s láskou naplňujte Přikázání…
s láskou naplňujte svátosti…
s láskou Mě následujte…
Milujte Mě tím, že Mi budete sloužit, ale ne rozmarným způsobem člověka, ale v mé vůli, která
zahrnuje úsilí, rozhodnutí, oddanost, odhodlání, pravdu, odevzdání se, odpuštění, ale
především pracovat a působit v mé lásce.
Chcete být svobodní a nebýt otroky? Následujte Mě, nabízím vám pravou svobodu.
Moji lidé, nenechejte se uvést do omylu a do zatracení, kde duše neuvidí mé Světlo. Ďábel
se vkrádá do lidských myšlenek o tom, po čem člověk dychtí nejvíce, aby na něj zaútočil a odvedl
ho ode Mne.
Život mých dětí v tomto čase musí být činný v duchu, jinak, nemají-li v tom zkušenost,
budou snadnou kořistí Zlého. Nezapomínejte, že ďábel pokračuje v boji, kterého si kvůli hluku
světa nevšímáte, protože v němž žijete. Kvůli nepřítomnosti vnitřního ticha se duchovní boj
v některých případech stává fyzickým, když je bytost posedlá ďáblem. Moji lidé, dejte Mi mé
království, nevylučujte Mě ze svého života.
Zakázali jste Mě na veřejných místech, jednáte se Mnou jako se zlodějem, nenávidíte Mě,
odstraňujete Mě ze svých pracovišť, nedovolujete mým maličkým dívat se na Mne, snižujete mé
Slovo, aby Satan pronikl celý můj lid.
Ale děti, tento Král lásky a milosrdenství, lásky a spravedlnosti, žije v každém ze svých
dětí a od vás Mě nikdo nemůže oddělit, jenom vy samy.
Poznejte Mě do hloubky, abyste pochopily, že jsem Král všeho, co bylo stvořeno, všeho
viditelného i neviditelného, Král vesmíru, Král toho, co člověk zná i toho, co ještě neví.
Proto odhaluji události, abyste udržovaly své lampy přeplněné olejem.
Modlete se, děti, modlete se, země se bude stále třást. Nenajdete klid.
Modlete se, děti, modlete se, ďábel, potom, co pronikl a posednul mysl některých lidí,
přináší lidstvu bolest. V jedné a další zemi je teror přítomen a mé nevinné děti trpí.
Hlavní města v Evropě trpí.
Modlete se, děti, modlete se.
Modlete se, děti, Spojené státy trpí.
Modlete se, děti, komunismus sbírá sílu a můj lid je utiskován bez slitování.

Čas je krutý: to, co se formuje, není člověk mé církve Zbytku, ale člověk vzpoury, člověk rozporu,
člověk pýchy, člověk, jenž se bez rozlišení účastní na všech náboženských obřadech, aby byl
ztracen v moři zmatku. Pak Satan najde nejlepší místo k svému plánu pro lidstvo.
Moji milovaní lidé,
cvičte se v daru svobodné vůle, udržujte se ve stavu milosti, abyste našli cíl, pro který
jste byli stvořeni – radovat se z věčného života.
Moji lidé, nesuďte názory svých bratrů, neukazujte na toho, kdo chyboval. Naopak, chvalte toho,
kdo dělá pokroky a jde k poznání Pravdy mého Slova.
Každý člověk jde uprostřed nějakého zbytku svých omylů, ale to je užitečné pro toho,
kdo své omyly rozpoznává, avšak každý, kdo setrvává v omylu, aniž by jej rozpoznal,
patří k pošetilcům.
Zkoumejte Mě pečlivě, poznat Mě není v rozporu s mou vůlí, je to povinnost mého mystického Těla
znát Mě do hloubky a s důvěrou vstoupit do vztahu, který chci, abyste udržovali s tímto Králem
králů, ale málo je dětí, které to opravdu chtějí.
Při tomto svátku nezapomínejte, že Já jsem Král vesmíru, neomezujte Mne. Přicházím
k vám s mou láskou a spravedlností, odpuštěním a s mou Pravdou.
Žehnám vám a vysvětluji vám, co musíte vědět, abyste nebyli ztraceni kvůli nevědomosti.
Má Láska přivítá každého, kdo ví, jak poznat sebe jako hříšníka: jako hlupáka a tvrdohlavce, který
poznává sebe jako takového.
Žehnám každého z vás, kdo si cení mého Slova, žehnám vaši cestu i vaše místo, aby
každý z vás byl lidským stvořením, jež si vezme toto mé požehnání kamkoli půjde.
Miluji vás.
Váš Ježíš

317. Poselství Ježíše ze dne 8. listopadu 2017.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

JAK TRÁVÍTE SVÉ DNY

Tak mnoho mých dětí je jen měsíce daleko od své smrti na zemi a stále si ještě ve světě hrají.
Stále ještě hledají světská potěšení a uznání. Nevíte, že Mi brzy budete čelit tady v nebi? Nevíte,
že vaše priority jsou pokřivené?
Mé děti, váš úkol je stejný, ať už je váš čas krátký, nebo dlouhý – jít v lásce, šířit dobrosrdečnost,
dělat práci pro vašeho Otce. Když opustíte Zemi, nebude žádná porada o tom, jak dohnat ztracený
čas, žádná další příležitost činit, co je správné. Neuděláte-li to nyní, ukáže se to na vašem účtu
v nebi. Co nedáte ostatním nyní, bude vidět na vašem účtu. Nelaskavá slova, která řeknete

ostatním, se ukážou na vašem účtu. Jak si pak zodpovíte, že teď vám na tom tak málo záleží?
Máte znalosti z mého Slova, a tak jste zodpovědní, jak s touto znalostí naložíte.
Nebuďte jako pošetilé panny, mařící čas a nesoustředěné. Nezaměřujte se na to, co špatného vám
bylo učiněno, nebo na to, co [ještě] nemáte, ale poslechněte Mě ve všem a budete se radovat po
celou věčnost.
Váš čas na zemi je jako pára – očekává vás věčnost, a je bez konce. Shromažďujte poklady v nebi.
Kde je váš poklad, tam bude také vaše srdce.
Je vaše srdce moje? Je se Mnou? Nebo se světem? Vaše odpověď odhalí, jak trávíte své dny.
Váš Ježíš

Jak 4, 14-16
14: Vždyť přece vůbec nevíte, co bude zítra! Co je váš život? Jste jako pára, kterou je chvilku vidět,
a potom zmizí.
15: Spíš máte mluvit takto: Dá-li Pán Bůh, budeme živi a podnikneme to nebo ono.
16: Ale vy mluvíte chvástavě a vychloubačně. Všechny takové chlubné řeči jsou špatné.
Mt 6, 19-21
19: Neshromažďujte si poklady na zemi, kde je kazí rez a mol a zloději se vloupávají a kradou.
20: Shromažďujte si však poklady v nebi, kde je ani rez ani mol nekazí a kde se zloději nevloupávají a
nekradou.
21: Vždyť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.
Ex 20, 3: Nebudeš mít jiného boha mimo mne.
Kol 1, 9-10
9: Proto i my od toho dne, kdy jsme to uslyšeli, nepřestáváme se za vás modlit a prosit Boha, abyste dobře
poznali jeho vůli a aby se vám dostalo všestranné moudrosti a všestranného duchovního pochopení,
10: takže potom povedete život hodný Pána a budete se mu ve všem líbit: ponesete plody všech možných
dobrých skutků a porostete v poznávání Boha.
Dt 6, 5: Budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou.
Mt 6, 24: Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Buď totiž bude jednoho zanedbávat a druhého mít v lásce,
anebo se prvního bude držet a na druhého nebude dbát. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu.
Lk 10, 40-42
40: Marta měla plné ruce práce s obsluhou. Přistoupila k němu a řekla: Pane, je ti to jedno, že mě moje
sestra nechala samotnou obsluhovat? Řekni jí přece, ať mi pomůže.
41: Pán jí odpověděl: Marto, Marto! Děláš si starosti a znepokojuješ se o mnoho věcí.
42: Jen málo je zapotřebí, nebo jen jednoho. Marie si totiž vybrala nejlepší úděl, a ten jí nebude odňat.

318. Poselství Matky Spásy ze dne 1. prosince 2017.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

JDETE JAKO OVCE DO PROPASTI

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,

moje mateřské požehnání zůstává s vámi jako neodstranitelná pečeť mého mateřství
pro ty, kdo je přijímají jako takové.
Nejsvětější Trojice mi dala titul "NAŠE PANÍ POSLEDNÍCH ČASŮ".
Všichni jste mé děti, bez rozdílu. Nabízím všem z vás mou lásku, mé vedení, mou přímluvu a mé
ruce, abych vás vzala na bezpečnou cestu, která vede k věčnému životu.
Milované děti, protože tolik trváte na tom, abyste se vzdálily od mého Syna, od Boží vůle a od
mého mateřství, tato volání by vás měla pohnout k tomu, abyste se znovu zamyslely, aby nebylo
ztraceno tolik duší.
Tato generace dosáhla toho, že z nebe a skrze Boží milosrdenství můžete s jistotou vidět události
oznámené lidstvu, čas zkoušek, který se již odhaluje. Nejste generace malé inteligence, ale jste
generací, která se bouří proti mému Synu a všemu, co je Boží, klesá do zapomnění Boha a padá
do léčky antikrista.
Před každým člověkem jsou stále váhy a v tomto čase se rovnováha misek kloní
k bezbožnosti, pohrdání, vzpouře, nemorálnosti, nedostatku úcty, dobročinnosti
a lásky k bližnímu. Na váhy člověk vkládá svou vlastní pýchu, sobectví, touhu vyniknout
a vlastnit to nejlepší, nedostatek víry, neznalost Božích Zákonů a náklonnost k tomu, co mu
nabízí zlo.
Tato generace obdržela velké dědictví spásy, a právě kvůli tomu je neocenila a mylně si je vyložila.
Zatímco se cítila v bezpečí, připoutala se ke zlu a současně vytvořila něco, což kdyby bylo použito,
způsobí největší škodu, jakou kdy viděla, nebo o ní slyšela…
Uprostřed fikce, v níž prostřednictvím videoher a filmů vyrostla velká část této generace, vám chybí
smysl pro realitu a nebezpečí. Z toho důvodu jste byli polapeni zdáním, jímž ďábel dosáhl svého
cíle – že si tato generace myslí, že život je hra, a kdykoli chce, má moc začít všechno znovu.
Nevědomost lidí, jejichž svědomí je otupeno zneužitím svobodné vůle, je smutnou
realitou dnešního člověka, jenž žije v neskutečnosti uprostřed reálného světa, který ho vybízí
k definitivní změně v jeho práci a jednání. Ale mé děti neposlouchají, proto Zlý použije lidskou
slabost a způsobí, že si budete myslet a věřit, že je všechno v pořádku.
To jsou okamžiky zmatku pro mé děti. Kormidlo se otáčí a uprostřed rozbouřeného moře toho,
co je světské, nenacházíte odvahu učinit správné rozhodnutí. Ti, kdo se považují za nepřátele Boží
vůle, budou páchat stále větší činy znesvěcení a zmocní se chrámů. Posvátné nádoby budou
prodány jako bezcenné předměty a chrámy budou přeměněny na místa světských atrakcí.
Lidské zbožňování člověka roste a můj Syn je stále víc vyháněn do samoty. Lidu mého
Syna chybí Pravda, chybí informace, chybí vědění, proto nepřátelé víry uskutečňovali svůj ďábelský
plán krok za krokem, až do této chvíle, kdy, s jeho svolením, ovládli člověka jako otroka, který pak
bude použit, aby sloužil podvodníkovi.
Čas váhavosti nadešel, mé děti nerozlišují mezi Boží vůlí a tím, co přichází a je vnuceno člověkem.
Proto vás vyzývám, abyste dbali na má volání. Vyzývám vás, abyste znali Písmo svaté, a nepřijali
podoby modernismu, který způsobí, že se lidstvo samo odevzdá do zatracení. Jednáte netečně
s ohledem na to, co vás uvádí na špatnou cestu, jdete jako ovce do propasti.
Vy, kdo se sami označujete jako věrní, měli byste mému Synu vydávat svědectví.
Povzbuzujte své bratry, aby i nadále stáli pevně na straně mého Syna.
Vidíte, jak každým okamžikem dochází v celém světě k velkým změnám: komunismus postupuje
pomalu, ale jistě, utlačuje a přemáhá před zraky lidstva. Moji lidé čelí moci komunismu a umírají

hladem. Umírají, aniž je jim dovoleno vyslovit byť jen slovo a zbytek lidstva…, co děláte ve
prospěch svých bratrů?
V tomto čase ti, kdo šíří tato odhalení z nebe, jsou pronásledováni, aby diskutovali o tom, co jim
odhalujeme, s cílem zničit věrohodnost vysvětlování Božího Slova, nebo slova této Matky. Tento
čas zmatku je časem Zlého, protože vede člověka k jednání v protikladu dobra, a člověk si v tom
libuje. Mé ubohé děti, jak jste jen duchovně slepé!
Ten, kdo je duchovně slepý, setrvává v tomto čase ve své slepotě, aby nemusel věřit voláním
Domu Otce a mohl je odmítat, připoutaný ke svým falešným idolům.
V historii lidstva hřích existoval, ale ne v té míře jako nyní. Byli rouhači, ale ne takoví, jako v tomto
čase. Člověk se od Boha vzdálil, ale ne tak, jak to činíte teď. Špatné lidské dílo a jednání přesáhlo
vše, co jste si sami mohli představit a v tomto okamžiku ani nechcete vědět, že se nemůžete
do minulosti vrátit, protože jste přivykli zlu, a proto se nechcete obrátit.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
modlete se, děti, modlete se za Francii, bude obětí teroru.
Modlete se, děti, modlete se za Střední Ameriku: bude otřesena a Kolumbie bude trpět
hladem kvůli neposlušnosti k voláním mého Syna. Partyzáni nepodepíší pravdu, ale
budou si klást podmínky. Tato země bude trpět pro usmíření.
Modlete se, děti, modlete se za Spojené státy, člověk se bouří proti všemu, nechce
se nechat omezovat. Modlete se, tato země svobody bude otřesena a symbol svobody
bude napaden nepřátelskými silami.
Můj Syn je láska a kvůli tomu dovolí, aby se člověk očistil sám. Lidstvo samo cítí, že bledne
vzhledem k nespočetným ztrátám ve všech oblastech, ale přesto člověk zůstane neposlušný
a bude trpět ještě víc. Kvůli své pýše bude utrpení dávat jména a vymlouvat se, aby nemusel
uznat, že jedná špatně.
Voda moří bude lidstvo stále bičovat. V jednom slunečném dni bude člověk vodou překvapen.
Přijdou zamoření a v okamžiku zničí lidskou potravu, proto se hladomor a žízeň stanou starostmi
velkých národů.
Toto lidstvo uvidí, co je nepřijatelné, bude očištěno, aby bylo připraveno na Druhý příchod
mého Syna. Tehdy bude všude panovat pokoj a člověk bude naplňovat Boží vůli a už nebude více
oddělen od Nejsvětější Trojice, ani od této Matky, protože bude jedno se svým Otcem, který
je v nebi.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, anděl pokoje přichází, aby mluvil "k lidem dobré vůle"
[Lk 2, 14] a k těm, kteří nevěřili, aby se obrátili, a oni se obrátí, až budou čelit Slovu Pravdy. Mé
děti vzdají díky, že neopustily správné učení mého Syna a vzdají díky, že zůstaly věrné Bohu.
Podívejte se na mne, děti, pečuji o vás, aby více duší nebylo ztraceno!
Podívejte se na mne, děti, nežijte už v temnotě, kde už nevidíte, co je dobré, co se líbí mému
Synu! Neuspokojujte Zlého, buďte bytostmi dobra, Boží lásky a těmi, kdo vlastní to, co světu
chybí: Moudrost a schopnost rozlišení.
Děti mého srdce, žehnám vám svou láskou, žehnám vám svým mateřstvím, žehnám vám a miluji
vás.
Matka Maria

319. Poselství Boha Otce ze dne 13. listopadu 2017.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

UPŘÍMNOST

Chci, mé děti, abyste žily čestně. Chci, abyste říkaly jen pravdu, nikdy lži, neboť nepřítel duší
je otec lží a Já jsem Otec vší pravdy. Napodobujte Mě, mé děti, ne vašeho nepřítele a svět.
Pátrejte ve svém srdci a naslouchejte svým vlastním slovům. Jak často mluvíte nepoctivě?
Jak často přikrášlujete pravdu zbytečným přeháněním?
Snažte se jít v pravdě. Snažte se mluvit jen pravdu. Všichni lháři budou mít svůj podíl v jezeru
ohně. Ať se neobjevíte mezi nimi.
Bůh Otec

Zj 21, 7-8
7: To bude úděl vítěze; a já budu jeho Bůh a on bude můj syn.
8: Ale zbabělí, odpadlíci, zvrhlí, vrazi, nečistí, čaroději, modláři a všichni lháři dostanou svůj díl v onom
močálu ohně, kde hoří oheň a síra – to je ona druhá smrt.
Jr 17, 9-10
9: Nejúskočnější ze všeho je srdce a nevyléčitelné. Kdopak je zná?
10: Já Hospodin zpytuji srdce a zkoumám ledví, já každému splatím podle jeho cesty, podle ovoce jeho
skutků.

320. Poselství Ježíše ze dne 10. listopadu 2017.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

NATÁHNĚTE K NIM RUKU

Podívej se kolem, mé dítě. Cožpak nevidíš trpící a potřebné všude kolem vás? Nevidíš lidi v nouzi
kamkoli jdeš? Pros Mě, ať ti otevřu oči, abys viděla. Pros Mě o uši, abys slyšela jejich křik. Pros Mě
o srdce, abys jim pomohla, protože to je, co chci, abyste dělali.
Chci, aby mé děti strávily zbytek svého času na zemi tím, že natáhnou ruku k lidem v nouzi.
Když jsem chodil mezi vámi na zemi, lidé v nouzi a trpící byli těmi, o jejichž potřeby jsem se staral
nejvíce. Přesto mnoho mých církví dělá pro ně tak málo.

Tolik mých církví nezná mé srdce a nenapodobuje Mě. Nenakrmí hladové, neoblečou nahé,
nenavštíví vězněné.
Jak Mě můžete napodobovat, když tyto věci, které jsem dělal Já a o nichž jsem mluvil, neděláte?
Váš Ježíš

1Jan 3. 17-18
17: Jestliže někdo má majetek a vidí, že jeho bratr je v nouzi, ale zavře před ním srdce – jak v něm může
zůstávat Boží láska?
18: Děti, nemilujeme jenom slovem a jazykem, ale činem, skutečně!
Mt 25, 34-40
34: Tehdy řekne král těm po své pravici: Pojďte, požehnaní mého Otce, přijměte jako úděl Království,
které je pro vás připraveno od stvoření světa.
35: Neboť jsem měl hlad a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň a dali jste mi napít; byl jsem cizí, a ujali jste
se mě,
36: byl jsem nahý a oblékli jste mě; byl jsem nemocen a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste
ke mně.
37: Spravedliví mu na to řeknou: Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a dali jsme ti najíst, žíznivého, a dali
jsme ti napít?
38: Kdy jsme tě viděli jako cizího, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsme tě?
39: Kdy jsme tě viděli nemocného, nebo ve vězení, a přišli jsme k tobě?
40: Král jim odpoví: Skutečně, říkám vám: Co jste udělali pro jednoho z těchto mých nejnepatrnějších
bratří, pro mne jste udělali.
Dt 15, 11: Potřebný ze země nevymizí. Proto ti přikazuji: Ve své zemi ochotně otvírej ruku svému
utištěnému a potřebnému bratru.
Př 14, 31: Kdo utiskuje nuzného, tupí toho, kdo jej učinil, kdežto ctí ho ten, kdo se nad ubožákem
slitovává.
Lk 6, 38: Dávejte, a bude vám dáno: dobrá míra, natlačená, natřesená a vrchovatá vám bude dána
do klína. Neboť mírou, kterou měříte, bude zase naměřeno i vám.
Př 22, 9: Kdo hledí vlídným okem, bude požehnán, neboť dal ze svého chleba nuznému.
Př 19, 17: Hospodinu půjčuje, kdo se nad nuzným slitovává, on mu odplatí jeho dobročinnost.
Ž 82, 4: Pomozte vyváznout nuznému ubožáku, svévolným ho vytrhněte z rukou!

321. Poselství Ježíše ze dne 8. prosince 2017.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

VELKÉ PEČETĚ

Čas velkých pečetí je u vás, moji lidé. Buďte připravení na svůj návrat domů. Buďte připraveni
na vše, co to nese s sebou.
Buďte připraveni stát přede Mnou a vzdávat Mi počet ze svých životů.
Buďte připraveni tím, že budete stát v mém Slovu.

Buďte připraveni tím, že se každý den budete přimlouvat za ostatní a vydávat ostatním svědectví
o Mně.
Buďte připraveni, neboť první pečetě budou brzy rozlomeny.
Váš Ježíš

2Kor 5, 9-10
9: A proto stůj co stůj usilujme o to, abyste se jemu líbili, ať se už z domova ubíráme, nebo v domově
zůstáváme.
10: My všichni se musíme objevit před Kristovým soudem, aby každý dostal odplatu za to, co za života
udělal dobrého nebo špatného.
Zj 6, 1-10
1: Potom jsem měl toto vidění: Když beránek rozlomil první ze sedmi pečetí, uslyšel jsem, jak jedna ze
čtyř bytostí hromovým hlasem volá: "Pojď!"
2: Podívám se – a hle: bílý kůň; ten, který na něm seděl, držel luk. Byl mu dán věnec a vyjel, aby dobýval
vítězství za vítězstvím.
3: Když rozlomil druhou pečeť, uslyšel jsem volat druhou bytost: "Pojď!"
4: A vyjel jiný kůň, rudý; tomu, který na něm seděl, byla dána moc, aby vzal zemi pokoj a aby se lidé
navzájem pobíjeli. Byl mu dán také velký meč.
5: Když rozlomil třetí pečeť, uslyšel jsem volat třetí bytost: "Pojď!" Podívám se – a hle, kůň černý; ten,
který na něm seděl, držel v ruce váhy.
6: A uslyšel jsem, jak z místa těch čtyř bytostí volá nějaký hlas: "Mírka pšenice za denár, tři mírky ječmene
za denár. Avšak oleji a vínu neškoď.

322. Poselství Matky Spásy ze dne 12. prosince 2017, na svátek Naší Svaté Panny
Guadalupské.
Nástroj: Luz de Maria (USA).

MODLETE SE V RODINĚ, ABYSTE ROZPTÝLILI TEMNOTY ZLA

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
mé mateřské srdce přetéká láskou ke všem mým dětem.
V tomto čase se nacházíte před chvílí ke vzpomínce narození mého Syna. Tato chvíle by měla
sloužit k duchovní přípravě, protože víte, že jako lid mého Syna jste dostali Boží Zákon: Přikázání.
Boží Pravda je jedna, není předmětem interpretace. Dostala jsem ji u paty kříže slávy a majestátu
a nechci vás uvádět do zmatku, před kterým jsem vás varovala. Děti, zmatek pochází od Zlého
a musíte si uvědomit, že tato generace žije v čase, kdy chaos panuje všude, ve všech aspektech
lidského života mizí hodnoty a morálka upadla natolik, že se už nerespektujete jako Boží děti.
Lidské tělo, chrám Ducha Svatého, rmoutí Ducha Svatého, člověk Ho uráží myšlenkami
zamořenými zvráceností. Zmatek vychází ze zla, které v tomto čase zoufale bojuje o ztrátu duší,
neboť v nepřítomnosti řádu v lidstvu a v jeho duchovním životě, nepřítel duší našel a kultivoval
v naprosté svobodě svou zlobu a rozmnožoval zlo a protihodnoty, aby podkopal mystické Tělo
mého Syna, a aby mé děti pohrdaly tím, co je svaté.
Jsem přemožena smutkem, protože vy znáte historii, a nyní byste měli toto poznání použít tam,
kde se nacházíte, vy se však stavíte proti mému Synu a všemu, co reprezentuje. Zlo proniklo do
kostelů mého Syna, a odtud, kde směrnice pro mé děti mají svůj původ, se vynořují výstřednosti,
které byly využity k popírání toho, co se nedá popřít.
Milované děti, neznáte poctivě Písmo svaté, a proto jste se nenaučily rozlišovat a stále
lpíte na proudu světa, proudu zmatku a hanby.
Jako lidstvo byste měly být věrné mému Synu, vděčné, znalé, dobročinné, přemýšlivé a udržovat
vztah, který přesahuje vaši přítomnost na mši svaté ve všech sedmi dnech, přítomnost, která
je jiná, když mši prožíváte, než když se jí účastníte.
Kvůli tomu duchovní vztah zeslábl víc než v dřívějších časech lidstva. Vy znáte epochu stvoření,
kterou Pán věnoval svému lidu, znáte dědictví mého Syna a využíváte je, abyste pokračovaly

v duchovní cestě jako jeho lid, a v této chvíli se nalézáte v čase Ducha Svatého, kdy Nebeský Otec
nařídil, aby jeho děti měly prospěch z bohatství, které minulé generace nebraly na vědomí.
Jste dětmi Otce, Syna a Ducha Svatého, proto dary a ctnosti, radosti i vztah s Božím
Duchem jsou blíže každému, abyste dokázaly vniknout do jiné jednoty, více božské
než lidské.
Není snadné navázat tento těsný vztah s Božím Duchem. Věčný Otec vám dává tuto příležitost
pro časy, kdy člověk musí opustit vlažný vztah s Nejsvětější Trojicí, aby konečně vstoupil
do skutečného vztahu, kde převažuje jednota, pravda, blízkost a stálé bytí člověka
v životě se svým Pánem.
Milovaní, přemýšlejte a nejednejte bezmyšlenkovitě, uvažujte, zkoumejte sami sebe, nebuďte
pyšní, neživte své ego, aby svobodná vůle mohla najít nutné překážky a vy se stali těmi, kdo řídí
své ego, a ne aby vaše ego řídilo člověka.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, věnujte pozornost svým činům a jednání, nebuďte
stále soudci svých bratrů jako část většiny, která jedná napodobováním.
Drahé děti, v tomto čase lid mého Syna kráčí jako poutník a v tichosti, má strach, jako kdyby žil
v cizí zemi, čeká v nejistotě, způsobené nedostatkem pevné víry.
V tomto čase jste doslova pod vlivem reklamy konzumerismu. Můj Syn se narodil v jeslích ve stáji
a ne ve zlaté kolébce, proto tento Advent by pro vás měl být jiný, abyste nezapomněly pravý
duchovní smysl Adventu.
Připravujete se na Parusii. Při Druhém příchodu mého Syna budou všechny národy
otřeseny, vše, co existuje, od vesmíru až k nepředstavitelnému a nepatrnému stvoření,
bude vědět, že můj Syn přichází. Připravte se, protože nikdo nezná den ani hodinu.
Oslavujete mé zjevení jako císařovnu [obou] Amerik a já toužím po dětech, které jsou poslušné
Boží vůle. Nechci lidi, kteří se oddávají zlu, aby byli ovládnuti zhoubnými silami, které z vás dělají
otroky a degradují vás jako Boží děti.
V tomto čase je má mexická země zemí bolesti, kde zločiny, trýznění, potraty zbarvují
zemi, na niž jsem přišla. Vidíte mě na tilmě, modlíte se ke mně… Ale já se ptám: Kde
je srdce a kde jsou myšlenky člověka?
Někteří čtou pojednání o mém plášti, na němž jsem zobrazena, čtete o všem, co jste tam našli,
znáte souhvězdí, která jsou do mne vtištěny, a nemohli jste popřít zázraky mého zjevení.
V srdci člověka vidím neustálé překvapení nad těmito vědeckými analýzami, a přesto jste ještě
neobjevili, co dá vidět na mém plášti pouhým lidským okem, a o čem učenci, pojednávající o mém
obrazu na zemi, nebyli osvíceni Duchem Svatým, protože o to neprosili.
Ale čas Boha není časem člověka, a Boží láska k jeho lidu se v mé přímluvě za celé
lidstvo projeví v mém zjevení v plném lesku.
Čekáte anděla pokoje, jehož chráním až do okamžiku, kdy ho můj Syn pošle na zem.
Já vím, že moje odhalení některým lidem nestačí. Proto jsem toto tajemství vyjevila mé prorokyni
v očekávání reakce ze strany lidstva.
Modlete se, mé děti, nepolevujte v modlitbách za Severní Koreu.
Modlete se, mé děti, modlete se za Austrálii, neboť bude silně otřesena.

Modlete se, děti, modlete se za Spojené státy, Rusko a Německo, je to naléhavé.
Modlete se, děti, modlete se za Střední Ameriku, bude trpět.
MOJI DRAZÍ, NEBOJTE SE… JSEM PŘECE VAŠE MATKA!
Nevidíte Boží vznešenost, Boží moc, která k vám promlouvá skrze jeho Stvoření.
A říká vám: "Dívejte se nahoru", a kolik vás se tam dívá?…
Kolik vás zapomnělo, že na hvězdy se díváme v noci?…
Kolik vás ví, že hvězdy jsou živé?…
Mé děti, lidé mého Syna, dar života v duchu a pravdě není záležitost těch, kdo se vzdají v prvním
okamžiku, ale těch, kteří jsou pravdiví.
Nečekejte jen na katastrofy, připravte se těšit z nebe už předem.
Jsem Matka celého lidstva a jako žena oděná Sluncem, jsem Matkou všech lidí, které chráním
a miluji láskou Nejsvětější Trojice.
Modlete se v rodině, abyste rozptýlili temnoty zla.
Žehnám vám, miluji vás.
Matka Maria

323. Poselství Boha Otce ze dne 22. listopadu 2017.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

VRATKÝ SVĚT

Až se váš svět stane vratkým, soustřeďte se na Mne. Vzpomeňte si, řekl jsem vám o tom, a Já
vím, co se vám stane. Vzpomeňte si na mou velkou lásku k vám a udržujte svůj pohled jen na
Mně, a pocítíte můj pokoj, jenž vás povede tím, co se bude dít.
Mnoho z mých dětí nejsou zvyklé Mi důvěřovat, ale Já jsem hoden vaší důvěry. Nejsem vám věrný
ve vašem životě? Neukázal jsem vám, že se o vás postarám a každý den zabezpečím vaše
potřeby?
Budoucí události způsobí daleko větší otřesy, než jaké zakoušíte dnes, moji maličcí. Přeji si, abyste
se ve všem zaměřili na důvěru ve Mne. Vězte, že jsem s vámi a pro vás. Vězte, že má láska je
převeliká a Já jdu s vámi vším, co každý den zakoušíte.
Bůh Otec

Iz 26, 3: Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem, pokojem, neboť v tebe doufá.

Jan 14, 27: Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše
srdce nechvěje a neděsí.
Ž 46, 2-3
2: Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená.
3: Proto se bát nebudeme, byť se převrátila země a základy hor se pohnuly v srdci moří.
Dt 7, 9: Poznej tedy, že Hospodin, tvůj Bůh, je Bůh, Bůh věrný, zachovávající smlouvu a milosrdenství do
tisícího pokolení těm, kteří ho milují a dbají na jeho přikázání.
Ž 86, 15: Ty však, Panovníku, jsi Bůh slitovný a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný, věrný.
Sf 3, 17: Hospodin, tvůj Bůh, je uprostřed tebe, bohatýr, který zachraňuje, raduje se z tebe a veselí, láskou
umlká a opět nad tebou jásá a plesá.

324. Poselství Matky Spásy ze dne 8. prosince 2017,
v den svátku Neposkvrněného Početí Blahoslavené Panny Marie.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

HLEDÁTE MIMO SEBE TO, CO MŮŽETE NAJÍT JEN VE VÁS SAMÝCH

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
mé požehnání nese s sebou nejen mou lásku ke každému z vás, ale také
charakteristické vlastnosti, které chci mít u svých dětí.
Každý musí tyto vlastnosti, které přinášejí má požehnání, přijmout a rozvíjet je, aby se ve vás
upevnily a později se proměnily ve schopnosti.
Děti, bez úsilí nedokážete v sobě nechat vyrůst žádnou vlastnost, žádnou ctnost,
žádnou schopnost. Ten, kdo není vytrvalý, je jako lampa, která uhasíná ve vánku. Musíte
usilovat, aby tato síla vůle, toto rozhodnutí, tato touha poslechnout vůli Nejsvětější Trojice, vás
posílila, když to budete potřebovat.
V tento den, kdy se speciálním způsobem oslavuje mé Neposkvrněné Početí, se dívám na zem,
a to, co vidím, mě neuspokojuje, počet mých dětí se zmenšuje, zejména ve velkých městech. Ve
vesnicích, v malých městech, vidím větší oddanost a větší lásku k mému Synu, protože to, co lidé
nabízejí mému Synu a mně, se rodí z jejich srdce.
Na jiných místech mi nabízíte prázdné modlitby, mše svatá se slaví bez opravdové lásky, růženec
je mi nabízen bez rozjímání, a to je k čemu došel člověk, a co již bylo oznámeno, kvůli slabosti citu
pro zodpovědnost, kterou má lidské stvoření jako Boží dítě.
Člověku byl dán prostor k rozvíjení prostopášnosti a k špatnému používání svobodné
vůle.
Tváří v tvář tomuto chaosu, lidstvo, které postupuje, nebo se vrací jako nekontrolovatelné
stádo, došlo k úpadku kvůli špatnému používání svobodné vůle. Lidé morálně naprosto upadli
ve společenském soužití, ve vzdělanosti, v morální zásadovosti, ve vážnosti, v trpělivosti, v úsilí,
a vy stále žijete tento úpadek na osobní úrovni a jako společnost, protože si nevšímáte
a nezachováváte lidskou etiku.

Mé děti došly k idealizaci majetku a k přehnané touze po vlastnictví, zejména
s ohledem na to, co je materiální a konečné.
Proto vás vyzývám, abyste si uvědomili sílu vůle, kterou si musíte udržet, aby láska mého Syna
mohla ve vás růst.
Chcete dobrý život?
Chcete najít Pravdu?
Chcete, aby se vám dařilo?
Držte se Lásky, která vychází z Nejsvětějšího Srdce mého Syna. Jako Matka vám nabízím i tu moji,
která se bude přimlouvat za každého z vás bez rozdílu, bude-li pociťovat lítost, když jednáte, nebo
chováte-li se špatně a rozhodnete se učinit nápravu kvůli zlu, které jste spáchali a obrátíte se
k dobru.
V tomto čase řídí mé děti své životy k tomu, co je nesprávné, jsou ve vážné krizi, před kterou už
byly varovány předem, ale co je pohnutkou, která jim brání, aby to změnily?
Nedíváte se dovnitř sebe, hledáte mimo sebe to, co můžete najít jen ve vás samých.
Kvůli tomu se člověk dostává do vážných osobních krizí, z nichž pak neví jak se dostat ven.
A to je příčinou, že lidská stvoření nechápou, jestli nepostaví Boha do středu svého života, pak vše
ostatní bude trpět nerovnováhou, vymkne se z řádu a nezastaví se v pohybu.
Kolikrát jsem vás vyzývala, abyste poznali mého Syna! Vyzývala jsem vás, abyste zkoumali mého
Syna, abyste tím, že budete přemýšlet a budete si vědomi Boží Lásky, jste byli přitahováni k Bohu.
Mé děti vlastní inteligenci, ale ta byla zakalena Zlým. Lidstvo nechce uvažovat. Řekla jsem
vám, že láska je silou vůle, řekla jsem vám, že láska podněcuje vůli k činu. Avšak v tomto čase,
kdy lidé nevědí, co je opravdová láska, lidstvo nedokáže proměnit vůli v čin a člověk padá,
ovládnut touto převládající vůlí, která ho vede, aby se rozhodl pro to, co je snadné a světské.
Vzhledem k této slabosti člověka, tato vůle dokázala růst: povýšenecká a panovačná, se tak sama
vnutila člověku.
V domovech vidím velký nedostatek lásky a velkou slabost v udržování harmonie – to
proto, že středem domova není můj Syn, protože se nescházíte, abyste pozvedli prosbu
k nebi, a já nepřestávám čekat, že se budete dovolávat mne, abych vám pomohla…
Jako Matka všeho lidstva chci, abyste dosáhli znalosti Pravdy a spásy duše. Jsem zde
před každým člověkem s rukama rozepjatýma, abych vás přivedla k mému Synu.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
jsou chvíle, které urychlují myšlenky člověka a přivádějí vás k unáhlenému jednání,
především pod vlivem hněvu. Tato záporná vlastnost člověka pochází z nedostatku jednoty
mezi člověkem a jeho Stvořitelem, a proto jsou jeho rozhodnutí odpovědí šílenství, jímž je lidstvo
zachváceno, šílenství, vyvolané Zlým, aby urychlil formální vystoupení velkého uchvatitele.
Nacházíte se ve velkých změnách, které obepínají lidstvo – v nečekaných změnách, vyvolaných
myslí mocných tohoto světa, a skrze něž přijde utrpení k nevinným. Boje zesílí a hranice budou
uzavřeny, protože se už nepoznáváte jako děti Boží a mocní věří, že mohou vzít do svých rukou
otěže rozhodování o budoucnosti lidstva.
Milované děti, nalézáte se ve zdánlivém míru, ale objevíte v okamžiku, že tento zdánlivý klid se
rozplyne a budete čelit obrazu reality, kdy uvidíte, jak komunismus, svobodné zednářství
a ilumináti vás přivedou do zmatku a použijí tento zmatek, aby vás ovládli.

To oni postavili Babylonskou věž. Zbraně nejsou vyráběny člověkem, aby se na ně díval, ale aby
ukázal svou sílu ostatním. V tomto okamžiku se Stvoření třese před lidskou neposlušností a činem
člověka.
KAM AŽ VÁS PŘIVEDE JEDINÝ ČIN PÝCHY? K ZÁRMUTKU SOUŽENÍ!
Naléhavě vás prosím, mé děti, abyste se modlily za Střední východ, bolest si buduje
pozici.
Modlete se, mé děti, modlete se za Venezuelu, nelítostná pohroma přivede tento lid,
aby čelil ještě větším mukám.
Modlete se, mé děti, modlete se za Argentinu, za úsvitu se zmatek zvětší a bolest
zachvátí mé děti, příroda je udeří.
Modlete se, mé děti, modlete se za Evropu, velká města budou kořistí teroru a země
se bude třást.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, opakem zla je dobro, jednota, láska, bratrství,
moudrost, mírnost, odpuštění… V reakci na to, zlo nebude postupovat.
Prosím vás, děti, abyste zadržely vnitřní hněv, kterým jste byly zamořeny a který jste
přijaly, a dívaly se očima Světla Lásky mého Syna. Tímto způsobem přitáhnete Boží Lásku
k lidstvu, budete bleskosvody, které zastaví postup zla, jež proniklo člověka.
Obětujte Bohu úsilí žít ve vnitřním pokoji, žít v Lásce, být porozuměním a dejte stranou aroganci
a světskost. Jinak se budete podílet na velkých omylech, které svedly lidstvo, a kvůli nimž jeho
velká část bude trpět.
Můj Syn vás neopustil, neopouštějte Ho, nenechávejte Ho bez koruny.
Můj Syn vás volá a snažně prosí, stejně jako já úpěnlivě prosím, o moudrost pro vás,
a abyste mohly být láskou k obrazu mého Syna.
Žehnám vám svým mateřským srdcem. Žehnám vám a snažně prosím každého z vás, abyste byli
přímluvci svého bratra.
Modlete se, mé děti, modlete se, a buďte těmi, kdo naplní Boží vůli.
Žehnám vám.
Matka Maria

325. Poselství Boha Otce ze dne 27. listopadu 2017.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

ČAS KONCE

Jak se blíží čas konce, bude následovat hodně zmatku. Mnoho lidí bude strachem ztrácet zdravý
rozum, ale Já chci, aby s mým lidem tomu tak nebylo. Uvidíte mnoho hrozných věcí a bude hodně
ničení. Nic nepůjde jako obvykle, přijde mohutná válka, aby vás zabila, a boj o život.
Nezapomeňte, že v tomto čase jsem Já s vámi, třebaže Mě nemůžete vidět v tom, co se děje
kolem vás. Nezapomeňte, že i když bude plno ničení, nemůže bez mého svolení přijít blízko k vám.
Já nedovolím, abyste přišli o život, budete-li stát v mé síle, dokud nenastane pro vás čas, abyste
přišli ke Mně domů.
Mé děti, není nic, co se vám stane, o čem bych nevěděl. Není bolest, zkušenost, kterou projdete,
ani nejmenší detail z vašeho života, jehož bych si nebyl vědom, neboť Já jsem tam, i když jsem
zde. Jsem všude najednou. Jsem mocný Bůh a nikdo není větší než Já. Jsem váš ochránce a budu
váš živitel v tom čase, budete-li Mne ve všem poslouchat.
Bůh Otec

2Tim 3,1: Buď si vědom, toho, že v posledních dnech nastanou těžké chvíle.
Mt 24, 13-14
13: Kdo však vytrvá až do konce, bude spasen.
14: Toto evangelium o Království bude hlásáno po celém světě, na svědectví všem národům. A teprve
tehdy přijde konec.
Mt 24, 22: A kdyby ty dny nebyly zkráceny, nebyl by zachráněn žádný člověk. Ale kvůli vyvoleným budou
ty dny zkráceny.
Mt 24, 44: Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde ve chvíli, kdy na to nepomyslíte.
Ž 91, 5-8
5: Nelekej se hrůzy noci, ani šípu, který létá ve dne,
6: moru, jenž se plíží temnotami, nákazy, jež šíří zhoubu za poledne.
7: Byť jich po tvém boku padlo tisíc, byť i deset tisíc tobě po pravici, tebe nestihne nic takového.
8: Na vlastní oči to spatříš, uzříš odplatu, jež stihne svévolníky.
2Petr 3, 10-13
10: Ten den Páně však přijde jako zloděj, a tehdy nebesa prudce s rachotem pominou, živly se žárem
stráví a země i všecko na ní bude souzeno.
11: Všechno tedy tím způsobem vezme za své. Jak proto vám musí ležet na srdci, abyste žili svatě
a zbožně,
12: a tak očekávali a uspišovali příchod onoho Božího dne, kdy se v ohni nebesa stráví a živly v žáru
rozplynou.
13: Ale my čekáme – jak to on slíbil – nebesa nová a zemi novou, kde by měla svůj domov spravedlnost.
Jb 1, 12: A Hospodin na to satanovi odvětil: "Nuže, měj si moc nade vším, co mu patří, pouze však ruku na
něho nevztahuj." A satan od Hospodina odešel.
Ž 139, 7-10
7: Kam odejdu před tvým duchem, kam uprchnu před tvou tváří?
8: Zamířím-li k nebi, jsi tam, a když si ustelu v podsvětí, také tam budeš.
9: I kdybych vzlétl na křídlech jitřní záře, chtěl bych přebývat při nejzazším moři,
10: tvoje ruka mě tam doprovodí, tvá pravice se mě chopí.

326. Poselství Ježíše ze dne 17. prosince 2017.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

NETEČNOST PŘIVÁDÍ ČLOVĚKA NA OKRAJ DUCHOVNÍ PROPASTI

Moji milovaní lidé,
žehnám svým dětem, každému, těm, které miluji, protože všichni lidé jsou mé děti.
Na cestě k probuzení vědomí se čas mého lidu proměňuje do náročné práce, do vysilujícího boje
proti světskosti, která proniká lidstvo, maskovaná za to, co je dobré a přijatelné, ale ve skutečnosti
je tím, co zabíjí dobro. Způsobuje člověku, že upadá do nízkých pudů a duchovní
nevědomosti a prioritu člověka, kterou musí být záchrana duše, odsouvá na poslední
místo.
Moji lidé zůstávají neteční, a jak čas plyne, netečnost přivádí člověka na okraj duchovní propasti.
Člověk, který Mi nenabízí nic, který se neobětuje,
ten, kdo chce zůstat ve středu pozornosti,
kdo uráží své bratry,
kdo je lhostejný k lidské bolesti,
kdo pohrdá tím, kdo je bratrský: nactiutrhač, pošetilec, ten, kdo se nesklání před Zákonem mého
Otce v Přikázáních,
kdo opovrhuje svátostmi,
kdo se raduje z bolesti ostatních,
kdo neposlouchá volání Domu mého Otce,
kdo uráží mou Matku,
takové dítě se ode Mne vzdaluje a je v nebezpečí, že bude ztraceno, nebude-li se včas
kát.
Moji lidé, král hrdosti infiltroval člověka pýchou, a tak pýcha klíčí. Mé děti jsou osvícené mým
Duchem Svatým a nesmí se radovat v pýše, ale v pokoře, jinak budou jednat v pýše, aniž by si
toho všimli.
Jako lid jste poučeni. V každém odhalení jste byli poučováni, abyste se měli na pozoru před tím,
co je nevhodné a hříšné, abyste nepadli do špíny proudu světa, a nevzdálili se ode Mne ještě dál
a nepřipojili se k řadám Zlého, na znamení vzpoury proti naší Boží vůli. Ďábel vám nabízí
nemravnost, zhýralost, lži, usnadňuje vám, co chcete, abyste se cítili pohodlněji, přivádí vás
k myšlenkám, že všechno jde dobře a že jednáte a pracujete v dobru. Nasycuje vás nedůvěrou
ke Mně.
Jste lid, který je poučen, aby uváděl tato odhalení do praxe a byl pravdivý. Stále vás
k tomu vyzývám, k praktikování těchto odhalení, abyste se posilňovali ve víře
a uvědomovali si mé Slovo, byli jeho znalci a žili v pevné jednotě se Mnou, obrácení,
schopní rozlišování, pokorní, a především – abyste byli láskou, jako Já jsem Láska.
Byli jste zrozeni z mé Lásky. Z lásky k vám jsem obětoval sám sebe. Můj Duch Svatý vás
doprovází, dává vám instrukce a vede vás v rozlišování, má Matka se přimlouvá za vás všechny.
Ale přesto jste stále ještě nenašli, co vám otevírá cestu… a tím je Láska.
Je to hlavní příměs v lidském stvoření, to, co nesmí chybět, protože když vám chybí
koření naší lásky, lidská bytost je uvnitř prázdná a je stálou hrozbou pro mé děti.
Moji milovaní lidé, je to kvůli této příměsi, která v některých stvořeních byla přítomná, ale zakrněla
kvůli zatvrzelosti lidského srdce tak, že velká část lidstva upadla do chaosu, vzpoury,

neuspořádanosti, komunismu a jeho omylů, závisti, nedostatku dobročinnosti a zhoubné šíři
lidského ega.
Moji milovaní lidé, v rámci plánu Spásy, jsem vás povolal, abyste se na něm věrně
podíleli. Nejdůležitější je pomáhat svým bratrům, aby nebyli ztraceni kvůli nedostatku
víry v mé Slovo. Přijde čas, kdy pocítíte, nebo si budete myslet, že jste sami, ale není
tomu tak, Já vás nikdy neopustím.
Má Matka vás miluje věčnou láskou.
Moji milovaní lidé,
modlete, se, děti, modlete se, válka přestává být hrozbou a stává se skutečností.
Modlete se, děti, bouře v mé církvi bude pokračovat.
Modlete se, děti, modlete se za Anglii, bude otřesena a terorismus ji napadne.
Modlete se, děti, modlete se za Itálii, utrpení je blízko, bude otřesena a příroda ji bude
bičovat. Řím bude prolévat slzy bez ustání.
Modlete se, děti, modlete se za Indonésii, bude trpět kvůli svým sopkám.
Milované děti, Kolumbie bude trpět za své omyly vůči mé Matce, šílenství tohoto lidu bude
zlomeno.
Moji milovaní lidé, je nezbytné, abyste si osobně uvědomili, že jste zrcadla mého díla
a jednání.
Zlý připravuje svou strategii proti těm, kdo jsou moji – neoddělujte se od toho, co vám patří:
od věčné spásy.
Nebuďte jako farizeové [Mt 23, 3], Buďte moji "v duchu a pravdě" [Jan 4, 23]. Vyvíjejte se,
nezastavujte se, trpělivě pokračujte v růstu tím, že budete pracovat a jednat v mé vůli. Nebuďte
zajatci těch, kdo vás kritizují, buďte trpěliví, buďte Láskou pro ty, kdo jsou daleko ode Mne.
Trpím pro ty, kdo jsou lhostejní k mým voláním, nebo Mě neberou vážně. Budou naříkat, že
opovrhli mým Slovem. Budou litovat, že nebyli studenty mého Slova. Dal jsem vám všechna
ujištění o mém andělu pokoje, a ještě víc, a přesto je můj lid stále lhostejný, když dělá předpovědi,
které mu nepomáhají. Skáčete z jednoho místa na druhé a stáváte se více zmatení. Nenasloucháte
mému hlasu, chcete vědět víc a skončíte tak, že nebudete znát nic z toho, co jsem vám oznámil.
Jsem současně trpělivý a spravedlivý…
Můj anděl pokoje vás vidí, pozorně hledá harmonii, upřímnost, víru, důvěru, pokoj ve vás
a ve vašich domovech.
Pochopte, že jste moji apoštolové konce času, a jako takoví musíte žít, jak jsem vás
učil. Můj anděl pokoje pak nebude cítit, že jste lhostejní.
Moji milovaní lidé, dívejte se nahoru, důležité jevy, které budou většině neznámé, se projeví na
nebeské klenbě. Nezapomeňte, že se připravujete na oslavu mého narození, a musíte
tak činit v pokoji a lásce, kterou Mi zbytek světa nenabízí.
Volám vás jako Pán a Spasitel, abyste si udrželi vnitřní pokoj a lásku a byli jako magnety, které
přitahují moji Lásku k vám.

Budu stále s vámi, abyste se neztratili a abych vás udržel ve věrnosti k naší Trojici.
Nestyďte se, že jste mé děti, ani děti mé Nejsvětější Matky.
Má Láska kráčí po Zemi a hledá duše, do nichž by vložila mou Lásku.
Svým požehnáním vás živím, abyste zůstali daleko od zla.
Miluji vás, jste moji lidé, zorničky mých očí. [Dt 32, 10].
Váš Ježíš

327. Poselství Ježíše ze dne 28. listopadu 2017.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

VELKÁ CENA

Brzy přijde čas, kdy můj lid bude kvůli mému jménu nenáviděn jako nikdy dříve. Rozpoutá
se pronásledování, až přijde čas, kdy Satanův hněv bude uvolněn nad světem, v němž žijete.
V tom čase bude mnoho mučedníků, jejichž odměna bude velmi velká. Chci, aby můj lid neměl
v tomto čase strach a pracoval, dokud je den, ve vědomí toho, co přichází, neboť nikdo nemá
větší lásku než ten, kdo položí svůj život za svého přítele.

Poznámka: Nejsem si jistá, proč se zde Pán odkazoval na Jana 15, 13.
Má Slova oznamují, že všichni, kdo bohabojně žijí, budou trpět pronásledováním, ale bude to nová
úroveň pronásledování, která způsobí, že dojde ke konečnému rozdělení. Ti, kdo věří ve Mne,
zaplatí velkou cenu, ale ti, kdo nevěří, zaplatí větší.
Pronásledování očistí víru těch, kdo věří. Ti, kteří věří jen málo, si musí vybrat věřit víc, nebo
opustit své přesvědčení kvůli svému pohodlí a bezpečí. Ti, kdo opustí svou víru, nejsou hodni Mne,
nebo mé oběti a nebudou se těšit z věčného života odměny.
Jak se čas Satanova hněvu blíží, stane se mnoho událostí – zavraždění prezidenta, epidemie,
včetně jedné, která nemůže být zastavena a neštěstí takové velikosti, nepodobné ničemu, co jste
dříve viděli, které si vezme mnoho životů.

Poznámka: V duchu jsem viděla velkou explozi, která vypadala jako výbuch sopky, ale nevím
to zcela jistě.
Čas mnoha soužení právě běží, jak již víte, ale tyto věci ještě čekají na ty, kdo jsou na zemi.
Moji lidé, zůstaňte silní a často živte svou víru. Nastavte svou mysl tak, abyste vydrželi do konce,
ať už tento konec bude pro vás cokoli, neboť hleďte, Já jsem vždy s vámi až do konce světa
a vaše odměna v nebi bude velmi velká.
Váš Ježíš

Mt 10, 21-22
21: Vydá na smrt bratr bratra a otec syna, povstanou děti proti rodičům a způsobí jim smrt.
22: Budete od všech nenáviděni pro mé jméno. Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.
Jan 15, 13: Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele položí svůj život.
Mt 24, 8-18
8: To všechno bude teprve začátek velkých strastí.
9: Tehdy vás budou vydávat k trápení a zabíjet vás, u všech národů budete v nenávisti pro mé jméno.
10: A tehdy to bude pro mnohé kamenem úrazu, navzájem se budou zrazovat a nenávidět jeden druhého.
11: Vystoupí také mnoho lžiproroků a mnohé lidi svedou.
12: A protože se značně rozmůže nepravost, ochladne u mnohých láska.
13: Kdo však vytrvá, až do konce bude spasen.
14: Toto evangelium o království bude hlásáno po celém světě, na svědectví všem národům. A teprve
tehdy přijde konec.
15: Až tedy uvidíte ohavné zpustošení, o kterém mluví prorok Daniel, jak stojí na svatém místě – kdo čte,
rozuměj! –,
16: tehdy ti, kdo budou v Judsku, ať utečou do hor,
17: kdo je na střeše, ať nesestupuje, aby si vzal něco, ze svého domu,
18: kdo je na poli, ať se nevrací, aby si vzal plášť.
Mt 28, 20: Učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Já jsem s vámi po všechny dny až do konce
světa.
Zj 5, 9: Když rozlomil pátou pečeť, uviděl jsem u oltáře duše těch, kteří byli zabiti pro Boží slovo, jak ho
Kristus dosvědčil.
2Tim 3, 12: Tak i všichni ostatní, kdo chtějí žít zbožně v Kristu, musejí podstupovat pronásledování.
1Petr 4, 12-18
12: Milovaní, vůbec se tomu nedivte, když musíte procházet očistnou výhní. To přece není nic
neobvyklého.
13: Spíše se z toho radujte, že se stáváte účastní utrpení Kristových, abyste také mohli radostně jásat,
až se slavně ukáže.
14: Když musíte snášet urážky pro Kristovo jméno, blaze vám, neboť Duch slávy, to je Duch Boží, spočívá
na vás.
15: Když někdo z vás trpí, nesmí to být pro to, že zavraždil, nebo okradl, že někomu ublížil, nebo že se jen
míchal do záležitostí druhých lidí.
16: Trpí-li však, že je křesťan, za to se stydět nemusí; spíše ať Boha velebí, že nosí to jméno.
17: Přišel totiž čas, aby se začal soudit nejdříve Boží dům. Začíná-li to napřed u nás, jak teprve dopadnou
ti, kdo se zdráhají poslušně přijmout Boží evangelium!
18: Jestliže se stěží zachrání spravedlivý, jak se bude moci ukázat na světle člověk bezbožný a hříšník?

328. Poselství Matky Spásy ze dne 22. prosince 2017.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

NEJVĚTŠÍ CHYBOU JE NEDOSTATEK LÁSKY K BOHU

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,

chovám vás ve svém srdci…,
a takto spojeni vzdáváme díky Bohu za slavnost vzpomínky na narození mého Syna.
Jako Matka lidstva vás vidím v mém Synu, mé srdce kvůli vám překypuje radostí.
Milované děti, můj Syn vás prosí o jednotu, smíření a porozumění. Právě toto
v domácnostech v tomto čase chybí, každý člen rodiny si vybírá, co nejlépe vyhovuje jeho osobním
zájmům a ne zájmům těch, kdo jsou v jeho okolí.
Můj Syn vám říká:"… Kdo je má matka a kdo jsou mí bratři?" [Mt 12, 48].
Nepřistupujte jen k těm, s nimiž se cítíte příjemně, nepředstírejte, že se s nimi nesetkáváte jen
kvůli tomuto datu, nemějte rádi jen ty, které chcete mít na své straně. Mějte na paměti, že můj
Syn přišel, aby sjednocoval, a toto datum slouží k tomu, aby existovalo opravdové
bratrské smíření, které trvá po zbytek vašeho života.
Nezapomínejte, že můj Syn se narodil ve chlévě, kde nebyl žádný přepych kromě tepla
slámy, do níž jsme Ho položili. Můj Syn se radoval z upřímné lásky pokorných, kteří se Mu přišli
poklonit. Pro lásku k Bohu je pokorný duch více přístupný vědění, porozumění vůči bratrům,
moudrosti v zacházení s bratrem a odevzdanosti bližnímu.
Milované děti, stáj, kde byl narozen můj Syn, vám říká, že byste neměli žít v marnivém zevnějšku,
nebo "statusu", ani bažit po finančním zájmu, nebo dychtit po lidských poctách. Uprostřed
namyšlenosti a sobectví, nepřicházíte k tomuto skromnému žlabu, protože abyste se dostali až
tam, musíte se oprostit od všeho, co vám brání poznat největší poklad, který tyto jesle skrývají,
největší vznešenost – Boží Lásku.
Svatý Josef a já jsme vzali našeho Syna a uprostřed nebeských chórů jsme Ho položili
do jeslí [Lk 2, 7].
Víte, co jesle reprezentují? Vnitřní klášter, v němž se člověk stává malý, aby můj Syn ukázal svou
moc, svou slávu, svůj majestát a svou všemohoucnost. Žlab je tam, kde člověk poznává svou
malost a potřebu být jedno s mým Synem a se svým bratrem.
Boží Láska dostává teplo ze slámy. Víte, mé děti, co předznamenává sláma, dávající ochranu
mému Synu? Každé stéblo slámy reprezentuje jednoho z vás, kteří jdete dál, uprostřed únavy,
pokušení, pomluv a trápení. Vás, kteří jdete ve stopách mého Syna. Jste apoštolové posledních
časů.
Světlo ve stáji nechybí, paprsky silného Světla vycházejí ze srdce Věčného Otce,
a v jednotě s Ním, nebeské chóry přistupují blíž k pokorným pastýřům, kteří pečovali
o svá stáda.
Kolik mých dětí nevidí Světlo, které je před nimi, kvůli nedostatku pokory!
Proto vám toto Světlo bylo svěřeno, abyste v tomto čase udrželi Zemi osvětlenou
dobrými činy a prací v Boží vůli.
Ano, je vás málo, ale mé děti jsou příčinou, že Bůh Otec shlíží na Zemi, a ta proto není
v naprosté temnotě.
Uprostřed všeho uctívání přicházejí králové, kteří následovali hvězdu [Mt 2, 9-11], našli Krále, který
byl narozen, a sklánějí se před Ním, uctívají Ho a nabízejí Mu zlato, kadidlo a myrhu [Mt 2, 11],
uznávajíce tak Spasitele lidstva.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, tak vznešené narození mluví současně o oběti pro
spásu člověka.
Toto dítě v jeslích se samo obětuje Otci z lásky k člověku. Obětuje se na kříži Kalvárie
za každého z vás, ať už Ho milujete, nebo ne…
Ano, můj Syn vás miluje a obětoval se za všechny [Gal 2, 19].
Děti, můj Syn chce zůstat ve vás, chce pravdu v každém z vás, chce, aby ve vás vládla jeho Boží
Láska, abyste byli uskutečňovateli jeho Lásky, jeho Díla a jeho Pravdy.
Jako Matka vás volám k jednotě v tomto čase, kdy se lidstvo ponořilo do všeho, co je nesprávné,
těžce uráží mého Syna a nahrazuje Přikázání a svátosti, aby nepociťovalo výčitky svědomí.
Stvoření zvrací omyly této generace, největší chybou je nedostatek lásky k Bohu, nedostatek lásky
v člověku. Z toho pocházejí všechny omyly, a z toho důvodu jste sešli z cesty kvůli neustálé
dezinformaci, kterou jste zmatení.
Země se třese kvůli lidské neposlušnosti a v tomto třesu lidé trpí a budou trpět ještě většími
pohromami. Nepochopili jste, že neposlušností k Boží vůli se člověk sám trestá a Bůh dovoluje
tento trest kvůli lidské negativitě.
Mé děti, měsíc se na několik okamžiků zbarví jinou barvou, než je normální, stejně tak i nebeská
klenba.
Mějte na paměti modlit se srdcem a především, být stálí v práci a jednání v Boží vůli.
Modlete se, mé děti, modlete se za nevinné, kteří trpí rukama bezcitných lidí, modlete
se, aby Boží andělé přišli na pomoc těmto nevinným stvořením.
Modlete se, mé děti, modlete se, násilí se zmocní lidstva, nepokoje povedou
ke konfliktům a ty k povstáním.
Argentino, budeš trpět za své omyly!
Kolumbie, byla jsi slepá k mým prosbám!
Chile, bouříš se proti mému Synu!
Budeš znovu otřeseno zemí a přírodou.
Modlete se, mé děti, modlete se za Francii a Spojené státy, budou obětí terorismu
a přírody.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, vulkány se stávají aktivní dokonce i v moři.
Nenechejte se oddělit od mého Syna, křičte k Duchu Svatému, nezapomínejte na vaše anděly
strážné, vaše společníky na cestě.
Čekejte na našeho anděla pokoje, čekejte na něj s láskou, nezpůsobujte mu bolest
odmítáním žít v pokoji a Pravdě.
Jsem před vámi, abych vás vedla k "CESTĚ, PRAVDĚ A ŽIVOTU" [Jan 14, 6].
Miluji vás věčnou láskou.

Matka Maria

329. Poselství Ježíše ze dne 7. prosince 2017.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

SPOUŠŤ

Moji lidé, není způsob jak se připravit na to, co přichází. Proto jsem stále říkal: Přitáhněte se ke
Mně. Nikdo, a nezáleží na tom, jak je silný, jak dobře je vyzbrojený, nemůže vás před tím ochránit.
Jen Já mohu.
Až se válka prožene vaší planetou, jak se to brzy stane (viděla jsem oheň všude, v mnoha zemích),
až hladomor téměř vyplení vaše obyvatelstvo, jak se to brzy stane (viděla jsem těla naskládaná
a namačkaná, byla jen kost a kůže), až Zlý povstane (když to řekl, viděla jsem naprostou
vyprahlost a spoušť a ukázal mi, že je to záměr Zlého – zničit vše a každého), můžete trvat,
jen když jste ve Mně.
Mnozí ignorovali mé pokyny a mnozí se odmítli obrátit, když jsem je pokáral. Nepřišli všichni
z těch, za které jste se přimlouvali. Netrapte se proto, ale pokračujte v modlitbách. Vězte, že
Já mám plán pro každého z nich a Já je zachráním. Vynaložte svůj čas k přímluvám za mnohé
ztracené, které neznáte, neboť takové je mé srdce.
Mé srdce se rmoutí pro ty, kdo nemají žádnou naději a stráví věčnost beze Mne. Modlete se za ně,
protože jsem slyšel vaše modlitby za ty, které milujete a držím je v bezpečí v dlani mé ruky, i když
to nyní nemůžete vidět.
Děti, připravte se na svůj návrat domů, neboť brzy budete tady se Mnou.
Váš Ježíš

Zj 1, 1-9
1: Zjevení Ježíše Krista, které Bůh mu udělil, aby svým služebníkům ukázal, co se vbrzku musí stát; on je
skrze svého anděla naznačil svému služebníku Janovi.
2: A ten slavnostně prohlašuje, že všecko to, co viděl, řekl Bůh a dosvědčil Ježíš Kristus.
3: Blaze předčitateli a posluchačům těchto proroctví, kteří zachovávají, co je v nich psáno, protože ta doba
je už blízko.
4: Jan sedmi církevním obcím v Asii: milosti a pokoje ať se vám dostává od toho, který je, který byl a který
přijde, od sedmi duchů před jeho trůnem
5: a od Ježíše Krista, svědka hodného víry, prvního mezi vzkříšenými a vládce nad pozemskými králi.
Tomu, který nás miluje, obmyl nás od našich hříchů svou krví
6: a udělal z nás královský národ a kněze Boha Otce, tomu buď sláva a vláda na věčné věky. Amen.
7: Hle, přichází v oblacích! Každý ho uvidí, i ti, kdo ho probodli, a budou pro něj naříkat všichni lidé
na zemi. Ano, amen.
8: Já jsem alfa i omega, praví Pán Bůh, který je, který byl a který přijde, Vševládný.
9: Já Jan, váš bratr, účastník vašich zkoušek, Království i vytrvalosti v Ježíši, dostal jsem se pro hlásání
Božího slova a pro svědectví o Ježíšovi na ostrov, který se jmenuje Pathmos.

330. Poselství Matky Spásy ze dne 24. prosince 2017.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

Naše Nejsvětější Matka se s námi dělí o nové odhalení, ve kterém nám umožňuje
pochopit velké tajemství narození našeho Pána Ježíše Krista.
Má nejmilovanější dcero,
nebylo náhodou, že se můj Syn narodil v tak skromných podmínkách, ale bylo to tak zařízeno
mým Věčným Otcem, aby od prvního okamžiku lidstvo pochopilo, že pro vstup do duchovního
života a k přijetí učení mého Syna se musíte odpoutat od všeho, co vás udržuje svázáno
s falešnými osobními názory, od "ega", které v člověku zůstává silné, od lidské pošetilosti,
protože je třeba dívat se na sebe s pokorou a rozpoznat, jak to je, co musí být opuštěno
a čemu se musíte věnovat, abyste se sjednotili s mým Synem.
Prosím vás, aby každý den byl jako tento, kdy Boží člověk poznává, že láska musí v životě vítězit
a pamatovat si, že bez lásky nejsme nic [1Kor 13].
Necestovali jsme sami, ale ve společnosti ochránců, které Bůh Otec poslal, aby nás doprovázeli
na cestě a dříve, než jsme vstoupili do chléva, andělé už tam byli, radostní a čekající na náš
příchod. Chlév, to skromné místo, bylo velkým palácem, kde se Boží Syn měl narodit.
Andělé Boha Otce se stali viditelní našim očím a Josef, ohromen takovou velikostí, pochopil,
že více než v paláci, jsme byli na nejkrásnějším místě, které na Zemi mohlo existovat. Spěchali

jsme, abychom to místo očistili a Boží andělé pomohli mému snoubenci Josefovi a toto místo bylo
upraveno v bezvadné čistotě k narození mého Syna, které mi bylo oznámeno už předem. Andělé
provoněli tento velký palác nebeskými vůněmi. Bylo mi řečeno o narození a já, zaujatá svým
lůnem, kam Boží Láska přišla k lidstvu, jsem pronikla do nezměrného tajemství.
Chlad noci přiměl mého snoubence Josefa, aby ve spěchu rozdělal oheň, a já jsem ho poprosila,
aby si odpočinul a Josef, vstoupiv do snu, který byl extází, viděl vše, co se stalo při Božím zrození.
Byla jsem vzata mimo Stvoření a naplněna velikostí zázraků, které prostoupily mé srdce, mou mysl,
mé myšlenky, můj rozum, mou duši a mého ducha, aby přivítaly "Svatá tajemství", která mi dříve
nebyla odhalena. Byla jsem uchvácena do hluboké Boží extáze, dokud jsem neuviděla Boží tvář
a nebyla naplněna Božím věděním, prozíravostí, Boží nadějí, Boží Láskou a porozuměním…
Padla jsem tváří k zemi před Věčným Otcem, obdržela jsem jeho velké požehnání a Nejvyšší
Majestát vzal mé ruce a já jsem obdržela všechny pokyny k výchově Toho, kdo se měl stát
Spasitelem lidstva. Má tvář zářila Božím světlem, které Otec zrcadlil ve mně, vědomá si toho,
co se děje, a v plném užívání svých smyslů jsem viděla sebe proměněnou touto nezměrnou
Přítomností.
Za několik okamžiků jsem náhle cítila, jak se mé dítě silně hýbe v mém lůně, již připravené se
narodit a uchvácena Duchem Svatým jsem uviděla Boha, učiněného člověkem, jak byl uvolněn
z tohoto vězení bez jakékoli bolesti.
Láska mých útrob byla sjednocena s Duchem Svatým v úplném sebeodevzdání, nepokusila se
o žádný odpor Boží vůli, s naprostou ochotou jako krystal vůči světlu, se "Jednorozený Otce"
narodil prací a milostí Ducha Svatého [Mt 1, 18], při zachování mého panenského stavu. Vše
bylo zázrakem Lásky.
Dívala jsem se na svatého Michaela a svatého Rafaela, proměněné, krásnější a jasnější než Slunce,
jak zbožňují mé dítě. Jeho kůže, zcela očištěná, vyzařovala takovou čistotu, že Světlo jeho Božího
těla vycházelo z tohoto místa. Mé dítě mi bylo předáno rukama svatého Michaela a svatého
Gabriela a v této chvíli došlo k Boží rozpravě mezi těmi dvěma: Můj Syn a já jsme byli
spojeni, On jako skutečná Láska a já, jako jeho Matka, jsem Mu řekla: "Můj milý je můj
a já jsem jeho…" [Pís 2, 16].
Vstoupili jsme do důvěrné rozpravy a se vší mou mateřskou něhou, dívajíc se na ty
svaté oči, milovala jsem Ho v Boží vůli od jeslí až na kříž.
Když jsem vyšla z tohoto stavu, volala jsem Josefa. Díval se na dítě a ronil slzy, které mu stékaly
po tvářích, neboť Ten, který byl tolik očekáván, byl tady. Předala jsem Jej do jeho náruče a on Jej
miloval v největší úctě věčnou láskou.
Pak přišli pokorní klanět se mému Synu, protože Království patří pokorným.
Matka Maria
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UČIŇTE MÉ JMÉNO ZNÁMÝM

Je čas pro mé vyvolené, aby povstali, aby se skrze ně ukázala má obrovská moc.
Nadešel čas pro mé vyvolené, aby povstali a nechali mé velké Světlo zářit skrze vás. Chci, aby má
síla proudila skrze můj lid na zemi, aby nevěřící mohli ke Mně přijít a být zachráněni. Aby lidé země
mohli poznat, že Já jsem velký Král a nejsem příliš slabý, abych je nezachránil. Aby mohli poznat,
že je miluji a že je chci uzdravit.
Moji lidé, povstaňte! Pozvedněte se a nechejte mé Světlo zářit skrze vás, ať už jste kdekoli. Kdekoli
vás zastihne den, abych mohl být poznán lidmi kolem vás jako nikdy dříve.
Stůjte v odvaze, kterou jsem vám k tomu dal, neboť odměna bude velmi velká! Prosili jste Mě
o mnoho věcí, nyní žádám toto od vás – učiňte mé jméno známým na zemi.
Bůh Otec

Iz 60, 1-3
1: Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva.
2: Hle, temnota přikrývá zemi, soumrak národy, ale nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou
jeho sláva.
3: K tvému světlu přijdou pronárody a králové k jasu, jenž nad tebou vzejde.
Ž: 105, 1-3
1: Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno, uvádějte národům ve známost jeho skutky,
2:zpívejte mu, pějte žalmy, přemýšlejte o všech jeho divech,
3: honoste se jeho svatým jménem, ať se zaraduje srdce těch, kteří hledají Hospodina!
1Pa 16, 8-9
8: Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno, uvádějte ve známost jeho skutky,
9: zpívejte mu, pějte žalmy, přemýšlejte o všech jeho divech.
Řím 9, 17-19
17: Písmo totiž říká faraonovi: Právě kvůli tomu jsem tě ustanovil, abych na tobě ukázal svou moc,
aby se tak mé jméno rozhlásilo po celé zemi.
18: Tak projevuje svou přízeň, komu chce, a koho chce, nechává v zatvrzelosti.
19: Avšak dáš mi námitku: "Pročpak tedy ještě něco vytýká? Kdo se přece může vzepřít jeho vůli?"
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MUSÍTE SE PŘIPRAVIT NYNÍ

Mé děti ve všech zemích, musíte se nyní připravit na válku. Válka přichází a rychle se rozšíří po
celém světě.
Všechno ve vašem světě se chystá změnit a vy nejste připraveny. Vojenské jednotky naplní vaše
ulice a bude plno ničení. Mnoho miliónů zemře smrtí v plamenech a žal bude všudypřítomný. Není
nic, co byste mohly udělat, abyste to zastavily, a tak se teď musíte připravit.
Připravte se nyní tím, že vezmete v úvahu, že způsob vašeho života se změní, až mnoho z toho,
co znáte, vám bude náhle vzato. Zvažte hladomor a nemoci, které často přicházejí s válkou,
protože ony přijdou a budou trvat velmi dlouho.

Vaše životy se změní tak, jak jste nikdy nečekaly, ani o tom nikdy nesnily. Musíte posílit svou víru
a připravit se mít hodně odolnosti, neboť bude potřebná v tom, co přichází.
Bůh Otec

Mt 24, 6-7
6: Budete slyšet o bojích a válečných zvěstech. Dejte pozor, nelekejte se. Musí se to totiž stát, ale to ještě
není konec.
7: Neboť povstane národ proti národu a stát proti státu, na jednom místě za druhým bude hlad
a zemětřesení.
Zj 6, 4: A vyjel jiný kůň, rudý; tomu, který na něm seděl, byla dána moc, aby vzal zemi pokoj a aby se lidé
navzájem pobíjeli. Byl mu dán také velký meč.
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VELKÁ ZRADA

Válka je za dveřmi a moji lidé se v tomto čase musí naučit jak rozpoznat ty, kteří je zradí, neboť
brzy se bude zrada rozmáhat po celé zemi.
Moji lidé, čas velké zrady je u vás, takové, jaká dříve nikdy nebyla. Budete všemi nenáviděni pro
mé jméno. Vaše odměna za to bude velmi velká, ale bude také hodně nebezpečí.
Až budete nenáviděni, mnozí vás zradí. Řekl jsem vám už předem v mých Slovech, že to přichází,
i když většinou jste nedokázali pochopit, jaký to bude mít dopad.
Nebude pro vás žádného bezpečného místa a nikdo, komu můžete důvěřovat. Musíte se naučit
poznat, až zrada bude blízko. Proste Mě o zvýšení schopnosti rozlišovat a Já vám ji dám.
V tom čase vás zradí dokonce i ti, které milujete, neboť jim řeknou lži, a oni jim uvěří. Bude to čas
velkého žalu pro můj lid. Obraťte se ke Mně pro svou útěchu, neboť Já jsem s vámi a nikdy vás
neopustím. Povedu vás do bezpečí v tomto čase. Budu vaše přístřeší a vaše pevnost. Nebojte se,
jen věřte.
Bůh Otec

Mt 10, 16-22
16: Já vás posílám jako ovce mezi vlky. Buďte tedy opatrní jako hadi a bezelstní jako holubice.
17: Mějte se na pozoru před lidmi! Budou vás totiž vydávat soudům a bičovat v synagogách.
18: Budou vás vodit před místodržitele a krále kvůli Mně, na svědectví jim i pohanům.
19: Až vás vydají soudu, nedělejte si starosti, jak nebo co máte mluvit, protože v tu chvíli bude vám dáno,
co máte mluvit.
20: Neboť to pak už nemluvíte vy, ale Duch vašeho Otce mluví skrze vás.
21: Vydá na smrt bratr bratra a otec syna, povstanou děti proti rodičům a způsobí jim smrt.
22: Budete od všech nenáviděni pro mé jméno. Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.

Mt 28, 20: A učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Já jsem s vámi po všechny dny až do
konce světa.
Ž 91, 1-11
1: Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného.
2: Říkám o Hospodinu. "Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám"
3: Vysvobodí tě z osidla lovce, ze zhoubného moru.
4: Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost.
5: Nelekej se hrůzy noci, ani šípu, který létá ve dne,
6: moru, jenž se plíží temnotami, nákazy, jež šíří zhoubu za poledne.
7: Byť jich po tvém boku padlo tisíc, byť i deset tisíc tobě po pravici, tebe nestihne nic takového.
8: Na vlastní oči to spatříš, uzříš odplatu, jež stihne svévolníky.
9: Máš-li útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov,
10: nestane se ti nic zlého.
11: On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách.
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PŘICHÁZÍ BOUŘE

Moji lidé, toto je čas ticha před bouří.
Moji lidé, dejte si věci do pořádku. Přichází bouře, která není podobná žádné jiné, kterou jste dříve
viděli, a musíte být připraveni. Musíte dávat pozor na tuto bouři, která má přijít, abyste našli
vhodný směr a mohli ji přežít.
Poznámka: Když to říkal, v duchu jsem viděla kapitána, jak naviguje rybářský člun. Věděl, že má proplout
bouří a stál vysoký, zcela ve střehu, a vyhlížel její první příznaky, neboť měl plán, jak skrze ni navigovat.
Věděl, že bude zlá, ale také věděl, že jeho znalost a zkušenost na ni bude stačit.

Buďte zběhlí v mém Slovu v každé oblasti. Buďte bdělí.
Tato bouře přijde velmi brzy.
Bůh Otec

Ž 93, 4: Nad hukot mohutných vodstev, nad vznosné příboje mořské je vznešenější Hospodin na výšině.
Mt 24, 9-11
9: Tehdy vás budou vydávat k trápení a zabíjet vás, u všech národů budete v nenávisti pro mé jméno.
10: A tehdy to bude pro mnohé kamenem úrazu, navzájem se budou zrazovat a nenávidět jeden druhého.
Mt 26, 53-54
53: Anebo myslíš, že by mi můj Otec neposlal víc jak dvanáct pluků andělů, kdybych ho o to poprosil?
54: Ale jak by se potom splnily výroky Písma, že se tak musí stát?
Mt 14, 25-31
25: O čtvrté noční hlídce kráčel Ježíš po jezeře a šel k nim.
26: Když ho učedníci uviděli, jak kráčí po jezeře, zděsili se, neboť mysleli, že je to přízrak a strachy začali
křičet.
27: Ježíš však na ně hned promluvil: "Vzmužte se! Já jsem to, nebojte se!"
28: Petr mu na to řekl: "Pane, jsi-li to ty, přikaž, ať přijdu k tobě po vodě."

29: A on řekl: "Pojď!" Petr vystoupil z lodi a kráčel k Ježíšovi.
30: Zpozoroval však vítr a dostal strach. A začal tonout a vykřikl: "Pane, zachraň mě!"
31: Ježíš hned vztáhl ruku, zachytil ho a řekl: "Malověrný, proč jsi pochyboval?"
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DOKONČETE SVOU PRÁCI TEĎ

Mé děti, nadešel čas, abyste dokončily svou práci. Vy víte, co má být uděláno. Čas odkladu již
minul.
Chci, abyste se zabývaly záležitostmi mého Otce na zemi, protože váš čas k tomu, abyste je
dokončily, je u vás. Čas ke hraní je pryč a teď musí být všechno uděláno.
Mé děti mají sklon k fantazii a myslet si, že všechno jde dobře, když všechno dobře nejde.
Já vím, že chcete věřit, že přijdou lepší dny, ale ty už jsou pryč. Ničení kvasí v zákulisí a brzy
obklíčí vaše domy. Všude zavládne válka, neboť pečetě jsou rozlamovány a mé Slovo bude
naplněno do poslední tečky a puntíku. Pokoj bude zemi odebrán a bude ji pokrývat smrt. Milióny
zemřou – nejen ve válce, ale v smrtících nákazách a hladomoru, který válku provází. Bude mnoho
utrpení a nebude jak mu uniknout.
Mé děti, udělejte práci, kterou jsem vám přidělil, teď, aby vaše odměna v nebi byla velká a abyste
mohly sklízet požehnání poslušnosti, pokud jste ještě na zemi. Nezapomínejte, že jsem stále
s vámi.
Bůh Otec

2Kor 5, 9-10
9: A proto stůj co stůj usilujme o to, abyste se jemu líbili, ať se už z domova ubíráme, nebo v domově
zůstáváme.
10: My všichni se musíme objevit před Kristovým soudem, aby každý dostal odplatu za to, co za života
udělal dobrého nebo špatného.
Zj 6, 1-10
1: Potom jsem měl toto vidění: Když beránek rozlomil první ze sedmi pečetí, uslyšel jsem, jak jedna ze
čtyř bytostí hromovým hlasem volá: "Pojď!"
2: Podívám se – a hle: bílý kůň; ten, který na něm seděl, držel luk. Byl mu dán věnec a vyjel, aby dobýval
vítězství za vítězstvím.
3: Když rozlomil druhou pečeť, uslyšel jsem volat druhou bytost: "Pojď!"
4: A vyjel jiný kůň, rudý; tomu, který na něm seděl, byla dána moc, aby vzal zemi pokoj a aby se lidé
navzájem pobíjeli. Byl mu dán také velký meč.
5: Když rozlomil třetí pečeť, uslyšel jsem volat třetí bytost: "Pojď!" Podívám se – a hle, kůň černý; ten,
který na něm seděl, držel v ruce váhy.
6: A uslyšel jsem, jak z místa těch čtyř bytostí volá nějaký hlas: "Mírka pšenice za denár, tři mírky ječmene
za denár. Avšak oleji a vínu neškoď.
7: Když rozlomil čtvrtou pečeť, uslyšel jsem volat čtvrtou bytost: "Pojď!"
8: Podívám se – a hle: kůň sinavě bledý; ten, který na něm seděl, měl jméno Smrt a Podsvětí šlo s ním.
A byla jim dána moc nad čtvrtinou země, aby hubili mečem, hladem, morem a zemskými šelmami.
9: Když rozlomil pátou pečeť, uviděl jsem u oltáře duše těch, kteří byli zabiti pro Boží slovo, jak ho Kristus
dosvědčil.

10: A celou silou volali: "Pane svatý a pravdivý, kdy konečně vykonáš soud a přísně potrestáš obyvatele
země za to, že prolili naši krev?"
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NA ČÍ STRANĚ JSTE?

Mé děti, obětujte nyní trochu času, abyste se rozhodly, v co ve skutečnosti věříte, neboť velmi brzy
budete žádáni, abyste hájily svou víru.
Brzy se každá osoba rozhodne, na čí straně bude stát, až se velké rozdělení rozšíří po celé zemi.
Nepřítel bude vykonávat nátlak na bezbožné vůdce, kteří pak budou tlačit na vás.
Musíte vědět, v co věříte, dřív, než se vyjádříte, protože zaplatíte cenu za svá přesvědčení.
Bůh Otec

Mt 25, 31-33
31: Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na svůj trůn slávy,
32: a budou před něj shromážděny všechny národy. A oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce
od kozlů.
33: Ovce postaví po své pravici, kozly po levici.
Mt 24, 6-8
6: Budete slyšet o bojích a válečných zvěstech. Dejte pozor, nelekejte se. Musí se to totiž stát, ale to ještě
není konec.
7: Neboť povstane národ proti národu a stát proti státu, na jednom místě za druhým bude hlad
a zemětřesení.
8: To všechno bude teprve začátek velkých strastí.
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MODLETE SE A STANOVTE SI PRIORITY

Mé děti, vichřice, která přichází, se zmocní vašich životů. Je mnohem silnější, než si představujete
a přinese chaos a takovou změnu jako nic, co jste viděly před tím.
Válka přijde brzy a změní vše, čeho se dotkne. Válka, která přichází, bude předznamenáním konce
a poslední polnice zazní brzy. Dveře se zavřou a Ženich bude uvnitř. Ti, kdo chtějí vstoupit
do mého království, to musí udělat brzy.

Modlete se. Modlete se za ty, které milujete a kteří Mě neznají. Budete-li se za ně modlit,
zachráním je, protože je mou vůlí, aby také byli zachráněni. Někteří z nich mají málo vzácného
času, proto neotálejte se za ně modlit, neboť brzy bude příliš pozdě. Brzy si vezmu mnoho z nich
domů.

Poznámka: Viděla jsem automobilové i jiné nehody, které velmi náhle odebraly lidi ze země,
a svatí, kteří je znali, si uvědomili, že odkládali modlitby, protože byli příliš zaměstnáni.
Stanovte si priority, mé děti – dejte na první místo, co je přednější. Každý den rozjímejte o tom,
co je nejvíc zapotřebí a dělejte tyto věci. Brzy se chaos rozmůže a už nebude žádný čas
k přemýšlení.
Bůh Otec

Mt 25, 10: Jakmile však odešly nakoupit, přišel ženich, a ty pohotové vešly s ním na svatbu, a dveře se
zavřely.
Lk 10, 41-42
41: Pán jí odpověděl: "Marto, Marto! Děláš si starosti a znepokojuješ se o mnoho věcí.
42: Jen málo je zapotřebí, nebo jen jednoho. Marie si totiž vybrala nejlepší úděl, a ten jí nebude odňat."
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KDY, BOŽE, KDY?

Moji lidé, budoucnost, kterou jste pro sebe chystali, se neuskuteční tak, jak jste ji plánovali. Jsou
události, které přicházejí a všechno změní a budoucnost, po níž jste toužili, už na tomto místě
nebude možná.
Konec se rychle blíží a nese s sebou mnoho žalu a ničení. Říkám vám o tom, abyste mohli připravit
své srdce a upevnili svou víru, abyste tomu odolali. Mnozí se v tomto čase odvrátí od víry ve Mne
v přesvědčení, že žádný Bůh, který je miluje, by nemohl dovolit, aby se staly takové strašné věci,
ale pohleďte na to, co se již stalo v minulosti.
Nevíte o těch, kteří již položili své životy pro mé jméno? Nevíte, že je mnoho duší pod mým
oltářem, které křičí: Kdy, Bože, kdy nás pomstíš? Tyto věci nejsou nové, ale dosud jste jich byli
ušetřeni.
Začněte připravovat svou víru.
Bůh Otec
Př 16, 9-10
9: Člověk uvažuje v srdci o své cestě, ale jeho kroky řídí Hospodin.
10: Na rtech králových je božský výrok, při soudu se jeho ústa nezpronevěří.
Zj 6, 9-10
9: Když rozlomil pátou pečeť, uviděl jsem dole u oltáře duše těch, kteří byli zabiti pro Boží slovo, jak ho
Kristus dosvědčil.

10: A celou silou volali: "Pane svatý a pravdivý, kdy konečně vykonáš soud a přísně potrestáš obyvatele
země za to, že prolili naši krev?"
Mt 10, 21-23
21: Vydá na smrt bratr bratra a otec syna, povstanou děti proti rodičům a způsobí jim smrt.
22: Budete od všech nenáviděni pro mé jméno. Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.
23: Když vás budou pronásledovat v jednom místě, utečte do jiného. Skutečně, říkám vám: Nebudete
hotovi s izraelskými městy, než přijde Syn člověka.

339. Poselství Boha Otce ze dne 27. prosince 2017.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

PODMÍNĚNÁ VÍRA

Neklaďte Mi podmínky, mé děti, neboť Já jsem Bůh a žádný člověk Mi nedává pokyny.
Mnoho z mých dětí má podmíněnou víru. Podmíněnou Mnou, budu-li konat to, či chránit ono
v tom, co přichází, ale cožpak nevíte, že Otci jeho děti nic nepřikazují? Myslíte si, že jste nade
Mnou? Myslíte si, že víte, co je nejlepší?
Podmíněná víra mnohým způsobí, že ode Mne odpadnou v tom, co přichází. Protože neuspokojím
jejich očekávání, mnozí se ke Mně obrátí zády a budou sloužit nepříteli. A nepřítel je bude mít.
Není to ani mé přání, ani má vůle, ale jejich volba.
Mé děti, přezkoumejte své srdce a ujistěte se, že vaše víra není podmíněná. Pátrejte
ve svém srdci, abyste věděly, zda v něm není něco, co by mohlo způsobit, že vaše víra ve Mne
se zhroutí.
To je vaše největší priorita.
Bůh Otec
Jb 40, 2: "Smi se člověk přít se Všemocným? Smí ho kárat? Ten, kdo Boha obvinil, ať odpovídá."
Lk 17, 5: Apoštolové prosili Pána: Dej nám více víry!"
Lk 22, 32: Ale já jsem za tebe prosil, aby tvoje víra nepřestala. A ty potom, až se obrátíš, utvrzuj své
bratry.

340. Poselství Boha Otce ze dne 28. prosince 2017.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

CENA VAŠÍ VÍRY

Ptejte se sami sebe, jaká okolnost by mohla způsobit, že ztratíte víru ve Mne, Toho, kdo může
zachránit vaši duši?
Bude-li vám vaše rodina vzata v tom, co přichází, zapřeli byste Mě?
Ztratíte-li svůj majetek v tom, co přichází, obrátili byste se ke Mně zády?
Budou-li vaši milovaní zabiti v tom, co přichází, odvrátíte ode Mne své srdce?
Jaká je cena vaší víry ve Mne? Věříte, nebo Mě žádáte, abych pro vás udělal to či ono, abyste Mi
věřili?
Musíte si sami položit tyto tvrdé otázky, mé děti, zatímco je pro vás ještě čas, aby se vaše víra
stala skutečnou.
Bůh Otec

Mt 10, 32-34
32: Ke každému, kdo se ke mně bude znát před lidmi, budu se i já znát před svým Otcem v nebi.
33: Kdo mne ale zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi.
34: Nemyslete si, že jsem přišel uvést na zemi pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, nýbrž meč.
Jan 6, 67-69
67: Ježíš tedy řekl těm dvanácti: "Chcete i vy odejít?"
68: Šimon Petr mu odpověděl: "Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života,
69: my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten Boží Svatý."
Lk 17, 5: Apoštolové prosili Pána: "Dej nám více víry!"
Lk 22, 32: Ale já jsem za tebe prosil, aby tvoje víra nepřestala. A ty potom, až se obrátíš, utvrzuj
své bratry.

341. Poselství Boha Otce ze dne 29. prosince 2017.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

ROZHODNĚTE SE MNE POZNAT!

Rozhodněte se Mne poznat, jaký skutečně jsem. Já jsem velký JÁ JSEM a není žádný jiný bůh
jako Já nikde jinde v nebi, nebo na zemi. Nepodceňujte, kým pro vás mohu být.
Můžete Mne poznat skrze mé Slovo, ale mnozí z vás jsou příliš zaměstnáni, než aby na Mne měli
čas. V přicházejících dnech uvidíte, že to byla vážná chyba z vaší strany, protože vaše znalost Mne
je vším, co vás pak bude živit.
Rozhodněte se Mne poznat. Poznejte Mne, jaký skutečně jsem.

Poznejte Mě, jako velikého JÁ JSEM. Poznejte Mne jako Krále. Poznejte Mne jako Boha
a Stvořitele všeho.
Bůh Otec

Ex 3, 14: Bůh řekl Mojžíšovi: "JSEM, KTERÝ JSEM." A pokračoval: "Řekni Izraelcům toto: JSEM posílá mě
k vám."
Lk 10, 21: V té chvíli zajásal v Duchu svatém a řekl: "Velebím tě, Otče, Pane nebe a země, že jsi tyto věci
ukryl před moudrými a chytrými, a žes je odhalil maličkým; ano, Otče, že se ti tak zalíbilo.
Lk 10, 41-42
41: Pán jí odpověděl: "Marto, Marto! Děláš si starosti a znepokojuješ se o mnoho věcí.
42: Jen málo je zapotřebí, nebo jen jednoho. Marie si totiž vybrala nejlepší úděl, a ten jí nebude odňat.

342. Poselství Boha Otce ze dne 1. ledna 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

VOLÁM VÁS K DŮVĚRNÉMU VZTAHU

Buďte na pozoru, moji lidé, neboť prudkost času, v němž žijete, se každým dnem zvyšuje.
Až události dosáhnou určitého bodu, jejich počet se zvýší náhle a exponenciálně. Až se to stane,
vaše volby budou velmi omezené a mnoho mých lidí nepřežije.
Říkám vám o těchto věcech, abyste se mohli připravit tím, že Mě poznáte důvěrněji než kdykoli
dříve. Když Mě poznáte důvěrně, budu moci vám pomáhat v časech, o nichž mluvím. Nepoznáte-li
Mne tímto způsobem, vaše víra vás v nich nepodpoří, neboť to budou vskutku strašné časy.
Lidé, kteří jsou privilegovaní, ti, kdo mají moc a ti se speciálními výhodami, připravili plány
k provedení změn podle svých představ.

Poznámka: Když to Pán řekl, hned jsem pomyslela na presidenta Trumpa a na mnohé, kdo jej
nenávidí, ale On neřekl, že to má něco společného s ním.
Jejich plány budou provedeny, protože čas konce je u všech, kdo jsou v těle a celé Písmo musí být
naplněno, aby můj lid mohl přijít domů a být tady se Mnou v nebi.
Lidé, kteří připravují tyto plány, jsou proti Mně. Jsou proti mému lidu, jsou proti mému Slovu.
Budou předzvěstí mého nepřítele.

Poznámka: Cítila jsem, že mluví o antikristu, ale On to neřekl.
Tuto skupinu tvoří mnoho národů a už dlouho tajně spřádaly plány jak zničit tuto zemi, kvůli jejím
základům ve Mně. I když mnozí v této zemi už nemilují mé jméno nebo Mi neslouží, tato země
kdysi hájila Mne a mé cesty jako žádná jiná.
Poznámka: Když to říkal, znělo to tak smutně, jako kdyby otec ztratil své dítě.

Mé děti, musíte být připraveny na to, co přichází. Stát se Mi bližší a jít se Mnou v důvěrném vztahu
se nestane ze dne na den. Jestli nezačnete, nedokážete to. Nebudete mít dost času, abyste to
učinili, když nezačnete teď.
Tento rok přinese mnoho změn pro mé lidi a mnoho příležitostí pro ty, kdo proti nim budou páchat
zlo. Hleďte, abyste se neúčastnily utiskování mého lidu. Dbejte na to, abyste se nepodílely na tom,
co je špatné. Dávejte si pozor, abyste uctívaly jen Mne, neboť konec je na blízku, a ty které tak
činit nebudou, budou trpět strašným koncem.

Ž 91, 1-6
1: Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného.
2: Říkám o Hospodinu: "Mé útočiště, má pevná tvrz, je můj Bůh, v nějž doufám."
3: Vysvobodí tě z osidla lovce, ze zhoubného moru.
4: Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost.
5: Nelekej se hrůzy noci ani šípu, který létá ve dne,
6: moru, jenž se plíží temnotami, nákazy, jež šíří zhoubu za poledne.

343. Poselství Boha Otce ze dne 2. ledna 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

VÍTR ZMĚNY

Nový vítr se brzy prožene Amerikou. Je to velký, kvílivý vítr změny, ale změny, které přináší,
nebudou dobré.
Tento vítr vymete hojnost ze země Ameriky. Vymete klid z této země hříchu. Vymete od vás
většinu pohodlí, abyste mohli poznat, že jsem Bůh, a budu všemi uctíván.
Ti z mých lidí, kteří jdou se Mnou v těsné blízkosti, budou zaopatřeni v tomto čase nouze, ale ti,
kdo Mě stále odmítali, nebudou mít dostatek.
Konec je blízko, mé děti, a vy nejste připraveny. Hledejte mou tvář pro to, co bych pro vás
v tomto čase musel udělat, abych mohl připravit vaše srdce na to, co přichází.
Bůh Otec

Lv 19, 32: Před šedinami povstaň a starci vzdej poctu. Boj se svého Boha. Já jsem Hospodin.
Ž 34, 8: Hospodinův anděl se položí táborem kolem těch, kteří se bojí Boha, a bude je bránit.
Ź 115, 11: Vy, kdo se bojíte Hospodina, doufejte v Hospodina, je vám pomocí a štítem.
Iz 25, 1: Hospodine, ty jsi můj Bůh! Tebe budu vyvyšovat, vzdávat chválu tvému jménu, neboť činíš
podivuhodné věci, tvé odvěké úradky jsou věrná pravda.
Ž 150, 6: Všechno, co má dech, ať chválí Hospodina!

344. Poselství Boha Otce ze dne 4. ledna 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

NEPŘÍTELŮV PLÁN

Mé děti, můj nepřítel má specifický plán pro tento čas. Pokouší se uvést váš svět do situace, kdy
nebudou platit žádná pravidla. Začal už před mnoha roky, kdy začal trhat manželství a rodiny. Nyní
pokračuje v této práci skrze ty, kdo Mě neznají, pokusem odstranit veškerou zdrženlivost a všechny
protesty proti hříchu.
Plánuje to vykonat prací proti mým lidem a mému svatému Slovu. Plánuje obrátit svět proti vám,
moji lidé. Tím, že způsobí, aby ostatní na vás hleděli jako naplněné nenávistí, obrátí lidi světa proti
vám. Pokusí se vás ze světa úplně odstranit. Pro všechny mé děti to budou velmi nebezpečné časy
po celém světě.
Tyto věci se musí stát, aby mé Slovo bylo naplněno a zkaženost světa mohla dojít ke konci. Moji
lidé, buďte si vědomi jeho plánu, protože začne brzy. Už byl připraven za scénou vašeho světa.
Bůh Otec
Jan 15, 18-25
18: Jestliže svět vás nenávidí, uvažte, že mne měl v nenávisti dříve než vás.
19: Kdybyste byli ze světa, svět by se k vám choval přátelsky jako k svým vlastním. Že však nejste ze
světa, ale já jsem vás vyvolil ze světa, proto vás svět nenávidí.
20: Vzpomeňte si na slovo, které jsem vám řekl: "Služebník není víc než jeho pán." Když pronásledovali
mne, budou pronásledovat i vás. Když zachovali mé slovo, budou zachovávat i vaše.
21: Ale to všechno vám způsobí kvůli mému jménu, protože neznají toho, který mě poslal.
22: Kdybych nebyl přišel a k nim nemluvil, neměli by hřích; nyní však už pro svůj hřích nemají výmluvy.
23: Kdo nenávidí mne, nenávidí i mého Otce.
24: Kdybych nebyl mezi nimi vykonal skutky, jaké nevykonal nikdo jiný, neměli by hřích; nyní však je
viděli, a přesto mají v nenávisti mne i mého Otce.
25: Ale má se splnit slovo napsané v jejich Zákoně: "Nenáviděli mě bez příčiny."
Mt 24, 8-10
8: To všechno bude teprve začátek velikých strastí.
9: Tehdy vás budou vydávat k trápení a zabíjet vás, u všech národů budete v nenávisti pro mé jméno.
10: A tehdy to bude pro mnohé kamenem úrazu, navzájem se budou zrazovat a nenávidět jeden druhého.

345. Poselství Boha Otce ze dne 8. ledna 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
ČAS MODLITEB

Byla jsem ve své kuchyni, připravovala sobotní večeři a myslela na skutečnost, že jsem minulý
měsíc věnovala modlitbám méně času než obvykle, když mi Pán ukázal, že to byl nepřítelův záměr
a že stejná věc nedávno postihla všechny Boží děti.

Mé dítě, všechny Boží děti jsou právě nyní pokoušeny, aby zkrátily nebo předčasně ukončily svůj
normální čas modliteb. Mnohé jsou odrazovány aktuálními zprávami a některé se úplně přestaly
ke Mně modlit v přesvědčení, že se nic nezmění, když se budou modlit.
Toto je práce nepřítele, zabránit mým lidem modlit se, protože ví, že Já je vyslyším. Moji lidé
vstupují do času velkých strastí a brzy je bude následovat čas mnoha soužení. Budou zcela
nepřipravení, pokud byli až do té doby po celý čas mimo mou Přítomnost a nepřežijí to.
Moji lidé, čas Velkého soužení je již téměř u vás. Bude to strašný a nebezpečný čas, kdy mnozí
budou usmrceni kvůli mému jménu. Bude to čas, kdy se bude zdát, že nepřítel zvítězil, ale on
už byl poražen na kříži na Kalvárii. Řekl jsem vám v mém Slovu, že načas zvítězí. Ale jen načas.
V tomto čase uvidíte mnoho zázraků, aby duše mohly být zachráněny pro mé království. Mnozí
budou stále odmítat věřit kvůli útrapám a bezpráví. Ti, kdo půjdou tímto čas a budou svědčit
pro Mne, obdrží v nebi mimořádné odměny, které jiní nedostanou, neboť to bude velmi těžká
doba.
Moji lidé, modlete se! Pozvedněte k nebi mnoho modliteb za sebe a za ty, které milujete.
Pozvedněte ke Mně modlitby za ztracené, které neznáte, protože vás odměním za tyto modlitby,
za čas, jejž strávíte modlitbami za tyto ztracené duše.
Buďte bdělí. A modlete se, neboť to přijde brzy.
Bůh Otec

1Thes 5, 17: "Bez přestání se modlete."
Mk 13, 32-34
32: O tom dni a o té hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn, jenom Otec.
33: Mějte se na pozoru, bděte, protože nevíte, kdy ten čas přijde.
34: Je to podobně jako s člověkem, který se vydal na cesty. Opustil svůj dům, dal svým služebníkům nad
ním plnou moc, každému jeho práci, a vrátnému nařídil, aby bděl.
Mt 24, 20-22
20: Modlete se, aby k vašemu útěku nedošlo v zimě nebo v sobotu.
21: Neboť tehdy bude velké soužení, jakého nebylo od začátku světa až do nynějška a jakého už nikdy
nebude.
22: A kdyby ty dny nebyly zkráceny, nebyl by zachráněn žádný člověk. Ale kvůli vyvoleným budou ty dny
zkráceny.
Zj 13, 6-8
6: A otevřela tedy tlamu k výsměšným řečem proti Bohu a mluvila tak proti němu a proti jeho stánku, to je
proti těm, kdo mají v nebi své obydlí.
7: A bylo jí dovoleno vést válku proti křesťanům a přemoci je. Byla jí dána moc nad každým kmenem, lide,
jazykem a národem.
8: A budou se jí všichni hluboce klanět, všichni obyvatelé na zemi, jejichž jméno není zapsáno v knize
života zabitého beránka.
Da 7, 24-26
24: A deset rohů – z toho království povstane deset králů. Po nich povstane jiný, ten se bude
od předchozích lišit a sesadí tři krále.
25: Bude mluvit proti Nejvyššímu a bude hubit svaté Nejvyššího. Bude se snažit změnit doby a zákon.
Svatí budou vydáni do jeho rukou až do času a časů a poloviny času,
26: avšak zasedne soud a vladařskou moc mu odejmou, a bude úplně vyhlazen a zahuben.

346. Poselství Ježíše ze dne 9. ledna 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

CENA VÁLKY

Mé děti, blíží se k vám čas nepředstavitelného zármutku. Není způsob jak se připravit na tuto
úroveň žalu, když všichni, které znáte, vám budou vzati. Můžete se jen přitáhnout blíže ke Mně
pro útěchu, neboť v tom čase žádnou jinou útěchu nemůžete mít.
V tom čase bude panovat smrt a ničení. Válka zpustoší vaše země a vidět mrtvá těla ve vašich
ulicích se stane běžnou věcí, protože nebude pro ně dost místa, nebo dost živých, aby je pohřbili.
Cena války je vždy velká, ale cena této války bude větší, neboť tato válka zničí víc než jakákoli
válka před ní. Vezme více životů a zničí více měst než jakákoli válka v historii země.
Projevujte v tomto čase lásku, kterou máte ke svým rodinám, neboť mnozí z nich vám budou vzati.
Užívejte si pohodlí, které nyní máte, neboť vám také bude brzy vzato, a bez varování. Vaše životy
se změní v mžiku oka a budete nuceni se přizpůsobit podmínkám, o nichž jste nikdy ani nesnili,
že budou možné.
Nezapomeňte, že Já jsem vaše útěcha. Já jsem vaše pomoc. Já jsem váš Spasitel a není žádný
jiný.
Váš Ježíš

Zj 6, 1-10
1: Potom jsem měl toto vidění: Když beránek rozlomil první ze sedmi pečetí, uslyšel jsem, jak jedna
ze čtyř bytostí hromovým hlasem volá: "Pojď!"
2: Podívám se – a hle: bílý kůň; ten, který na něm seděl, držel luk. Byl mu dán věnec a vyjel, aby dobýval
vítězství za vítězstvím.
3: Když rozlomil druhou pečeť, uslyšel jsem volat druhou bytost: "Pojď!"
4: A vyjel jiný kůň, rudý; tomu, který na něm seděl, byla dána moc, aby vzal zemi pokoj a aby se lidé
navzájem pobíjeli. Byl mu dán také velký meč.
5: Když rozlomil třetí pečeť, uslyšel jsem volat třetí bytost: "Pojď!" Podívám se – a hle, kůň černý; ten,
který na něm seděl, držel v ruce váhy.
6: A uslyšel jsem, jak z místa těch čtyř bytostí volá nějaký hlas: "Mírka pšenice za denár, tři mírky ječmene
za denár. Avšak oleji a vínu neškoď.
7: Když rozlomil čtvrtou pečeť, uslyšel jsem volat čtvrtou bytost: "Pojď!"
8: Podívám se – a hle: kůň sinavě bledý; ten, který na něm seděl, měl jméno Smrt a Podsvětí šlo s ním.
A byla jim dána moc nad čtvrtinou země, aby hubili mečem, hladem, morem a zemskými šelmami.
9: Když rozlomil pátou pečeť, uviděl jsem u oltáře duše těch, kteří byli zabiti pro Boží slovo, jak ho Kristus
dosvědčil.
10: A celou silou volali: "Pane svatý a pravdivý, kdy konečně vykonáš soud a přísně potrestáš obyvatele
země za to, že prolili naši krev?"

347. Poselství Boha Otce ze dne 10. ledna 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
ROK SILNÝCH UDÁLOSTÍ

Modlila jsem se a ptala jsem Pána, proč se v našem světě stalo tolik tragických událostí – sezóna
hurikánů, požáry v Kalifornii, mimořádně nízké arktické teploty nad většinou Spojených států

a nyní strašná chřipka, která se všude šíří. Co se děje, Pane? To nemůže být náhoda. A On začal
ke mně mluvit těmito slovy:
Tento rok bude rokem silných událostí, mé dítě. Jako u ženy při porodu, každá bolest bude silnější
než ta minulá. Uvidíš stále více životů, jak budou vzaty bez jakéhokoli varování. Jsi v čase soužení,
a to bude pokračovat a sílit každým uplynulým měsícem.
Mé děti, buďte si jisté, že vaše záležitosti jsou v pořádku, protože mnoho z mých lidí bude také
vzato v těchto událostech. Nebudete před nimi varovány – přijdou náhle, protože déšť padá na
spravedlivého i nespravedlivého. Celé Písmo musí být v tomto čase naplněno, protože konec se
rychle blíží. Neznáte počet svých dnů, tak buďte stále připraveny.
Tyto události se budou stávat stále častěji, jak se země se svíjí v porodních bolestech pod váhou
tolikerého hříchu, a pak to skončí a vy všichni budete doma se Mnou.
Buďte nebojácné, buďte velmi odvážné. Vytrvejte až do konce, abyste mohly být zachráněny.
Bůh Otec
Mt 24, 3-9
3: Když seděl na Olivové hoře, přistoupili k němu jeho učedníci jen sami a zeptali se ho: "Řekni nám, kdy
se to stane a jaké bude znamení tvého příchodu a konce světa?"
4: Ježíš jim odpověděl: "Mějte se na pozoru, ať vás někdo nesvede.
5: Mnozí totiž přijdou pod mým jménem a budou říkat: Já jsem Mesiáš, a mnohé svedou.
6: Budete slyšet o bojích a válečných zvěstech. Dejte pozor, nelekejte se! Musí se to totiž stát, ale to ještě
není konec.
7: Neboť povstane národ proti národu a stát proti státu, na jednom místě za druhým bude hlad
a zemětřesení.
8: To všechno bude teprve začátek velkých strastí.
9: Tehdy vás budou vydávat k trápení a zabíjet vás, u všech národů budete v nenávisti pro mé jméno."

348. Poselství Ježíše ze dne 30. prosince 2017.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

SE SMUTKEM SE DÍVÁM, JAK ČLOVĚK ZNEHODNOTIL SVÉ LIDSTVÍ

Moji milovaní lidé,
"JSEM, KTERÝ JSEM" [Ex 3, 14].
Vysvětluji mé Slovo, které jsem vám odkázal v Písmu svatém, aby si tato generace
uvědomila cestu, po níž jde a byla ochotná k obrácení.
Má Láska vás nepřestane volat, dotýkat se srdcí těch, kdo jsou moji, aby se odvrátili od zla
a překonali lidské ego, které si je podmaňuje nevhodnými náklonnostmi a způsobuje, že setrvávají
ve špatných činech a dílech.
Rmoutím se, když vidím, jak jste individualističtí, s tak výraznými rozdíly, dokonce ve stejné rodině.

Rmoutím se, když používáte sílu ve společnosti, ve výchově, v náboženství, ve vládách
a dopouštíte se nespravedlností vůči nejslabším a nejpokornějším.
Moji lidé,
se smutkem se dívám, jak člověk znehodnotil své lidství. Došel k tomu, že se dopouští
nezměrných chyb, a příležitostně i s vypočítavostí. Člověk, který musí sloužit naší Trojici, slouží
v tomto čase Zlému a špatné činy se šíří ve všech sociálních vrstvách, bez rozdílu.
Morálka byla nahrazena podobami modernismu: společnost je blahovolná ke zvykům,
přijímá vážné omyly jako nová morální pravidla. Velký počet mých dětí vleče tyto omyly za sebou
a soudí jimi své bratry, dovoluje sobectví a závisti proudit svými žilami a cítíce se silnými, zaujímají
místa soudců a s falešností intrikují dokonce proti tomu, co je moje.
Moji lidé, nezapomínejte, když jste se ode Mne odvrátili a odmítli Mě uznat jako Boha, cítili jste se
na vyšší úrovni než Já a omezili jste Mne, že jste se zmýlili a jednali vůči sobě s velkým zmatením.
Přitáhli jste k sobě bolest a dosáhli toho, že celé Stvoření se bouří proti člověku, jenž pracuje
a jedná proti Boží vůli.
Moji lidé, vedl jsem vás skrze toto "Lectio Divina", abych vám vysvětlil, co odmítáte přijmout:
mé Slovo.
Odhaluji se mému lidu i přes neustálou neposlušnost k mému Slovu, abych vám dal
podnět k obrácení. Má Matka vás stále volá, protože nechce, aby další duše byly
ztraceny.
Volám vás, abyste uznali, že jste hříšníci a vy to s pýchou odmítáte…
Volám vás, abyste zůstali ve stavu milosti, a pro tuto generaci je to důvod k výsměchu…
Volám vás, abyste si vážili svátostí, a vy je odmítáte…
Zmiňuji se o Přikázáních a vy nevíte, o čem mluvím, blahoslavenost je neznámá v této generaci,
v níž panuje sobectví…
V této době "technologické dětství" věří, že může zabít a dát život.
Děti, vy žijete jako nositeli extrémního hněvu, který stále dostáváte skrze média a klamnou
zábavu, kterou máte na dosah ruky. Smysly jsou stálými příjemci agrese a lidské stvoření dosáhlo
toho, že tento hněv šíří proti svým bližním. To však není to, co od vás chci. Nechci, abyste Mi tímto
způsobem odpovídaly.
Volám vás, abyste Mě milovaly a přišly blíže ke Mně…
Mé děti Mě musí uctívat "v Duchu a Pravdě" [Jan 4, 24].
Nevíra běží jako vítr. Jednáte se Mnou s velkou neúctou v nejsvětější svátosti eucharistie, kde jsem
skutečně a opravdově v mém Těle a Krvi, a to nemůžete popřít. Ten, kdo to říká, je proklet.
Moji lidé, rozlišování je nutné. Ďábel útočí na mé lidi lžemi, nabízí jim falešné cesty, kde je
svazuje pokušením a klamáním, která se zdají, že jsou dobrá, ale jsou štítem, který používá,
abyste neviděli jasně, abyste měli pocit, že pravá cesta, kterou máte jít je ta, k níž vás volá on.
Tím, že ovládne vaše myšlenky a inteligenci, stane se pánem vašich činů. Jedná tak, abyste se
ode Mne vzdálili.
Moji lidé si věří, zapomínají, že Zlý jim přináší zdánlivě dobré myšlenky, které však ve světle
rozlišování nejsou ani dobré, ani správné. Mé děti nerozlišují, proto dovolují zlu, aby je svedlo,
aniž by kladly odpor.
Člověk odmítá, co vyžaduje sebe odříkání, co vyžaduje lásku, pokoru, poslušnost, toleranci,
moudrost, srdečnost, morální zásadovost, pokoj…

Když se vzdalujete ode Mne, nemůžete se soustředit na správnou cestu. Vyzývám vás,
abyste žili v dobru, opustili pocity pýchy, oprostili se od vznětlivého charakteru, zbavili se myšlenek
na pozvednutí svého "já".
Moji lidé, Já nechci fanatiky, chci duše, které Mě uctívají, vroucně Mě milují, duše,
které žijí v Boží vůli, duše, stále Mi oddané, které slouží svému bližnímu, které ohlašují
mé Slovo: Duše s misionářským duchem.
Moji lidé, uctívejte a milujte mou Matku, která je v tomto čase urážena některými
lidmi, kteří sešli z pravé cesty. Má Matka se přimlouvá za mé lidi a moji lidé ji musí milovat
a chovat v úctě, jak si zasluhuje.
Modlete se, mé děti, modlete se, abyste se jako děti jednoho Otce měly v úctě,
vzájemně se milovaly a byly bratrské.
Modlete se, mé děti, modlete se za Spojené státy, jejich utrpení bude pokračovat.
Experimenty pozměnily podnebí a kůru jejich země. Přijde terorismus a způsobí bolest.
Modlete se, mé děti, modlete se za Evropu, teroristický čin přinese s sebou bolest.
Modlete se, mé děti, modlete se za Itálii, bude otřesena. Spící sopky se stanou velmi
aktivní.
Modlete se, děti, Chile a Ekvádor trpí.
Moji lidé, je pro Mne nezbytné, abych vás varoval: Modlete se svým srdcem, modlete
se jako v Ninive [Jon 3, 5] a žijte jako bratři.
Zapomněli jste na půst, laskavost, dobročinnost, ale především na Pravdu.
Lidstvo, jak jde dál, se blíží k použití toho, co samo vytvořilo. Uprostřed tolika hněvu jsou mírové
dohody zapomenuty. Vládci národů přejdou od slov k činu: takovým způsobem jedná člověk.
Vyzývám vás, abyste se modlili srdcem, neoddělovali se ode Mne.
Až se budete dívat na nebeskou klenbu, budete vědět, že jsem lidstvu blízko.
Znamení nenechají na sebe čekat.
Nečekejte na události, abyste se obrátili – neznáte den, ani hodinu, vyhledejte Mě rychle.
Pokud jde o novinky, rozlišujte, buďte opatrní v práci a činech, ať je vše v souladu s mou vůlí.
Jste mé děti a Já vás miluji. Neoddělujte se ode Mne. Přijďte ke Mně.
Moji lidé, buďte důstojnými dětmi mé Matky.
Mé požehnání, má Láska, má ochrana je s každým z vás.
Žehnám každému z mých dětí.
Váš Ježíš
349. Poselství Boha Otce ze dne 15. ledna 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

ČAS VELKÉHO SMUTKU

Ráno jsem si na chvíli četla Slovo a prosila jsem o sdělení pro nás, když jsem pocítila v duchu
stoupat hluboký zármutek a uvědomila jsem si, že to bylo od Pána.
Zeptala jsem se: Pane, co je to za zármutek, který sdílíš se mnou?
Moji lidé, brzy k vám přijde čas velkého smutku, neboť ohromná zkáza se rýsuje před vámi v dálce
na obzoru. Člověk ve svém srdci naplánoval válku a bude to vskutku velká válka, jak lidé budou
bojovat o vládu nad zeměmi.
Tato válka začne neočekávaně a bez varování a přijde z malé země, ale její dopad bude velmi
značný. Zmenší dodávky potravin a přinese mnoho utrpení. Smrt se bude rychle šířit a životy
budou provždy změněny, až se jako následek odehraje strašný sled událostí.
Není nic, co můžete udělat, nebo modlit se pro zastavení této války, neboť je to začátek konce
a celé písmo musí být naplněno. Modlete se, aby vaše víra byla silná, a posilujte ji, dokud je ještě
čas. Modlete se o milosrdenství pro ty, které milujete, protože v tomto čase uvidíte mnoho lidí
umírat a mnozí, které milujete, mohou být mezi nimi. Modlete se o spásu a o milosrdenství pro ty,
které neznáte, protože si tak do budoucna uložíte velkou úrodu.
Nebojte se, co budete jíst nebo pít, neboť Já jsem schopen se o vás postarat i tam, kde už nic
nezbude, pokud vaše víra bude silná. Buďte si jisti, že vaše víra je silná. Proste Mě o velkou víru
a Já vám ji dám, abyste mohli přežít to, co přichází, je-li to vaše přání.
Mé děti, připravte svá srdce na zármutek, neboť to bude čas velkého žalu. Bude to čas, kdy
ztratíte mnoho z těch, kteří jsou vám drazí.
Bude to čas velké změny, takové, jako nic, co kdy svět dříve přetrpěl.
Já jsem vždy s vámi, až do konce věků.
Bůh Otec

Zj 3, 11: Vrátím se brzo! Drž pevně, co máš, aby ti nikdo nevzal tvou korunu.
Mt 24, 6-13
6: Budete slyšet o bojích a válečných zvěstech. Dejte pozor, nelekejte se. Musí se to totiž stát, ale to ještě
není konec.
7: Neboť povstane národ proti národu a stát proti státu, na jednom místě za druhým bude hlad
a zemětřesení.
8: To všechno bude teprve začátek velkých strastí.
9: Tehdy vás budou vydávat k trápení a zabíjet vás, u všech národů budete v nenávisti pro mé jméno.
10: A tehdy to bude pro mnohé kamenem úrazu, navzájem se budou zrazovat a nenávidět jeden druhého.
11: Vystoupí také mnoho lžiproroků a mnohé lidi svedou.
12: A protože se značně rozmůže nepravost, ochladne u mnohých láska.
13. Kdo však vytrvá až do konce, bude spasen.
Mt 6, 25-26
25: Proto vám říkám: Nedělejte si starosti o svůj život, co budete jíst [nebo co budete pít], ani o své tělo,
do čeho se budete oblékat. Což není život víc než jídlo a tělo víc než šaty?
26: Podívejte se na ptáky v povětří: Nesejí ani nežnou ani neshromažďují do stodol, a váš nebeský Otec je
živí. Copak nejste o mnoho cennější než oni?

350. Poselství Boha Otce ze dne 25. ledna 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
MODLETE SE!

Mé děti, modlete se teď. Modlete se velmi horlivě, abyste byly považovány za hodné uniknout
těmto věcem, které mají brzy přijít. Modlete se, aby vaši milovaní byli shledáni za hodné uniknout
těmto věcem, které mají brzy přijít. Začnou velmi brzy, a až začnou, začnou velmi náhle.
V okamžiku, kdy to začne, mnoho tisíc lidí skončí. Pak už pro ně nebude žádná příležitost se kát
a být zachráněni. Vy, kteří nyní vědí, kteří vědí v předstihu času, jste zodpovědní se modlit za tyto
ztracené duše. Požaduji, abyste za ně pozvedli své modlitby ke Mně každý den, abych je mohl
zachránit. Přeji si, abyste pozvedli své modlitby každý den, abych mohl zachránit ty, které milujete
a kteří jsou ztracení.
Mé děti, neotálejte, neboť čas je mnohem kratší, než si myslíte. Neodkládejte pozvednout tyto
modlitby ke Mně, neboť váš čas na zemi může být zkrácen, protože brzy vezmu mnoho soucitných
domů, aby mohli uniknout tomu, co má přijít. Nedomnívejte se, že máte roky a roky k tomu,
abyste si to naplánovali.
Neodkládejte, co vám říkám dnes, abyste učinili!
Tu noc bude od vás vyžádána vaše duše.
Bůh Otec

Lk 21, 34-36
34: Mějte se však na pozoru, ať vaše srdce není zatíženo omamnými opojeními a životními starostmi, aby
onen den vás nezastihl znenadání
35: jako léčka; přijde totiž na všechny, kdo přebývají na celé zemi.
36: Proto buďte bdělí a modlete se po všechen čas, abyste všemu tomu, co se má stát, mohli uniknout
a obstát před Synem člověka.
1Tim 2, 1-4
1: První věc, ke které tě vybízím, je toto: Ať se konají modlitby prosebné, přímluvné i děkovné za všecky
lidi,
2: za krále a všechny ty, kdo zaujímají odpovědné postavení, abychom mohli vést život pokojný a klidný,
v samé zbožnosti a počestnosti.
3: Tak se to líbí Bohu, našemu spasiteli, a tak to rád vidí.
4: On chce, aby se všichni lidé zachránili a došli k poznání pravdy.
Lk 19, 10: Syn člověka přece přišel hledat a zachránit, co je ztraceno.
Mt 9, 37: Tu řekl svým učedníkům: Žeň je bohatá, ale dělníků je málo.
Lk 12, 15-21
15: Pak jim řekl: "Dejte si pozor a chraňte se před každou chamtivostí. Neboť i když má někdo nadbytek
majetku, tím jeho život ještě není zajištěn."
16: Pověděl jim toto podobenství: "Jednomu bohatému člověkovi se na poli hojně urodilo.
17: Uvažoval tedy sám u sebe: Co udělám? Vždyť už ani nemám kam tu svou úrodu uložit.
18: Tohle udělám, řekl si, strhnu své stodoly, vystavím větší a tam složím všechno své obilí i své zásoby.
19: Pak mohu říct své duši. Duše, máš velké zásoby na mnoho let. Pohověj si, jez, pij, vesel se!
20: Bůh mu však řekl: Blázne, ještě této noci bude od tebe vyžádána tvá duše, a čí bude pak to, co jsi
naskládal?

21: Tak to dopadá s tím, kdo si hromadí poklady, ale není bohatý před Bohem."

351. Poselství Ježíše ze dne 4. ledna 2018.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

KAŽDÝ DÁVÁ, CO NESE V SOBĚ – NĚKTEŘÍ LÁSKU, JINÍ HNĚV…

Můj milovaný lide,
žehnám mé lidi, ty, kteří se obětují, kteří nepopírají můj Zákon, kteří Mě poslouchají
a milují Mě, jako Já miluji je.
Toto mé Slovo by mělo být požehnáním pro můj lid. Nastínil jsem vám v hlavních rysech podobu
stálosti, s jakou ti, kdo říkají, že Mě milují, se musí chovat. Na skutečnost, že oslovuji můj lid, není
některými pohlíženo s radostí. V tomto odhalení můj Duch Svatý zdůrazňuje, co není podle mých
představ, abyste si nevyložili mylně svobodu a nepřestoupili Zákon.
Zde vidíte, co přijde v posledních dnech: "V posledních dnech, praví Bůh, vyliji ze svého

Ducha na všechny lidi. Pak budou vaši synové a dcery prorokovat, vaši starci dostanou ve snu
zjevení, vaši mladíci budou mít vidění" [Sk 2, 17].
Tato Slova jsou zapomenuta a oni ukazují prstem na Mne, když se nezavazuji k tomu, co chtějí ti,
kdo řídí mé lidi. Moje Slovo není vítáno s vděčností kvůli rozdílným zájmům, které existují a tvoří
část světa a jeho intrik.
Jestli vás vyzvu, abyste odložili přepych, v němž žijete, přestanete Mě milovat…
Byl jsem vyměněn za lidské bohy, kteří jsou dobře vidět v sociálních médiích, připoutáváte se
k nim s velkou spřízněností, protože žijete tím, co je bezprostřední a co vám působí rozptýlení
a potěšení…
Moji lidé, trpím s vámi a jsem zarmoucený kvůli tomu, co se děje na zemi, stejně jako kvůli tomu,
čemu budete čelit následkem špatného chování člověka proti člověku.
Zdevastovali jste Zemi, odmítli jste má varování před následky, které přijdou kvůli
nekontrolovanému pustošení nejen země, ale i samotné lidské přirozenosti.
Zlo proniklo do domovů, aby je rozdělilo…
Zlo proniklo do mysli lidí, aby je zmátlo…
Zlo přišlo na pracoviště, aby mé děti byly podmíněny prostředím a dotklo se myslí ředitelů podniků,
aby se srdcem otupělým mocí a hloupostí zakázali mým dětem mít u sebe obrazy Mne a mé Matky,
nebo mých svatých na místech, kde pracovníci tráví velkou část dne.
Děti, neodchylujte se od evangelia, nenechejte se infikovat tolika falešnými
doktrínami, existujícími vedle sebe v tomto čase.
Musíte pochopit, že Zlý, v tomto konkrétním okamžiku, vás chce vzdálit od mé Pravdy. Nechce být
odhalen, protože zkáza, kterou zamýšlel, nedosáhla úrovně, jakou si přál.

Mé obrazy jsou odsuzovány a ničeny. Zlo nutí ty, kdo předstírají poslušnost mým pověřením, ničit
vše, co o Mně existuje. Tato generace jde i nadála sama se sebou a doprovází ji ten, kdo udržuje
své ničivé plány v chodu: Satan.
Zlý pronikl a zatvrdil srdce ve všech vrstvách společnosti, dokonce i v mé církvi, aby ji rozložil.
A proto vás vyzývám ještě jednou, abyste neztráceli odvahu, byli vytrvalí, "modlili se bez přestání"
[1Thes 5, 17], zůstali ostražití a neodchýlili od mé Cesty.
Nejste ze světa, ale žijete ve světě, proto síla víry, síla vědění, harmonie, solidarity,
moudrosti, musí stále růst.
Moji lidé neustále hledají třísku v oku ostatních a nikoli trám ve svém vlastním [Lk 6, 41-42],
a z toho důvodu je nespokojenost přivádí k páchání nespravedlností proti svým bratrům, ostrému
kritizování těch, kdo jako dělníci a vinaři, jako oddaní laici, jim přinášejí med, který neskrývám
v těchto odhaleních a v ostatních, které jsou z mé vůle.
A proto jako váš Bůh, znovu a znovu kladu důraz na to, aby se můj lid probudil.
Zdá se, že je to menšina, která přijímá vysvětlování mého Slova, naplňuje je a poslouchá ho.
Ale to není skutečnost, lidé zůstávají zticha spíše ze strachu.
Omyl této generace je nedostatek lásky, proto ti, kdo chtějí jít v mých šlépějích, nejsou uznáváni
zbytkem společnosti. Staršími lidmi, kteří vlastní moudrost, je opovrhováno, mladí lidé nepřijímají
snadno rady, materialismus je nutí, aby pokračovali v používání měřítka, s jakým se dívají na boha
statutu. Toto jsou plody neposlušnosti a lpění na materialismu.
Tato generace onemocněla tím, že přijala podoby modernismu, jimiž zdegenerovala a odmítla má
Přikázání.
Bída, kterou někteří, kdo se nazývají křesťany, nesou ve svých duších, se odhaluje skrze moc
a vliv, který používají proti svým bližním.
MOJI MILOVANÍ LIDÉ, KTEŘÍ JSTE MOJI, TOTO JE ČAS K DUCHOVNÍMU RŮSTU,
KE VSTUPU DO MNE, A DOVOLIT MÉ MATCE, ABY VÁS VEDLA.
Moji milovaní lidé, boje, povstání, protesty a nedostatek ovládání jsou výsledkem hněvu, nenávisti
a nedostatku hodnot v člověku, protože Mě nezná. Každý dává, co v tomto čase nese v sobě:
někteří dávají lásku, jiní hněv, což není má vůle.
Moji lidé, co udělá otec, když vidí své děti, jak scházejí z cesty?…
Moji lidé, země zakoušejí nejrozmanitější a podivné přírodní jevy. Vody moře se pohnou
a napadnou zemi, vítr zvýší svou sílu.
Moji lidé, tam, kde je horko, přijde chlad, a kde je chlad, přijde horko. Mé děti nejsou připraveny
na takové změny.
Střední východ je kolébkou vraždění, pohrom a zkázy. Člověk byl zevnitř infikován hněvem, který
bude přinesen do Evropy s větší neústupností.
Komunismus způsobí velký a závažný zmatek v Americe, větší než do této chvíle.
Moji lidé, Já vidím za tento svět. Nemoc, která se blíží k lidstvu, najde lék v rostlině
Artemisia annua aplikované na kůži.

V některých zemích se ulice budou zdát pusté, až města budou přemožena terorismem, zlem,
přicházejícím od ďábla.
Modlete se, milujte Mě, naplňujte Boží Zákon a buďte nástroji pokoje. Přijímejte Mě
náležitě připraveni, aby tato svatá přijímání byla nekonečně znásobena.
V mém domě slyším modlitby, které nejsou vyslyšeny. Musíte se modlit srdcem,
ne z povinnosti, nebo kvůli zdání, ale "v duchu a pravdě" [Jan 4, 24].
Nezapomeňte, že z mého Domu obdržíte nutnou pomoc, jste-li náležitě připraveni. Můj anděl
pokoje, svědek mé lásky, vám dá, co je moje.
Má Láska, kterou potřebujete, je balzám pro každého z vás.
Prožívejte ji intenzivně.
Miluji vás.
Váš Ježíš

352. Poselství Boha Otce ze dne 17. ledna 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
VÁLKA RAS

Letmo jsem pohlédla na novinový článek o bitce na basketbalovém hřišti mezi černým a bílým
hráčem, když něco začalo stoupat v mém duchu. Pocítila jsem velký smutek a viděla jsem něco
strašného, pocházejícího ze záměru nepřítele, co rozdrtí mnoho životů a rozesmutní srdce našeho
Pána. Pane, co to je, co mi ukazuješ?
Mé dítě, blíží se čas, kdy vskutku národ povstane proti národu. Lidé každého kmene se obrátí proti
sobě a budou bojovat až k smrti. To není má vůle, nebo můj úmysl, ale záměr nepřítele. Je to
nepřítel, který vylévá svůj hněv do světa skrze nenávist ostatních ras a vy ji uvidíte růst jako nikdy
dříve.
Brzy propukne a její následky budou nevratné. Tisíce a tisíce životů budou definitivně změněny,
až lidé budou zabíjeni v nenávisti.

Jak ke mně mluvil, viděla jsem mnoho jinak láskyplných mužů bojovat v tomto konfliktu, i když to
vlastně nechtěli, protože cítili, že se musí postavit za svůj "kmen", nebo barvu proti ostatním.
Viděla jsem ženy, které divoce napadly jiné ženy na pracovišti. Mnoho, mnoho životů bude
ztraceno a rodiny zničeny v této válce, pokud nebude zastavena.
Modli se, mé dítě. Modli se proti této strašné válce, která postaví mé lidi jeden proti druhému
a naplní zemi nenávistí, neboť vám přinese mnoho zármutku, a to není má vůle. Nepřítel již zatáhl
mnoho lidí do této nenávisti. Nyní chce naplnit jejich srdce násilím a vraždou.
Bůh Otec

Mk 13, 8: Neboť povstane národ proti národu a stát proti státu, na jednom místě za druhým bude
zemětřesení, bude hlad – ale to je jen začátek strastí.

353. Poselství Boha Otce ze dne 21. ledna 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

OBRODA SRDCÍ

Mé děti, nyní dělám práci ve vašich srdcích, abych vás připravil na přicházející ničení. Udělám práci
v srdcích těch, které brzy povolám domů.
V tomto čase budu po vás vyžadovat, abyste čelily temnotě ve svých vlastních duších a odevzdaly
ji Mně. Musíte pracovat se svou neschopností odpouštět, zahořklostí a lítostí, které jste s sebou
nosily po mnoho let. Musíte se osvobodit od těch, kteří vám ukřivdili a dovolit Mi, abych ve vás
obnovil pravého ducha. Nespravedlivý hněv nebude sloužit mým záměrům a bude hanobit mé
jméno.
Začněte nyní uvolňovat tyto oblasti Mně – křičte ke Mně a Já ve vás udělám rychlou práci,
abychom se mohli pohnout vpřed, neboť chci tomu tak.
Bůh Otec

Ž 51, 12: Stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov v mém nitru pevného ducha.

354. Poselství Matky Spásy ze dne 8. ledna 2018.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

NESMÍTE SE PŘIPOUTAT K FALEŠNÝM IDEOLOGIÍM

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
síla modliteb mých dětí udržuje pohled Věčného Otce na Zemi, jenž posílá své
archanděly, aby pomáhali mým dětem.
Moji milovaní, jsem mateřská láska pro všechny, kdo mě tak vítají.
Nesmíte se vzdálit od spirituality, nesmíte být připoutáni k falešným ideologiím. Vidím vás, jak
hledáte cestu k mému Synu, ale jdete špatnými cestami, které vás oddělují od Pravdy a přivádějí
do spárů Zlého. Používáte nebezpečné cesty a riskantní praktiky, otevírající vaši mysl, aby byla
napadena spojenci ďábla.
Mého Syna můžete najít uvnitř sebe, a co musíte udělat, je, být vnitřně tiší a smířit
se s mým Synem.

Vyzývám vás, abyste se modlili svatý růženec: Při každém "zdrávas Maria", které
vyslovíte, a jste si vědomi, co v sobě obsahuje, je ďábel zasažen paprskem mého
mateřského světla a cítí se, že kvůli tomu umírá – nemůže snést toto vzývání, které u něj
vyvolá pocit, že hoří a dusí se. Vzpomeňte si, že tato Matka lidstva rozdrtí jeho hlavu.
Démon ví, že jeho dny se krátí a kvůli tomu se rozhodl, že se zmocní duší oslabených hříchem
a posedne je, aby vyvolal a podpořil velká zla, která v tomto čase lidstvo prožívá a později jimi
bude trpět.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
jsou některá díla a činy, kvůli nimž se Zlý rozhodne zaútočit, ale pak znovu uteče:
Poslušnost Boží vůli, která posiluje člověka, aby v naplňování Božího Zákona
našel podporu, když čelí lidským katastrofám.
Dítě, které zná svého Pána a Boha – takové dítě je duchovním válečníkem,
kterého ďábel snadno nepodvede, protože znalost a víra dává rozlišování a rozlišování
plodí jednotu mezi Trojičnou láskou a lidským stvořením.
Ti, kdo naplňují Přikázání a přijímají svátosti, jejichž praktikování je vědomé
a od srdce, jsou překážkou, aby ďábel otřásl mými dětmi a porazil je.
Pokora, dobročinnost a odpuštění jsou ctnosti, které vlastní ti, kdo vítají volání
mého Syna a uvádějí do praxe Písmo svaté a skrze ně rozpoznávají Boží vůli vůči
člověku. Taková lidská stvoření jsou pokořením pro ďábla.
Ti, kdo chovají mého Syna ve svém srdci a na své cestě životem Ho stále
vyznávají, přijímají Ho a posilují se Jím v nejsvětější eucharistii a v lásce k bližnímu
a zůstávají v pokoji se svými bratry, uctívají mého Syna ve svých činech a práci pro
své vlastní dobro a dobro svých bratrů a přinášejí svědectví v každém okamžiku svého
života – takoví jsou šipkami, které dostává ďábel.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
modlete se svatý růženec. Neboť tím, že se jej budete modlit a rozjímat o svatých
tajemstvích, přibližujete se k mému Synu a prožíváte spolu s mým Synem a s touto
Matkou Lásku a bolest Lásky, která neoslabí lidské stvoření, ale vede je k stoupání
do výšek.
Na své duchovní cestě musíte zachovat jasnost. Život každého z vás musí být
soustředěn na Krista. Proto se musíte smířit s mým Synem a konat pokání, aby po přijetí
nejsvětější eucharistie vás posílil, osvítil vás, naplnil vás Láskou, která přesahuje lidskou lásku.
Obrácení je dlouhá cesta, na kterou se musíte připravit. Není to jen procházka růžovým sadem,
musíte být silní, abyste jí mohli jít, ale především, ať nikdo z vás nemá v úmyslu zvětšovat břímě
svého bratra. Toto požehnání, které tím dáte svému bratru, vás povede k životu v pokoji, lásce,
trpělivosti, dobročinnosti a posílí vaši víru.
Vyzývám vás k zahájení odčinění každé třetí pondělí každého měsíce během devíti
měsíců tohoto roku, k obětování naším trpícím Nejsvětějším Srdcím: (*)
– kvůli kacířství,
– kvůli pohanství,
– kvůli smrti nevinných,

– kvůli nedbalosti v dodržování konsekračních slibů některými mými knězi,
– kvůli nedostatku lásky člověka ke svým bližním.
Měli byste začít toto odčinění i pro mé předešlé prosby s modlitbou Kréda, pak modlitbou svatého
růžence a přijmout mého Syna v eucharistii, připravení vědomě v srdci a v duši, se silami duše
a smyslů, aby toto odčinění přineslo následující milosti pro ty, kteří nabízejí tuto oběť:
– Budu se přimlouvat za pokoj v každém okamžiku života toho, kdo vykoná tuto oběť,
– Budu útěchou v okamžicích bolesti,
– Budu se přimlouvat, abyste neskrývali své hříchy, ani nebyli nástroji zla,
– Zůstanu pozorná a vyženu každý náznak pýchy,
– Pomohu vám, abyste dosáhli daru pokory,
– Budu stále žehnat vaše domovy,
– Svým kněžím zaručím ochotou Nejsvětější Trojice ctnost služby mému Synu se vší
jejich silou, aby tímto způsobem byli těmi, kdo pomohou duším být ochotné odevzdat
se mému Synu, být opravdovými pastýři, kazateli, liturgisty a v lásce mého Syna,
učiteli lidu.
Milované děti, jak mnoho z vás se ptá sebe samých se zvědavostí, co se stane v tomto čase! Tato
generace uráží každým okamžikem stále víc naše Nejsvětější Srdce. V jedné chvíli žijete v duchovní
euforii, a když se vrátíte do každodenního života, padáte do jednání a činů, které tvoří část
světského života. Žijete svým "já", "já jsem" a nikoli "BŮH JE TEN, KTERÝ JE".
Milované děti, Itálie bude trpět, Řím bude překvapen a mé děti budou prolévat slzy. Velké zmatení
vpadlo v tomto čase do mystického Těla, které je v chaosu.
Země se stále silně třese – příroda chce, aby člověk splnil úlohu, pro kterou byl stvořen:
Být zbožňovatel Nejsvětější Trojice.
Čas se stává krutým pro mé děti. Novoty jsou matoucí pro mystické Tělo mého Syna, proto vás
vyzývám, abyste znásobily nejen modlitby, ale i praktikování věrného života ve víře, naději,
dobročinnosti a úsilí.
Dostanete novinky, přicházející z vesmíru.
Voda bude příčinou bojů v různých zemích kvůli její kontaminaci.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
OBRAŤTE SE, NEČEKEJTE! BUĎTE VĚRNÉ MÉMU SYNU, PRAKTIKUJTE POVINNOSTI
DOBRÉHO BOŽÍHO DÍTĚTE, BUĎTE BRATRSKÉ A DOBROČINNÉ.
Přijměte mé mateřské požehnání, jste mé milované děti, na něž naléhám, abyste se neztratily.
Miluji vás.
Matka Maria

355. Poselství Matky Spásy ze dne 14. ledna 2018.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

STRATEGIÍ DÉMONA JE ŽIVIT LHOSTEJNOST A PÝCHU

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
jste lid mého Syna, jste lid, jenž je požehnaný, aby žil, pracoval a jednal v Boží vůli.
Každému náleží věčný život! Proto vás neustále volám, abyste dobrovolně oživily Lásku mého
Syna, která přebývá ve vás a abyste dokázaly být poddajnými nástroji v rukou božského Hrnčíře.
Padáte, zvedáte se a stále se dopouštíte těžkých omylů tím, že odmítáte poučení, které je skryto
v každém dobrovolném, nebo nedobrovolném pádu. Je to člověk, který tím, že nechce přemýšlet,
padá a stále se dopouští stejných omylů.
Neznáte lásku, nemáte ji rádi, neoceňujete ji, neusilujete o Lásku mého Syna a přitom věříte,
že mého Syna milujete. Vyzývám vás, abyste pohlédly do sebe, vyzývám vás, abyste přehlédly
vaše díla a činy… Jste chrámy Ducha Svatého! [1Kor 3,16].
Velké zlo rozežírá duchovní organismus člověka, vysiluje ho a má za následek, že se stává
slabým ve všech aspektech života.
Velké zlo přivádí člověka k nehybnosti v jeho duchovním růstu.
Velké zlo zůstává skryté před těmi, kdo jím trpí, a když se očividně ukáže, ničí bratry, zabíjí,
rozděluje, rozeštvává, zraňuje jiné bratry a i ty, kteří jím trpí…
Člověk, jenž trpí tímto zlem, poukazuje na své bližní, ale přesto sám nepoznává své špatné
činy nebo jednání. V tomto čase je to nevětší zlo v člověku. Ten se nechce nechat poučit, nedovolí,
aby byl upozorněn na svůj omyl, neboť žije evangelium podle své libosti. A jako farizeové, ukazuje
prstem na druhé a nežije, co sám káže. [Mt 23, 1-3].
TOTO VELKÉ ZLO JE PÝCHA
[Jan 2, 16, Př 14, 3; 11, 2].
Je to zlo, které lidi pomalu otravuje, protože ti, kdo jím trpí, nepřipustí, že jím trpí, protože
je nevidí.
Jako Matka chci, abyste se analyzovali a rozpoznali, jestli trpíte tímto zlem:
– Neřídíte se žádným zákonem?
– Vnucujete jiným svou vůli, i když to znamená, že ztrácíte lidi ve vašem okolí?
– Respektujete sami to, co ukládáte ostatním?
– Jste nároční k svým bratrům, ale již méně sami k sobě?
– Musíte stát na prvním místě a držet ve svých rukou nitky všeho, co s tím souvisí?

– Obviňujete druhé z chyb, jichž se sami dopouštíte?
– Nejste schopni požádat o omluvu a jste nelítostní?
– Rádi se cítíte milováni a obdivováni, ale nejste schopni milovat a obdivovat bratra?
– Soudíte podle své vlastní svévole?
– Jste neústupní vůči názorům svých bližních?
KOLIK STRÁNEK BY BYLO TŘEBA PODROBNĚ POPSAT, ABYSTE SE ANALYZOVALI?
V PRVÉ ŘADĚ JSEM UVEDLA TO, CO MÁ SOUVISLOST S BRATREM – S BRATRSTVÍM.
Milované děti, žijete s tolika duchovními nedostatky, nechcete se zabývat samy sebou, abyste se
staly lepšími. Každý okamžik vás vede k zvětšování vašeho ega a k vytváření imunity proti lásce.
Ti, kdo odmítají Lásku, se vzdalují od zdroje Nejsvětější Trojice. Nedostatek lásky vede
k bezbožnosti, nepokoji, k nedostatkům ve všech podstatných oblastech života. A kvůli tomu ten,
kdo se nebrání tomuto strádání, aby se osvobodil od řetězů, které mu zabraňují mít srdce z masa,
odpouštět jiným i sobě, si musí vytknout pevné předsevzetí změnit se k lepšímu, aby
rozvinul duchovní křídla a zamířil do výšin.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, ďábel dobro nemiluje. Nechce, abyste
změnily to, co vás spoutává a co vám brání jít dál.
Strategií démona je živit lhostejnost, živit pýchu, bezbožnost, pohrdání pravidly. Démon se raduje,
když vidí, jak přestupujete Boží Zákon, raduje se, když se měníte ve stvoření, která ubližují svým
bratrům, bičují je, vydávají na smrt a ničí je.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, uprostřed hladomoru, nemocí, bolesti, obětí, čekání,
úzkosti z překážek, ze sobectví ostatních, ze špatného zacházení, udávání, z nespravedlnosti…,
máte něco, co chybí těm, kteří, povzbuzení Zlým, vás utlačují.
Vlastníte velký poklad lásky, která překonává, co člověk pokládá za nemožné
[Kol 3, 14; 1Kor 13, 2 a 13].
Láska proměňuje, co je malé ve velké, co je zdánlivě zbytečné v nepostradatelné.
Nemoci přináší úlevu, oběti její odměnu, úzkosti pokoj, překonává sobectví. Nabízí
vám balzám, který Láska Boha dává těm, kdo Ho milují.
Nedostatek lásky je výsledek neustálého odmítání, které Satan narouboval do myšlenek některých
mých dětí vůči svým bratrům, a co je vážnější, vůči Bohu.
Špatné vzdělání a tolerantní a nesprávné koncepce jistých ideologií vám zatvrdily srdce, abyste
se postavili proti všemu, co je dobré. Tímto způsobem démon dokázal, že člověk poskvrňuje,
co je svaté.
Démon má strach z dobra a vy, nepracujete-li a nejednáte-li v dobru, stáváte se hnací sílou zla.
Měli byste si toho být vědomi a nesloužit k šíření zla. Naopak, buďte těmi, kteří v celém Stvoření
rozšiřují dobro.
Dívám se, jak moje děti nacházejí uspokojení v dobrých úmyslech, které formují ve své mysli.
To se však, žel, rovná duchovní abstrakci. Vše zůstává v intelektu a vy je konkrétně
neuskutečňujete kvůli tomu, že nemáte pevnou a rozhodnou vůli, abyste z úmyslu vytvořili stálou

a pevnou myšlenku, která se konkretizuje ve skutečném činu. Pro vaše pohodlí žijete
v nejednoznačnosti výkladu svého úmyslu.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, živte se dobrem, hledejte dobro, mějte hlad po dobru
a žízeň po sdílení dobra se svými bratry.
Vyzývala jsem vás, abyste důkladně poznali mého Syna. Nevidíte-li mého Syna ve svém bratru,
nepoznáte do hloubky mého Syna.
Nadešel čas přivádět do praxe, co říká Písmo svaté [1Tim 3, 16].
Zvláště v tomto čase jste se mimořádně odevzdali tomu, co zlo utkalo, aby přitáhlo
lidstvo ke ztrátě věčného života.
Buďte silní v lásce, kterou vás Bůh miluje a slabí v lásce, kterou vás učí svět [Jan 3, 16].
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, příroda bičuje zemi s velkou silou. Země se silně třese,
jakoby chtěla vypudit zlo.
Spojené státy budou i nadále trpět a Evropa bude bičována terorismem.
Itálie a Španělsko budou trpět lidmi a přírodou.
Moře se bouří, loď se kymácí, je nutná modlitba.
Milované děti, nenabízím vám tato slova, abyste je četly, a pak zapomněly, ale abyste
je proměnily v čin, a byly tak více Boží a méně ze světa [Sk 1, 22].
Mé srdce je útočiště člověka.
Nebojte se, přimlouvám se za vás, žehnám vám.
Matka Maria
356. Poselství Ježíše ze dne 29. ledna 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

ROZDĚLENÍ

Bylo to v sobotu ráno ve velmi časných hodinách, kdy jsem se bez zřejmého důvodu probudila
a už jsem nebyla schopná jít znovu spát, a tak jsem se rozhodla, že si udělám trochu kávy
a strávím nějaký čas s Pánem. Nakonec jsem si otevřela zprávy, ale bez zvuku. Zahlédla jsem
presidenta Trumpa, jak se objevil na obrazovce – tyto dny je vždy ve zprávách, a právě nyní
je v Bílém domě tolik konfliktů, že to trápí každého. Přemýšlela jsem o tom, když Pán řekl:
"Přináším rozdělení". Nikdy jsem si nemyslela, že by rozdělení mohlo přijít z nebe.
Řekl jsem ti, že vytyčuji meze. Pro všechny lidi na zemi nadešel čas, aby si vybrali, kterému Bohu
budou sloužit. Budete sloužit Mně, Všemohoucímu, nebo budete sloužit Satanovi, bohu vašeho
světa? Toužím, abyste si vybrali Mě, aby vaše duše nezahynula, ale jste svobodní si vybrat.

Dal jsem vám vůdce, aby přinesli rozdělení a učinili meze zřetelnější. Vůdcové tohoto typu způsobí,
že se lidé přidají na jednu či druhou stranu a tím mé záměry mohou být v tomto čase naplněny.
Čas pocitu sebeuspokojení je už pryč, moji lidé. Nyní ve vašem světě prožijete události a okolnosti,
které vás přinutí si vybrat, které straně bude sloužit, neboť samotné vaše životy budou v sázce.
Urychluji mé milosrdenství, aby má pravá Nevěsta mohla být odvedena rychleji domů. Netrapte se,
když je uvidíte opouštět zemi, ale uvědomte si, že Já je tak miluji a toužím, aby byli se Mnou.

Když řekl tyto poslední věty, viděla jsem řady lidí, kteří jdou těsně s Ním a jsou bráni domů dřív,
než mají tyto hrozné události přijít. Lidé nepochopí, proč tito jsou vzati a budou si myslet, že by
raději chtěli žít.
Ježíš

Mt 10, 30-39
30: U vás však jsou spočítány i všechny vlasy na hlavě.
31: Nebojte se tedy! Máte přece větší cenu než všichni vrabci dohromady.
32: Ke každému, kdo ke mně bude znát před lidmi, budu se i já znát před svým Otcem v nebi;
33: ale kdo mě zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi.
34: "Nemyslete si, že jsem přišel uvést na zemi pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, nýbrž meč.
35: Můj příchod rozdvojí syna s otcem, dceru s matkou a snachu s tchyní:
36: lidé z vlastní rodiny se s člověkem znepřátelí.
37: Kdo miluje otce nebo matku více nežli mne, není mne hoden; kdo miluje syna nebo dceru více nežli
mne, není mě hoden.
38: A kdo nebere svůj kříž a chtěl by mě následovat, není mě hoden.
39: Kdo bude chtít zachovat svůj život, ztratí ho, kdo však ztratí svůj život pro mne, zachová ho.
Zj 6, 4-6
4: A vyjel jiný kůň, rudý; tomu, který na něm seděl, byla dána moc, aby vzal zemi pokoj a aby se lidé
navzájem pobíjeli. Byl mu dán také velký meč.
5: Když rozlomil třetí pečeť, uslyšel jsem volat třetí bytost: "pojď!" Podívám se – a hle: kůň černý; ten,
který na něm seděl, držel v ruce váhy.
6: A uslyšel jsem, jak z místa těch čtyř bytostí volá nějaký hlas: "Mírka pšenice za denár, tři mírky ječmene
za denár. Avšak oleji a vínu neškoď."
Mal 3, 19-24 (V originálu 4, 1-6)
19: Hle, přichází ten den hořící jako pec; a všichni opovážlivci i všichni, kdo páchají svévolnosti,
se stanou strništěm. A ten přicházející den je sežehne, praví Hospodin zástupů; nezůstane po nich kořen
ani větev.
20: Ale vám, kdo se bojíte mého jména, vzejde slunce spravedlnosti se zdravím na paprscích. Rozběhnete
se a budete poskakovat jako vykrmení býčci,
21: rozšlapete svévolníky, že budou jako popel pod chodidly vašich nohou v ten den, který připravuji,
praví Hospodin zástupů.
22: Pamatujte na zákon mého služebníka Mojžíše, jemuž jsem vydal na Chorébu pro celého Izraele
nařízení a práva.
23: Hle, posílám k vám proroka Eliáše, dříve než přijde den Hospodinův velký a hrozný.
24: On obrátí srdce otců k synům a srdce synů k otcům, abych při svém příchodu nestihl zemi klatbou.
Joz 24, 14-15
14: Bojte se tedy Hospodina a služte mu bezvýhradně a věrně. Odstraňte božstva, kterým vaši otcové
sloužili za řekou Eufratem a v Egyptě, a služte Hospodinu.
15: Jestli se vám zdá, že sloužit Hospodinu je zlé, vyvolte si dnes, komu chcete sloužit: zda božstvům,
kterým sloužili vaši otcové za řekou Eufratem, nebo božstvům Emorejců, v jejichž zemi sídlíte. Já a můj
dům budeme sloužit Hospodinu.

357. Poselství Matky Spásy ze dne 20. ledna 2018.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

KOMUNISMUS ČÍHÁ VSKRYTU ZA MASKOU DOBRA

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
mé neustálé bdění nad vámi mě vede k přimlouvání s velkou silou za vás, abyste se
neztratily.
Lidstvo se stále dovolává svých práv kvůli falešným představám o svobodě.
Tato generace je ponořena do nelásky, do morální zhýralosti, nedostatku víry, sociálního úpadku,
do neslučitelnosti představ a norem, duchovního vzdoru, přijímání ďábelských ideologií, mentální
otupělosti, do ztráty hodnot a popírání Boha. To jsou jen některé příklady o lidské neúctě k Boží
vůli, o tom, jak člověk ve všech ohledech vytváří svou cestu na Zemi, a o svém vztahu se svými
bratry a Stvořením, které ho obklopuje.
Děti, člověk putuje po Zemi v hledání něčeho většího, než co může uspokojit jeho nenasytnou
chuť. Neusiluje bezpodmínečně po dobru, ale po neznámém, které ho vede k porušování Božího
i lidského zákona, po tom, co mu dává moc nad ostatními a propůjčuje nadvládu nad světem.
V tomto ohledu člověk propadá jediné touze – být víc než jeho bratři a tím je vydán napospas
úpadku. Hrouží se do své vlastní arogance, která se přenáší do jeho okolí, v němž se nachází,
a která v sobě nese trvalou myšlenku – být nezávislý a podmanit si ostatní.
Některé z mých dětí nevěří, že můj Syn a já vás stále varujeme a vysvětlujeme vám způsob, jakým
pracují a jednají věrné Boží děti…
V neustálých výzvách k obrácení lidu mého Syna posílám toto Slovo, aby bylo
pobídkou, pro niž se každý svobodně rozhodne, zda ji přijme a dosáhne obrácení, nebo
odmítne, a podnikne další kroky, nebo se ponoří do světského a vydá se na zlé cesty do
zatracení.
Mou povinností jako Matky je bez oddychu pokračovat v mých voláních. Mé srdce hoří láskou ke
každému, děti, ke každému. Přišel čas, kdy myšlenky a cíle mých dětí se zaměřily na to, co již
dlouho bylo plánováno Satanem, aby lidi oklamal a uchopil do svých spárů.
Kolik výzev jsem již oznámila! Kolik bolesti zakusilo lidstvo kvůli zlým činům a jednání člověka, jenž
se dívá s lhostejností na život a utrpění nevinných stvoření!
V tomto čase, kvůli trvalému zamoření země, lidský organismus zeslábnul a stal se odolnější
k lékům, a tak se nemoci objevují častěji.
Mé děti, třetí světová válka není utopií a nemluvím o ní, abych vám nahnala strach,
ale abyste zůstaly bdělé a držely se mých slov, protože po boji za ovládnutí světa
dostoupí tato válka k vrcholu v boji o vlastnictví vody.
Kontaminace, jíž jste tuto vzácnou tekutinu nezbytnou k životu vystavily, povede k tomu,
že mnohé země budou nakonec bojovat o vlastnictví vody. Tato kapalina, jíž pohrdáte, kterou
necháváte znehodnotit, jako by nebyla ničím, tato kapalina, děti, se stane posledním důvodem třetí
světové války.
Šílenstvím této generace je pýcha a touha po moci [1Jan 2, 16, 2Tim 3, 1-5]. Ten, kdo
něco vlastní, chce víc, stále znovu a znovu. Ten, kdo dosáhl profesionálního úspěchu, touží po tom,

co ostatní nemají, ten kdo získal materiální statky, chce mít něco lepšího a většího, aby byl
obdivován…
Přesto ve vztahu s Bohem nezamýšlíte růst a stát blíže Něho, ale toužíte mít čestná
místa ve farnostech, nebo být mezi těmi, kdo jsou viděni před oltářem a obdivováni
bratry.
Vidím některé z mých dětí, jak se účastní na něčem, co pozorují oči jejich bratrů, ale jejich činy
nejsou duchovně v harmonii s jejich každodenním životem. Můj Syn nechce, abyste se stavěli
na místa, kde budete obdivováni, ale aby každý z vás zářil a měl vroucí potřebu "ad extra" účastnit
se na všem, co souvisí se správným chováním a duchovním růstem vašich bratrů.
Nebuďte pro své bratry kameny úrazu, nebuďte nositeli duchovní závisti, nevytvářejte
míru, kterou budete měřeni [Mt 7, 2], nezakrývejte ty, kdo slouží Bohu s ušlechtilým
duchem [Ž 50, 12], a mějte na paměti, že můj Syn dává svou vůli pokorným a čistého
srdce, aby ji dávali poznat svatému zbytku [Mt 5, 3-4].
Dívám se, jak kostely hoří plameny vzpoury, která začala proti lidu mého Syna a jeho institucím.
Mé děti nepřestávají myslet svým srdcem. Nevěří, že si vytvářejí své vlastní duchovní zničení.
Kostel může být znovu postaven, ale čin proti Bohu je těžký hřích a já se modlím, aby se kály dřív,
než přijde noc.
V tomto čase je mnoho těch, kteří vynášejí výroky o VAROVÁNÍ, a já je slyším, jak podávají falešné
výklady o tom, co VAROVÁNÍ ve skutečnosti je. Tento velký čin milosrdenství pro lidstvo je osobní,
a přesto současně pro celé lidstvo.
Je osobní, protože všichni se uvidí, jací ve skutečnosti jsou, a pro celé lidstvo, protože všichni
spatří dvě nebeská tělesa, jak se aspoň trochu srazí ve velké vzdálenosti od Země a způsobí velké
světlo a oheň, jenž na některých místech spadne na Zem v okamžicích, které budou předcházet
VAROVÁNÍ.
Mé děti, Varování není zárukou obrácení pro celé lidstvo, naopak, ti, kdo se bouří
a uvidí se tváří v tvář tolika urážkám, jichž se dopustili, budou těmi
nejnemilosrdnějšími vůči lidu mého Syna.
Milovaní lidé mého Syna, terorismus narůstá, připravuje se, aby úspěšně provedl
neoprávněné činy. Modlete se Itálii, Španělsko a Portugalsko.
Země se třese stále víc, linie zlomů v hlubinách země budou otřeseny v řetězové reakci a mé děti
budou trpět otřesy, jejichž intenzita bude narůstat.
Komunismus číhá vskrytu za maskou dobra a v okamžicích uchvátí moc.
Moře se bouří, pronikne na zem a odkryje zlo, které způsobilo znečištění. Přijdou jevy, které
způsobí, že letecká a vodní doprava bude načas zastavena.
Moji milovaní, neživte tvrdost srdce [Ž 95, 8-9; Žid 3, 7-9], přijďte k Bohu se srdcem
z masa [Ez 11, 18] a odhoďte pýchu a soudy, které tak povrchně vynášíte.
Volám vás, abyste se na mne podívali, šli se mnou, abych vás přivedla k mému Synu a měli
na mysli, že život těch, kdo jsou moji, je život v soustředění na Krista. [Fil 1, 12].
Naplňujte Přikázání a buďte nositeli blahoslavenství v Kázání na Hoře. Tak znásobíte
nebeská dobra.
Miluji vás, žehnám vám.

Matka Maria

358. Poselství Boha Otce ze dne 30. ledna 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

PEVNĚ SE DRŽTE DŮVĚRY VE MNE

Moji lidé, rozdělení přinese odloučení. Odloučení přinese ztrátu. To je díl toho, na co musíte
připravit své srdce, aby to vidělo a zakusilo. Modlíte se, aby se vrátil mír, ale ten se vrátit nemůže,
protože celé Písmo se musí naplnit. Místo toho se modlete o mou vůli.
Připravte se na ztráty, které přijdou ve vašich životech – na ztrátu pohodlí, života, jak jej znáte,
na ztrátu vašich milovaných. Pevně se držte důvěry ve Mne. Lpěte na své spáse se vším, co je
ve vás, neboť je to prvořadá věc. Všechno ostatní na zemi, i když to milujete, je jen pomíjivé.
Váš skutečný domov je v nebi.
Bůh Otec

Mt 24, 6-14
6: Budete slyšet o bojích a válečných zvěstech. Dejte pozor, nelekejte se. Musí se to totiž stát, ale to ještě
není konec.
7: Neboť povstane národ proti národu a stát proti státu, na jednom místě za druhým bude hlad
a zemětřesení.
8: To všechno bude teprve začátek velkých strastí.
9: Tehdy vás budou vydávat k trápení a zabíjet vás, u všech národů budete v nenávisti pro mé jméno.
10: A tehdy to bude pro mnohé kamenem úrazu, navzájem se budou zrazovat a nenávidět jeden druhého.
11: Vystoupí také mnoho lžiproroků a mnohé lidi svedou.
12: A protože se značně rozmůže nepravost, ochladne u mnohých láska.
13: Kdo však vytrvá až do konce, bude spasen.
14: Toto evangelium o Království bude hlásáno po celém světě, na svědectví všem národům. A teprve
tehdy přijde konec.
1Jan 2, 15-17
15: Nemilujte svět ani co je ve světě. Jestliže kdo miluje svět, není v něm Otcovy lásky.
16: Vždyť všecko, co je ve světě: žádost těla, žádost očí, a honosný způsob života, je nikoliv z Otce, ale
ze světa.
Jan 17, 16-20
16: Ze světa nejsou, jako ani já nejsem ze světa.
17: Posvěť je pravdou – tvé slovo je pravda.
18: Jako jsi mne poslal do světa, tak jsem i já je poslal do světa.
19: A pro ně se zasvěcuji, aby i oni byli skutečně posvěceni.
20: Prosím nejen za ně, ale také za ty, kdo pro jejich slovo uvěří ve mne.
Mt 6, 9-13
9: Vy se tedy modlete takto:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
10: Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
11: Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
12: A odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům.

13: A neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé je království a čest a sláva navěky. Amen.

359. Poselství Ježíše ze dne 26. ledna 2018.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

NYNÍ NASTAL ČAS KE SKLÍZENÍ ÚRODY
Můj milovaný lide,
mluvím k tobě, lidstvo! Volám tě a ty si Mne nevšímáš!
Tak jako se vysmívali Abrahámovi v čase Sodomy a Gomory [Gn 19, 23-29], stejně tak se
nyní posmíváte mým věrným nástrojům a chcete je zničit.
Můj Duch Svatý sestupuje, aby lidstvu vysvětlil, čemu člověk stále nerozumí, nebo co nechce
chápat.
Můj Duch to vysvětluje pokorným, těm, kteří chtějí činit dobro, těm, kteří Mě milují a poslouchají.
Člověk se nachází ve zpětném cyklu, jde po neblahých stopách minulosti. Toto zlo bude výrazně
posíleno vynálezy zhoubných novinek, v nichž má člověk zálibu.
Moji lidé,
nestáváte se lepšími. Jdete za rostoucí touhou zkoumat zlo, nedbáte na má volání
a stáváte se částí temnoty, kterou ďábel nabízí člověku.
Pro věřícího nestačí říkat: "Pane, Pane!…" [Mt 7, 21]. Vyzýval jsem vás k poslušnosti a vy se
vysmíváte mým prosbám. Někteří, kdo neznají Písmo svaté, nevědí, že jen jediná rodina byla
ušetřena zničení Sodomy a Gomory – rodina Lotova, člověka, který byl v očích mého Otce příjemný
a spravedlivý [Petr 2, 6-8]. Pověřil Lota, aby nařídil, že žádný z členů jeho rodiny se nesmí dívat
zpět, ale jeho žena se podívala zpátky a strnula ve své neposlušnosti [1Gn 19, 26].
Ti, kdo neposlouchají, se vzpírají Boží vůli a jednají proti tomu, co oznámila naše
milosrdná Láska.
Tak tomu bylo, tak tomu je v těchto časech a tak tomu bude v budoucnosti.
Vidím velké zmatení mezi lidmi, vidím těžké hříchy na zemi, vidím, jak se člověk připoutává ke zlu
a páchá ukrutnosti, poblouznění, vraždy, prostopášnosti, chlípnost, smilstvo, cizoložství, zneužívání
nevinných, užívání drog, šíření lží a vidím opovážlivce, kteří přísahají v našem jménu… [Mt 5, 34].
Duch a mysl člověka byly otráveny hněvem, a ten v lidech klíčí. Kvůli trvalé otravě zlem, ješitností,
drogovou závislostí a pýchou, člověk jedná a reaguje se ztvrdlým srdcem proti svým bližním.
Lidstvo se vzbouřilo proti Mně a nechce sloužit dobru. Ucpává si uši, aby neslyšelo ty, jimž jsem
svěřil úkol varovat své bratry. Vzdorujete Mi, nepotřebujete Mě, neprokazujete Mi čest, kterou Mi
musíte vzdávat. Tato generace věří, že je nezranitelná a přesto bude snadnou kořistí, jestli se
odchýlí od mých cest.

Pravda je odmítnuta. Mým lidem je pohrdáno a je urážen. Kdyby byla Pravda přijata, lidstvo by
se vrátilo k dobru, k naplňování mé vůle a nakonec by se stalo více nebem než zemí.
V tomto čase si ďábel vytkl za cíl vtáhnout duše do zatracení. Pekelné legie posedly ty, kdo existují
beze Mne. Duchové zla ovládli chlípné, kteří nečiní pokání a všechny, kdo ustavičně žijí
v neposlušnosti. Zlí duchové ovládli ty, kdo jsou stále v hříchu a nechtějí se kát.
Zlý nepokouší člověka jen pro své potěšení, ale proto, že se blížíte činu milosrdenství,
přicházejícího z našeho Domu: VAROVÁNÍ.
Ignorování pravidel oblékání odráží stav hříchu, který lidské stvoření může nést ve svém nitru.
Ženy se oblékají jako muži a muži jako ženy. Cesta lidstva byla k prospěchu některých pozměněna
a lidstvo se podvolilo.
Z tohoto důvodu požaduji, abyste si uvědomili své skutky a jednání. Ustavičný hřích je
pro duši největším zlem. Musíte ve společnosti znovu nastolit morální řád, morální řád
v souladu s naší vůlí a nesmíte být povolní vůči hříchu, který vám oslabuje duši. Hřích je hřích,
a pokračujete-li v něm, aniž se kajete, pak vás tento hřích připraví o věčnou slávu.
Dívám se na Zemi z vnějšku, a ta se noří do chaosu. Člověk žije jen přítomností a nezastaví
se, aby myslel na zítřek. Člověk ovlivňuje Zemi. Hříšnost, jež vychází z člověka, dokáže měnit jeho
okolí. Proto jsem vás volal k obrácení, ke spáse duše, k přípravě na sjednocení s Domem mého
Otce a stát se vykonavateli a šiřiteli dobra. Přijměte Mne a zbožňujte Mne, neboť není boha
většího, než jsem Já [Ž 86, 8].
Příroda se bouří kvůli sklonu člověka milovat sebe sama a nikoli Mne. Lidé hřích schvalují a někteří
s hříchem spolupracují, a to je vážné. Můj lid nesmí takto jednat, když si je vědom zla, které
páchá.
Hříchy ovlivňují okolí lidí a mění to, co bylo až dosud prospěšné pro život lidských stvoření. Jste
obklopeni těmi, kteří vědí, že použití nukleární energie vyvolá bezpříkladné krveprolití a bez
rozmyslu ji použijí.
Mravně závadné módní styly těch, kteří je vytvářejí, vedou k pádu morálky lidského stvoření. Ženy
se oblékají nevhodně a bez studu odhalují svá těla. Muži nosí ženská oblečení pod tlakem vzdorné
společnosti. Nedostatek pochopení mezi lidmi vede k tomu, že lidské stvoření touží po svobodě
a zdánlivé samotě, ale toho využívá Zlý, aby sváděl z cesty slabé, ničil rodiny a destabilizoval
společnost a lidstvo.
Moji milovaní lidé, nyní nastal čas ke sklízení úrody, neustupujte zpět ani o krok,
buďte pevní.
Jako se člověk bouří proti přirozenosti, příroda vnikne na zem a smyje hřích, který na ni spočívá
kvůli zkaženým lidem.
Pohlédněte do výše, budete překvapeni.
Zastavte se, pohlédněte na znamení tohoto času! Nestačí budit dojem dobrého
člověka. Země bude ohrožena a člověk padne na kolena, ale mnozí to učiní, aniž by byli upřímní.
Itálie bude trpět v předtuše bolesti blížící se invaze. Hřích se stal kolektivním hříchem, přijatý jako
shoda mezi lidmi, kteří se jej dopouštějí s velkou lehkomyslností.
Na vypalování mých kostelů nebude pohlíženo s hrůzou, ale jako čin nadvlády lidí nad naší Trojicí.
Mé děti budou pronásledovány.
Chile bude znovu trpět, Ekvádor bude otřesen. Vulkány naženou člověku strach.

Moji lidé trpí těmi, kdo mají pozemskou moc. Víra mých dětí bude vystavena zkoušce a Já je
posílím tím, že jim pošlu mého anděla.
Některé silnice se propadnou, lidé budou často trpět tímto jevem. Nemoci budou častější kvůli
genetickým změnám, jimž člověk podlehl.
Spojené státy trpí a budou otřeseny, mé děti jsou ve stavu pohotovosti.
Kvůli podnebí se cestování stane pro člověka obtížnější.
Vlk je stále oblečen jako beránek, shromažďuje moc a nebude blahosklonný.
Moji lidé, moji milovaní lidé,
POZORUJI VÁS NAPLNĚN BOLESTÍ, LID BEZ BOHA JE ZTRACENÝ LID!
Nenapodobujte ty, kdo žijí ve zlu. Buďte jiní, změňte se teď!
Žehnám vám, ochraňuji vás, prosím vás, abyste se odvrátili od zla. Mé požehnání je s vámi.
Váš Ježíš

360. Poselství Boha Otce ze dne 31. ledna 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

SVĚT SE ZMĚNÍ

Až se čas rozdělení plně projeví, budu s vámi. V tomto čase provedu každého procesem, který vám
pomůže osvobodit se od světského kolem vás a přiblížit se blíže ke Mně. Ale nejdříve si musíte
připravit své srdce na to, co uvidíte.
Připravte své srdce tím, že si uvědomíte, že to, co ve světě vidíte, se změní. Úplně se změní.
Připravte své srdce tím, že vezmete na vědomí, že ve vašem světě existuje mnoho zla a odstranění
pohodlí probudí v lidstvu to nejhorší. Uvidíte to. Někteří z vás to zakusí přímo, ale Já vás nikdy
neopustím. Budu vždy s vámi, skutečně až do konce všeho, co uvidíte.
Připravte své srdce na drastický narůst překračování zákona, dokonce většího než vidíte teď.
Dokonce i teď prostupuje vše, co vidíte. Více než kdy dříve jsou srdce lidí naplněna delikty. Nyní,
víc než kdy dříve, je nutná jednota vůči tomu, co přichází.
Ale můj lid půjde v tomto čase v jednotě a vše bude pozorovat. V této jednotě se projeví má velká
a mohutná moc, aby ji všichni viděli, aby pomohla nevěřícím uvěřit ve Mne, i když můj lid bude
kvůli tomu krutě pronásledován. Tímto cestou bude mnoho z vás rychle odvedeno ke Mně domů.
Nebojte se, neboť vše, čím projdete, nebude marné a vy budete velmi odměněni. Budete
připraveni na všechno, čemu budete muset čelit pro mé jméno.
Bůh Otec

Mt 24, 6-14
6: Budete slyšet o bojích a válečných zvěstech. Dejte pozor, nelekejte se. Musí se to totiž stát, ale to ještě
není konec.

7: Neboť povstane národ proti národu a stát proti státu, na jednom místě za druhým bude hlad
a zemětřesení.
8: To všechno bude teprve začátek velkých strastí.
9: Tehdy vás budou vydávat k trápení a zabíjet vás, u všech národů budete v nenávisti pro mé jméno.
10: A tehdy to bude pro mnohé kamenem úrazu, navzájem se budou zrazovat a nenávidět jeden druhého.
11: Vystoupí také mnoho lžiproroků a mnohé lidi svedou.
12: A protože se značně rozmůže nepravost, ochladne u mnohých láska.
13: Kdo však vytrvá až do konce, bude spasen.
14: Toto evangelium o Království bude hlásáno po celém světě, na svědectví všem národům. A teprve
tehdy přijde konec.
1Jan 2, 15-17
15: Nemilujte svět ani co je ve světě. Jestliže kdo miluje svět, není v něm Otcovy lásky.
16: Vždyť všecko, co je ve světě: žádost těla, žádost očí, a honosný způsob života, je nikoliv z Otce, ale
ze světa.
Jan 17, 16-20
16: Ze světa nejsou, jako ani já nejsem ze světa.
17: Posvěť je pravdou – tvé slovo je pravda.
18: Jako jsi mne poslal do světa, tak jsem i já je poslal do světa.
19: A pro ně se zasvěcuji, aby i oni byli skutečně posvěceni.
20: Prosím nejen za ně, ale také za ty, kdo pro jejich slovo uvěří ve mne.
Mt 6, 9-13
9: Vy se tedy modlete takto:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
10: Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
11: Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
12: A odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům.
13: A neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Mt 10, 16-23
16: Já vás posílám jako ovce mezi vlky. Buďte tedy opatrní jako hadi a bezelstní jako holubice.
17: Mějte se na pozoru před lidmi! Budou vás totiž vydávat soudům a bičovat v synagogách.
18: Budou vás vodit před místodržitele a krále kvůli Mně, na svědectví jim i pohanům.
19: Až vás vydají soudu, nedělejte si starosti, jak nebo co máte mluvit, protože v tu chvíli bude vám dáno,
co máte mluvit.
20: Neboť to pak už nemluvíte vy, ale Duch vašeho Otce mluví skrze vás.
21: Vydá na smrt bratr bratra a otec syna, povstanou děti proti rodičům a způsobí jim smrt.
22: Budete od všech nenáviděni pro mé jméno. Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.
23: Když vás budou pronásledovat v jednom místě, utečte do jiného. Skutečně říkám vám:
Nebudete hotovi s izraelskými městy, než přijde Syn člověka.

361. Poselství Ježíše ze dne 29. ledna 2018.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

ŽEHNÁM MÉ DĚTI, KTERÉ ŠÍŘÍ MOJI LÁSKU K LIDSTVU

Moji milovaní lidé,
vyzývám vás k dodržování mého Slova v každodenním životě. Kdybyste respektovali
Boží Zákon, měli byste vše, co potřebujete k pokojnému a harmonickému životu se
Stvořením a sami se sebou.

Toto Slovo Lásky je pro každého v mém lidu, aby zachovával tento Zákon, který vám dal můj Otec
pro všechny generace. Nebudu vám vysvětlovat mé Slovo jiným způsobem, ani nedovolím, abyste
pokračovali v životě neskutečnosti falešných ideologií, falešných iluzí, ani nepřipustím, abyste žili
chvilkovými dojmy. Volám vás, protože chci, "aby všichni lidé byli zachráněni a došli k poznání
Pravdy" [1Ti 2, 4].
Moji lidé se musí občerstvovat mým Duchem, aby přinesli ovoce věčného života. Tak je mé Slovo
průvodcem, aby mé děti zkoumaly svá díla a činy a nezarmucovaly mého Ducha Svatého.
Mé Slovo je život, je praxí, je duchovním vývojem…
Mé Slovo není plodem lidského "já", ani plodem lidských ideálů.
Toto Slovo je mé dílo, proto se můj Duch dotýká srdcí.
Lidstvo se omezuje v pohledu na svůj život na zemi jako na spíše něco čistě tělesného a zapomíná,
nebo neví, že vlastní duchovní organismus, který musí posilovat, živit a nechat náležitě růst.
Nejsem Bůh zvyklostí. Přeji si, aby se mé děti staly učedníky, které přinesou svým
bratrům mé Slovo, aby je probudily. Nedovolte překážkám, aby vás zastavily, buďte si
vědomy, že vlastníte mou Lásku a ta vás vede být neúnavnými pracovníky na mé vinici.
Ticho není špatným společníkem, ale každá věc má svůj čas a své místo. Proto v tomto čase,
kdy Mě lidstvo nehledá, musí moji věrní vyhledat lhostejné lidstvo a být vytrvalými
svědky mého Slova, aby vaši bratři Mě chtěli poznat.
Musíte si udržet vyrovnanost. Proto se musíte zklidnit a ponořit se do Mne, živit se Mnou, ale
nesmíte zůstat nečinní. Moji dělníci pracují bez ochabnutí s vědomím, že zlo pozoruje duše
a podsouvá jim myšlenku, že všechno je v pořádku.
Pracovat a jednat v mé vůli je potravou pro duši. Takto, moji lidé, musíte sdílet
duchovní a fyzickou potravu se svými bratry.
Někteří mezi vámi, mé děti, jste dobrými služebníky, ale používáte více cit, emoce, představivost,
abyste vykonávali tuto práci, a necháváte stranou poslušnost k mé vůli. Není to tak, že by tyto
schopnosti byly nevhodné, nebo že by jen dobří služebníci je mohli používat, ale abyste byli
dobrými mistry, musíte umět je pozvednout k poslušnosti k mé vůli. Potřebuji vás s obnovenou,
živoucí a pevnou vírou, která není jen chvilkovou iluzí, abyste byli odolnými nositeli mé Lásky, oběti
a mé Pravdy.
Moji milovaní lidé, nechci, abyste používali nátlak na své bratry, aby Mě poznali, neboť tím
dosáhnete opačného účinku. Síla dokáže jen podnítit mé děti, aby Mě neposlouchaly, nechtěly
o Mně nic vědět a vzdorovaly mé Lásce. Místo toho se lidská stvoření bouří proti Mně kvůli
požadavkům, které jim vnucujete. Je zřejmé, že v tomto čase se musí všichni lidé naučit Mě znát,
aby zlí duchové, kteří bloudí po světě, se nešířili [Ef 6, 12].
Kvůli trvalým ekonomickým, sociálním, pracovním a dalším úspěchům, dosáhlo
posílené ego člověka toho, že se Mi mé děti opovážily říkat, jak mám působit a jednat
pro jejich blaho. To je výsledek lidské pýchy, výsledek domýšlivosti, výsledek lidské
nevědomosti, která zapomněla, že člověk je člověk a JÁ JSEM JEHO BŮH [Ex 20, 2].
V tomto čase lidstvo trpí kvůli přírodě a bude stále trpět, protože když se země probouzí, probouzí
se v sérii událostí: ze severu na jih, z východu na západ. Země se třese s větší intenzitou. Voda
nepřichází na zem jen seshora, ale také z moří a řek, které ji nasytí. Potoky se promění ve velké
řeky a Země bude méně stabilní. Lidstvo oslabilo svůj dům, zneužilo jej.

Vidíte a ještě uvidíte znamení na obloze, která spojujete s jevy, které nesou vědecká jména,
ale není tomu tak. Měsíc ovlivňuje Zemi, příliv a odliv moří i psychický stav člověka. Přesto Mě
neposloucháte, když vás nabádám, abyste se nevystavovali slunečním paprskům, které silněji
a s větším množstvím záření způsobují poškození kůže lidského těla, a mění člověka, přispívá
k nepochopitelně změněnému chování některých mých dětí.
Volám vás, abyste Mě hledali, uklidnili se a odvrátili se od světa, abyste Mě slyšeli
a dokázali se osvobodit od změněných stavů, v nichž žijete. Vy, moji lidé, musíte se
naučit Mě znát, abyste svým svědectvím byli nositeli mé Lásky a šířili ji mezi svými
bratry.
Tato generace se oddělila od vod dobra a vrhla se do vod zla.
Vzhledem k této slepotě mých dětí, pošlu mého anděla pokoje, svědka mé Lásky, aby
mým Slovem a mou Láskou v sobě vás vedl k naplnění mé vůle.
A vy, vraťte se ke Mně se srdcem žíznícím po Mně [Jan 7, 37].
Moji milovaní lidé, moře způsobí nepředvídané události. Některé lodě se nevrátí k zemi.
Spojené státy budou trpět, jejich půda bude silně otřesena, musíte se modlit.
Mexiko bude pozorováno s bolestí.
Německo se stane kořistí terorismu, který na Středním východě způsobí spoušť.
Moji lidé, přijďte ke Mně, neodcházejte, beze Mne budete trpět, nezhoršujte své utrpení.
Žehnám mé děti, které šíří moji Lásku k lidstvu.
Miluji vás, moji lidé.
Váš Ježíš
362. Poselství Boha Otce ze dne 1. února 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

SKRYTÉ DOMY

Řekl jsem vám v mém Slovu, že v čase faraónů jsem připravil domy pro ty, kdo se Mne bojí. Vězte
nyní, že učiním stejně tak pro vás, kteří se Mě bojí v tomto čase konce. Neuvidíte žádné domy, ale
budou tam pro vás. V těchto domech budete mít pohodlí a teplo a dobré jídlo, abyste k nim mohli
přijít ke konci dne, a Já vás v nich ukryji.
Bůh Otec

Ve svém duchu jsem tím byla jaksi udivená. Viděla jsem, že tyto domy hluboko v lese nejsou
viditelné Božímu lidu, ale jsou také neviditelné těm, kdo je hledají! Myslím, že tyto skryté domy
jsou určitým druhem tajného místa, kde Bůh ukryje své lidi, kteří o Něm podávají svědectví v čase
konce, kde bude všechno normální pozemské pohodlí a lidé budou chráněni jeho Duchem. Povede
vás k nim, vy vstoupíte a budete tam v bezpečí.

Ex 1, 15-21
15: Egyptský král poručil hebrejským porodním bábám, z nichž jedna se jmenovala Šifra a druhá Púa:
16: Když budete pomáhat Hebrejkám při porodu a při slehnutí zjistíte, že, že je to syn, usmrťte jej; bude-li
to dcera, ať si je naživu.
17: Avšak porodní báby se bály Boha a rozkazem egyptského krále se neřídily. Nechávaly hochy naživu.
18: Egyptský král si porodní báby předvolal a řekl jim: "Co to děláte, že necháváte hochy naživu?"
19: Porodní báby faraónovi odvětily: "Hebrejky nejsou jako ženy egyptské; jsou plné života. Porodí dříve,
než k nim porodní bába přijde."
20: Bůh pak těm porodním bábám prokazoval dobrodiní a lid se množil a byl velmi zdatný.
21: Protože se porodní báby bály Boha, požehnal jejich domům.

363. Poselství Boha Otce ze dne 2. února 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

ÚDOLÍ STÍNU SMRTI

V čase konce, můj lid ukáže mou velkou moc a nikdo neublíží těm, kdo Mě poslouchají, až na
případy, kdy to dovolím podle mé vůle.
V tomto čase bude mnoho pohrom a spousta neštěstí všeho druhu, ale Já neuvalím na mé lidi,
kteří Mě poslouchají, pohromy, které jsem vrhnul na Egypt. Poskytnu jim útočiště a budu je držet
v bezpečí. I když půjdou údolím stínu smrti, nebudou se bát žádného zla, neboť Já budu s nimi.
Moji lidé, ačkoli mnoho výdobytků moderní doby vám bude vzato, vy, kdo Mě posloucháte,
nebudete bez pohodlí, neboť Já už jsem dávno rozhodl, že budete mít vše, co potřebujete,
a ještě víc, až budete žít ve válkou zpustošené zemi, kdy se bude šířit hladomor, kdy ti, kdo
budou usilovat o vaši smrt, vás budou pronásledovat, neboť Já v tomto čase konce učiním
skrze vás mnoho mocných skutků.
Bůh Otec

Ex 15, 26: Řekl. "Jestliže opravdu budeš poslouchat Hospodina, svého Boha, dělat, co je v jeho očích
správné, naslouchat jeho přikázáním a dbát na všechna jeho nařízení, nepostihnu tě žádnou nemocí,
kterou jsem postihl Egypt. Neboť já jsem Hospodin, já tě uzdravuji."
Ž 23, 1-6
1: Žalm Davidův. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.
2: Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod,
3: Naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno.
4: Když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě
potěšují.
5: Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš.
6: Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu
vracet do nejdelších časů.
Ž 91, 1-16
1: Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného.
2: Říkám o Hospodinu. "Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám"
3: Vysvobodí tě z osidla lovce, ze zhoubného moru.
4: Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost.
5: Nelekej se hrůzy noci, ani šípu, který létá ve dne,

6: moru, jenž se plíží temnotami, nákazy, jež šíří zhoubu za poledne.
7: Byť jich po tvém boku padlo tisíc, byť i deset tisíc tobě po pravici, tebe nestihne nic takového.
8: Na vlastní oči to spatříš, uzříš odplatu, jež stihne svévolníky.
9: Máš-li útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov,
10: nestane se ti nic zlého, pohroma se k tvému stanu nepřiblíží.
11: On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách.
12: Na rukou tě budou nosit, aby sis o kámen nohu neporanil;
13: Po lvu a zmiji šlapat budeš, pošlapeš lvíče i draka.
14: Dám mu vyváznout, neboť je mi oddán, budu jeho hradem, on zná mé jméno.
15: Až mě bude volat, odpovím mu, v soužení s ním budu, ubráním ho, obdařím ho slávou,
16: Dlouhých let mu dopřeji do sytosti, ukážu mu svoji spásu.
Mt 6, 9-13
9: Vy se tedy modlete takto:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
10: Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
11: Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
12: A odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům.
13: A neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé je království a moc a sláva navěky. Amen.

364. Poselství Boha Otce ze dne 5. února 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
NEBESKÁ POTRAVA

A vy nesmíte přinášet potravu zvenčí do vašich domů v pustině, neboť andělé vám budou podávat
potravu uvnitř vašich domů. Přinesou vám potravu z nebe a vy ji budete jíst, abyste mohli mít sílu.

Viděla jsem, že nebeská potrava měla udržet Boží lid v bezpečí, protože v tomto čase budou velmi
sledováni a pronásledováni. Nebude tomu tak jako dnes, kdy opustíte svůj dům a můžete si být
relativně jisti, že se večer vrátíte domů ve zdraví. Bude tomu právě naopak.
A budete Mi muset zpívat zpěvy uctívání v domech v pustině. Ti, kdo se nacházejí mimo domy, vás
uslyší, ale nebudou schopni vypátrat, kde jste, protože nebudou moci spatřit domy postavené
mýma rukama.

V duchu jsem viděla hluboké lesy a slyšela radostný zpěv. Viděla jsem něco jako vojáky, kteří
pátrali kolem a hledali lidi, kteří zpívali písně, ale nemohli je najít.
A to bude čas velké radosti v duchu mých lidí, kteří Mi slouží.
Těm, kdo odmítnou Mě zapřít, bude poskytnuto vše, co potřebují, ale běda těm, kdo odmítnou
uvěřit, neboť jejich cesty budou velmi těžké a projdou tvrdou školou. Budu je zkoušet, a oni
odmítnou. Pak budou předáni Zlému.
Bůh Otec

Žid 1, 14: Což nejsou všichni andělé jen duchové, určení k tomu, aby sloužili? Vždyť on je posílá, aby byli
po ruce těm, kterým se má dostat spásy jako dědictví.

365. Poselství Matky Spásy ze dne 1. února 2018.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

MŮJ SYN ŽIJE A ČEKÁ NA VÁS

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
v přicházející vzpomínkové oslavě výročí dne uvedení mého Syna do chrámu a mé
rituální očisty (*), vás volám, mé děti, abyste se očistily a vzdálily se od všeho, co vás
odvádí z pravé cesty, která vede k věčnému životu.
V tomto čase spása duší závisí na svědomí, síle vůle, znalosti toho, co Boží vůle vyžaduje od svých
dětí, na vytrvalosti, poslušnosti a připravenosti lidského stvoření vzdálit se od všeho, co ji odděluje
od "Cesty, Pravdy a Života" [Jan 14, 6].
Každé z vás, děti, si vytvořilo vlastní pojem času, v němž dáváte volný průchod tomu, co Božím
dětem není dovoleno. Zapomínáte, že lidský čas je příležitostí k pokušení být přitahován tím, co je
ze světa. Dáváte této myšlence svolení pracovat a jednat v tom, o čem každý věří, že je to jeho
čas, v němž špiníte duši, kazíte ducha, mysl ponecháváte být přitahovanou vším zlým, co najdete
a nenasytně se vrháte do jednání a činů, které vás pokaždé přivedou do hříchu.
Zapomínáte, se svým souhlasem, že čas patří Bohu, že je to věčná přítomnost Boha,
jenž volně nakládá se všemi věcmi. A vy všechno pohodlně přizpůsobujete osobnímu času,
v němž, jak si myslíte, se všechno hýbe podle vás a přizpůsobí se vám. Ale realita je velmi daleko
od takového pojetí času, jak si jej mé děti představují.
Kolik času života má každý z vás k napravení svých chyb, odčinění urážek Boží vůle nebo těch, kdo
jsou částí vašeho nejbližšího okolí?
Kolik času máte k napravení nesprávných, nebo předem promyšlených soudů proti vašim bližním?
To nikdo neví! Proto si nikdo nemůže být jist, že po životě urážek proti Bohu a bližnímu, bude mít
čas prosit o odpuštění, i když se o to modlím.
Mé děti, nemůžete žít v očekávání posledního okamžiku, abyste činily pokání.
Život je utvářen z posloupnosti skutků a jednání, jimiž lidská stvoření získávají zásluhy k dosažení
věčného života. Ne všichni budou mít tento okamžik k pokání. Proto vás stále vyzývám,
abyste žily v Boží vůli a neměly marné, předem promyšlené očekávání žít v jednom okamžiku
v pohodlí hříchu a v dalším okamžiku žádat o odpuštění, jak se vám to hodí.
Život každého Božího stvoření je poklad, a jako takový jej musíte chránit, aby nic nevhodného se
jej nedotklo, nic neposkvrnilo, nic neznečistilo. Můj Syn si vždy všimne stvoření, které se skutečně
kaje, ale přesto nesmíte žít v hříchu a přitom doufat, že získáte věčný život.
To vám oznamuji, děti, kvůli mimořádnému nedostatku stálosti lidstva. Jednou se rozhodnete žít
v souladu s Božím Desaterem a okamžitě na to zapomenete. To proto, že svět je kontaminován
poblouzněním. Urážky proti mému Synu nepřestávají. Žijete od Něj odděleni a zcela Ho ignorujete.
Někteří tráví svůj život ve dvojí morálce, a toto nebezpečí vás přivádí na špatnou cestu, protože
jste, podle okolností, tolerantní k hříchu.

Mé děti, opravdové úsilí vás vzdaluje od těch, kteří vás vedou k hříchu. Prosím vás,
abyste si uvědomily a udělaly si jasno v tom, že musíte žít dál s přesvědčením, že můj
Syn žije a čeká na vás. Bez něho nejste nic.
V tomto dni, během eucharistické slavnosti, nechávají mé děti žehnat svíce, aby je použily jako
svátostné předměty ve dnech temnoty, nebo při výskytu přírodních jevů. Musíte si být vědomy,
že svátostné předměty ochraňují, uchovává-li lidské stvoření svou duši horoucí, jako svíce
naplněná ohněm Ducha Svatého.
Jděte nechat požehnat svíce a jděte umýt svíci svých myšlenek, ducha, paměti, zraku, sluchu,
chuti, čichu a hmatu a očistěte duchovní smysly, abyste hořely láskou a Pravdou před tváří mého
Syna.
Moji milovaní lidé,
tento čas se změnil v spěch a vy žijete v klamné jistotě, kterou vám ďábel nabízí,
abyste usnuli a nedokázali se probudit k Pravdě.
Tato lidská pýcha vede člověka k tomu, že je přitahován zlem. Popřením všemohoucnosti Boha
se lidské stvoření odevzdává zlu a jeho intrikám.
Zlý nezvítězí, udržuje čas, v němž útočí na můj lid módními styly. Žena a její oděv jsou důvodem
pocitu studu této Matky. Lidé mého Syna trpí pronásledováním, zármutkem, výhrůžkami, projevy
bezbožnosti jako příčinou brzké oběti mých dětí.
Až Zlý bude věřit, že ovládl zemi, přijdu k lidu mého Syna a z Boží vůle jej Zlému
vytrhnu a předám mému Synu.
Vrátím Mu jeho lid oblečený v bílém a umlčím démona ve jménu, které je nad každým
jménem. [Fil 2, 9].
V tomto čase je v mnoha zemích hrozivě blízké propuknutí sociální, politické, potravinové krize
i krize víry. Terorismus spolu s komunismem zamýšlejí destabilizovat lidstvo a udeřit na různých
místech. Tyto akce budou tak časté, že mé děti se nikde nebudou cítit v bezpečí.
Nebe posílá v tomto čase signály a znamení, a přesto je lidstvo nechává bez povšimnutí. To je také
část plánu démona, aby vás udržel v nevědomosti.
Modlete se srdcem. Sjednocení v rodině, přijímejte mého Syna v eucharistii náležitě připraveni.
Buďte šlechetní ke svým bratrům a opatrní ve svých činech a jednání.
Ten, kdo se vzdálí mému Synu je snadnou kořistí démona a jeho přisluhovačů.
Nepoctivost je větší, než se zdá.
Lid mého Syna bude tvrdě souzen a zahnán do kouta. Proto využijte technologie pro
dobro a získejte převahu nad zlem.
Duchovní žárlivost je nejhorší jed, protože dokáže rozdělit ty, kdo stojí blízko mého Syna.
Vy, děti, nacházíte potěšení ve spěšných modlitbách, a tak tomu nemá být. Nebuďte jen horlivé,
ale také pravdivé. Buďte duše, které jsou pravými svědky. Nežijte jen polovičatě, buďte láskou
a ostatní vám bude přidáno.
Počasí se změní v okamžiku, zářící slunce bude osvětlovat místo, které náhle potemní. Vody moří,
dosud klidné, se v okamžiku změní a přijde bouře. To proto, že vnitřek země je v pohybu stálým
posouváním tektonických desek. Zemětřesení budou na zemi pokračovat, řetěz zemětřesení se

nezastaví. Některé země budou otřeseny do té míry, že přinutí vlády přijmout pomoc ostatních,
a tak nevinní lidé najdou úlevu v útisku. V jiných zemích se tyto události stanou řadou poprav.
Nezapomeňte na Spojené státy, modlete se za tuto zemi.
Mexiko schválilo hřích. Jižní Amerika vás překvapí. Vody budou silněji znečištěny radioaktivitou.
Jako Matka lidstva vás volám svým srdcem, abyste se vrátili k Boží Lásce a zřekli se světských
potěšení, která, i když je jich stále víc, přinášejí s sebou velká neštěstí. Nestaňte se snadnou kořistí
zla.
Já, jako Matka Boží Lásky, vyzývám vás, abyste byli více duchovní a méně světští.
Přijďte ke mně, přivedu vás k mému Synu. Mé požehnání je s vámi, milovaní mého srdce.
Matka Maria
(*) Svátek Uvedení Páně do chrámu – 2. února, lidově Hromnice).

366. Poselství Boha Otce ze dne 6. února 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
MOJE SLÁVA

A viděla jsem, že vojáci se pokoušejí vykolíkovat oblasti, kde slyšeli zpěvy v lesích, a Pán přivolal
zvířata, aby je roztrhala, až to budou dělat.
A nikoho tam nepotká zlo, mimo to, které je podle mého plánu. Ti, kdo se bojí mého velkého
jména, se na zemi nebudou muset bát ničeho.
Už jsem učinil opatření pro každou vaši potřebu, moji lidé. Jděte vpřed v tomto čase a starejte se
o potřeby těch, kdo budou dědici spásy. Kažte evangelium všem stvořením, jejichž duše mohou
být přidány k mému království, neboť v tomto čase má být má sláva ukázána lidem.
Bůh Otec

1Kr 17, 4: Z potoka budeš pít a přikázal jsem havranům, aby tě tam opatřovali potravou.
2Kr 2, 24: On se obrátil, podíval se na ně a ve jménu Hospodinově jim zlořečil. Vtom vyběhly z křovin dvě
medvědice a roztrhaly z nich čtyřicet dvě děti.
Mk 16, 15: A řekl jim:"Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu tvorstvu."
Iz 60, 1: Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva.
Ž 91, 1-16
1: Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného.
2: Říkám o Hospodinu. "Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám"
3: Vysvobodí tě z osidla lovce, ze zhoubného moru.
4: Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost.
5: Nelekej se hrůzy noci, ani šípu, který létá ve dne,
6: moru, jenž se plíží temnotami, nákazy, jež šíří zhoubu za poledne.

7: Byť jich po tvém boku padlo tisíc, byť i deset tisíc tobě po pravici, tebe nestihne nic takového.
8: Na vlastní oči to spatříš, uzříš odplatu, jež stihne svévolníky.
9: Máš-li útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov,
10: nestane se ti nic zlého, pohroma se k tvému stanu nepřiblíží.
11: On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách.
12: Na rukou tě budou nosit, aby sis o kámen nohu neporanil;
13: Po lvu a zmiji šlapat budeš, pošlapeš lvíče i draka.
14: Dám mu vyváznout, neboť je mi oddán, budu jeho hradem, on zná mé jméno.
15: Až mě bude volat, odpovím mu, v soužení s ním budu, ubráním ho, obdařím ho slávou,
16: Dlouhých let mu dopřeji do sytosti, ukážu mu svoji spásu.

367. Poselství Matky Spásy ze dne 3. února 2018.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com
ČLOVĚK DOSÁHL TOHO, ŽE SE ZEMĚ STALA MINOVÝM POLEM
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
žehnám vám z nitra mého srdce.
Jste lidmi mého Syna a nebudete opuštěny.
V tomto čase se zlo rozšířilo po celé zemi a přivlastnilo si většinu mých dětí, a jak lidstvo žije
vnitřně pohrouženo do omylu, stává se čím dál tím více tvrdší srdcem a jedná ve zpětném
duchovním pohybu.
Nejste povolány sloužit dvěma pánům…
Nevyzvala jsem vás, abyste daly přednost sloužit světu před službou mému Synu…
Nepřestávala jsem vás volat, abyste získaly znalost toho, co přijde, vzdálíte-li se Boží vůli. Má jasná
slova v mých zjeveních a odhaleních vám byla dána proto, abyste zůstaly bdělé a nestaly se kořistí
zla, ale vy jste neposlouchaly.
Lidé mého Syna, hlídejte si Pravdu a sjednocujte se v našich Nejsvětějších Srdcích, buďte si
opravdovými bratry, bez konfliktů a lží. Ten, kdo se považuje za největšího
a nejdůležitějšího mezi vámi, je nejmenší a nedokáže vidět za své šílenství, dokud
se nestane pokorným.
Vidím velký počet mých dětí, jak se modlí svatý růženec. Vidím je účastnit se mše svaté a přijímat
mého Syna, vidím je pomáhat v kostelích, a přesto vidím tato stvoření, jak si přivlastňují, co jim
nepatří: Pravdu a soud na stupínku v kostelích, aby je jejich bratři obdivovali.
Kolik horlivosti je v okázalých srdcích, které věří, že vlastní Pravdu a privilegia v domech mého
Syna! Běda těmto stvořením! Jsou kameny úrazu a zbraní zla, aby překážely Boží vůli mého Syna,
ubohá stvoření!
Vyzývala jsem vás, abyste byli láskou jako můj Syn je láskou k vám, ale se smutkem
vidím pravý opak.
Co se stane mým dětem, když zapomenou na dar Slova? Řeknou, že nezabily žádného bližního,
ale já je prosím, aby se vnitřně přezkoumaly.

Víte, děti, že jazyk je dvojsečný meč a že každý jej používá, aby chválil, žehnal, nebo proklínal?
Jen jste zapomněly, že jeho kletba se k němu vrátí, zatímco ten, kdo žehná, ví, že k němu přijde
zpátky požehnání. Zlo, které přejete svému bratru, je zlem, které si připravujete pro sebe,
aniž byste na to myslely.
Jako lidstvo visíte na vlásku. Velké národy, které dobře znáte, mají vyspělé technologie ve výrobě
zbraní a jsou zaměstnány přípravou na obranu proti možným útokům jiných zemí. Vzhledem k
tomuto pokroku, minulé války, jimž bylo lidstvo vystaveno, se zdají být hrou vzhledem k válečným
zbraním, které nyní vlastní velká většina zemí, třebaže v menším počtu než velké mocnosti.
Člověk dosáhl toho, že se země stala minovým polem, nebezpečným pro celé lidstvo,
neboť arogance jednoho vůdce bude v jediném okamžiku rozdrcena, a to bude stačit
k vyvolání toho, co se stane masakrem pro lidstvo.
Není nutné, aby se lidé stěhovali z jedné země do druhé, jeden rozkaz bude stačit a země shoří.
Proto vás s naléhavostí vyzývám, abyste se vnitřně přezkoušeli, aby každý se stal láskou,
dobročinností, neztratil víru a udržel plamen naděje, aby lid mého Syna nebyl zničen.
Volám lid mého Syna, aby si udržel víru a byl lidem, kde září Pravda a Láska svatého
Slova, úcta a láska k mému Synu v nejsvětější eucharistii, stejně jako naplnění Božího
Zákona a svátostí, abyste byli Boží stvoření… Ale to si lidé nesmí sami zničit.
Lidé mého Syna zapomínají, že všechny jejich činy a jednání jsou pozorovány Nejsvětější Trojicí
a že proto nesmíte jednat skrytě proti svým bratrům, jak to dělají zloději, když využívají tmu. Zlý
snadno poznává vlažné, kteří jsou lehce polapeni, aby sloužili zlu.
Mé srdce se hluboce trápí, když vidím některé z mých vlastních, jak přijímají mého Syna, modlí
se ke mně a následovně ubližují svým bratrům.
Mé srdce trpí kvůli stvoření, jemuž je způsobena škoda a smrt zlým jazykem, stejně jako trpím
kvůli stvoření, které takové zločiny spáchalo, protože dopadnou zpět na svého pachatele.
Když vám říkají o slibné budoucnosti pro lidstvo, podívejte se kolem sebe a uvidíte, že to není
pravda, pokud se lidstvo ve svém celku nerozhodne k radikální změně, a to, děti…
Země jsou bičovány neočekávaným. Lidmi pozměněná příroda, bije kolem sebe s obrovskou silou.
Modlete se, děti, Guatemala je proniknuta bolestí, Uruguay se třese a mé děti trpí.
Modlete se, děti, Kolumbie se učí z tvrdosti své cesty.
Modlete se, děti, zlo v Anglii ukazuje svou tvář a otřese mé děti v tomto národu.
Modlete se, děti, Mexiko znovu trpí a Španělsko se vroucně modlí k nebi kvůli
nečekané události.
Volám vás k modlitbě za Kostariku.
Nespravedlnost na sebe nenechá čekat, mé děti, vzdalte se všemu, co vás odděluje od mého Syna,
co vás odděluje od dobré cesty, od spásy.
Přijďte k této Matce, která se přimlouvá za každého z vás. Přeji mým dětem cestu dobra a toho
dosáhnete tím, že do hloubky poznáte mého Syna.

Přijďte, mé děti, přijďte a půjdeme ruku v ruce k mému Synu, budeme naplňovat Boží
vůli v pokoji a službě vašim bratrům. Nebojte se, mé děti, jsem Matka všech a úpěnlivě
se přimlouvám za všechny před Nejsvětější Trojicí.
Žehnám vám, miluji vás.
Matka Maria
368. Poselství Boha Otce ze dne 13. února 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

VYTŘEPÁNÍ NEČISTOT

Četla jsem si Slovo a na chvíli jsem se modlila, a Pán mi ukázal, jak bude postupovat čas konce a
jaké to bude pro tvrdohlavé, kteří stále odmítají prosit o odpuštění a obrátit se k Němu.
Je tak milosrdný…
V duchu jsem viděla starou ženu, jak dělala domácí práce. Držela prošívanou přikrývku, která
už byla špinavá. Zatřepala s ní a některé z nečistot se uvolnily. Zatřepala s ní znovu a odpadlo více
nečistot. Ale byla tam ještě špína, a tak třepala znovu, silněji a silněji, aby uvolnila zbytek
nečistoty. Jako žena při porodu, třepání, jak dále pokračovalo, se stávalo silnějším a namáhavějším
a častějším.
Připomněla jsem si, že když jsem byla dítě, má matka mi naplácala na zadek. Vždy jsem prosila
o odpuštění, a tak trest byl zkrácen. Ale já, jako matka vím, že když dítě neprosí o odpuštění,
plácnete je příště tvrději pro jeho vlastní dobro, protože víte, co očekává toho, kdo se nevzdá
špatnosti.
A tak tomu bude v tom čase pro ty, kdo odmítnou prosit o odpuštění a obrátit se ke Mně. Budu
jimi třást, abych je probudil, abych přivodil, že se probudí z podvodu, ale mnozí se budou stále
držet své nečistoty. A tak Já jimi budu třást ještě tvrději, dokud nakonec nebudou vzati ze země.
Mnozí zůstanou až do posledního třesení, protože si myslí, že jsou bohové (Viděla jsem, že tito byli
velmi arogantní a sebejistí, intelektuálové a někteří z velmi bohatých), a tento třes bude pro ně
velmi těžký (Viděla jsem, že přijdou zemětřesení, která nebudou srovnatelná s ničím, co jsme kdy
viděli v tomto čase, a hůř – myslím na atmosférické změny a hrozné bouře). Pak zahynou, neboť
jejich duše budou v nepřítomnosti pokání ztracené.
Moji lidé, postarejte se, abyste nelpěli na svých hříších. Já jsem velmi dobrotivý a milosrdný,
abych vám odpustil, a vše, co žádám, je, abyste prosili o odpuštění, když víte, že jste zhřešili,
a mít pokorné srdce, aby bylo očištěno od vašeho hříchu. Já vás očistím, a když se soustředíte
na Mne, ukážu vám lepší cestu než hříchy vaší minulosti. Obraťte se ke Mně a nechejte Mě vás
umýt v mém Slovu a znovu vás obnovit, neboť jsem milosrdný a nesmírně trpělivý a není mou
vůlí, aby někdo zahynul. Jsem vždy ochotný vám pomoci.
Mé děti, které jdou se Mnou, nebudou na zemi, až začnu děsivě otřásat zemí, neboť Já je povolám
ke Mně domů, ale ti, kdo se oslovují mým jménem, kdo nejsou moji, budou zde, abych jim dal
příležitost k pokání a odložení svých hříchů.

Milujte Mě, služte Mi a učiňte Mě středem svého života a všechno bude dobré. Vy, kteří tak učiníte,
se nemáte čeho bát, protože půjdete domů si vzít velkou odměnu a nebudete mít podíl na odměně
zkažených.
Bůh Otec

Ez 36, 31-33
31: Až si vzpomenete na své zlé cesty a na své nedobré skutky, budete se sami sobě ošklivit pro své
nepravosti a ohavnosti.
32: Nečiním to kvůli vám, je výrok Panovníka Hospodina, to vám buď známo; styď a hanbi se za své cesty,
dome izraelský!
33: Toto praví Panovník Hospodin: " V den, kdy vás očistím ode všech vašich nepravostí, osídlím města,
a co je v troskách, bude vystavěno."
Iz 22, 12-14
12: Onoho dne Panovník, Hospodin zástupů, vyzval k pláči a k nářku a k vyholení lysiny a k přepásání
žíněnou suknicí,
13: a hle, veselí a radost a porážení dobytka a zabíjení ovcí, jedení masa a pití vína. "Jezme a pijme, stejně
zítra zemřeme!"
14: Mému sluchu však Hospodin zástupů zjevil: "Tato vaše nepravost jistotně nedojde smíření, zemřete."
Ž 86. 15: Ty však Panovníku, jsi Bůh slitovný a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný, věrný.
Iz 55, 7: Svévolník ať opustí svou cestu, muž propadlý ničemnostem svoje úmysly; nechť se vrátí
k Hospodinu, slituje se nad ním, k Bohu našemu, vždyť odpouští mnoho.
1Jan 1, 9: Když však uznáme, že se dopouštíme hříchu, on nám hříchy odpustí a očistí nás od všeho
špatného, protože věrně plní, co slíbil, a že je spravedlivý.
Sk 3, 19: Obraťte se tedy a dejte se na pokání, aby vaše hříchy byly zahlazeny.
Ex 34, 6: Když Hospodin kolem něho přecházel, zavolal: "Hospodin, Hospodin! Bůh plný slitování
a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný a věrný.
2Petr 3, 7-12
7: A totéž Boží slovo také nynější nebesa a zemi šetří pro oheň a uchovává pro ten den, kdy bezbožní lidé
budou souzeni a zahynou.
8: Jednu věc však při tom, milovaní, nesmíte přehlédnout: že u Pána jeden den je jako tisíc roků, a tisíc
roků jako jeden den.
9: Ne, že by Pán byl zdlouhavý ve vyplňování toho, co slíbil, jak jistí lidé ho obviňují ze zdlouhavosti, ale
je k vám shovívavý, protože nechce, aby někdo přišel do zkázy; spíše naopak: chce, aby se všichni dali na
pokání.
10: Ten den Páně však přijde jako zloděj, a tehdy nebesa prudce s rachotem pominou, živly se žárem
stráví a země i všecko na ní bude souzeno.
11: Všechno tedy svým způsobem vezme za své. Jak proto vám musí ležet na srdci, abyste žili svatě
a zbožně,
12: a tak očekávali a uspišovali příchod onoho Božího dne, kdy se v ohni nebesa stráví a živly v žáru
rozplynou.
Iz 30, 18: Hospodin vyčkává, chce se nad vámi smilovat, vyvýší se, slituje se nad vámi. Vždyť Hospodin
je Bohem práva, blaze těm, kdo ho očekávají.

369. Poselství Boha Otce ze dne 7. února 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

NÁVŠTĚVY V NEBI

V čase domů v pustině, budou tam i ti z mého lidu, kteří půjdou do nebe a vrátí se, aby přinesli mé
Slovo lidem na zem. Tyto cesty budou uskutečněny jen z mé vůle a jen ti, které si vyvolím, navštíví
můj nebeský příbytek.
Pošlu má Slova, abych posílil můj lid během jeho prodlévání v pustině, tak jako jsem to činil
v dávných časech.
Říkám vám tyto věci už předem, abyste jim mohli uvěřit, až se stanou. Říkám vám, že můžete najít
útěchu ve vědomí, že už jsem myslel na všechno, co budete potřebovat.
Bůh Otec

Zj 1, 1: Zjevení Ježíše Krista, které Bůh mu udělil, aby svým služebníkům ukázal, co se vbrzku musí stát;
on je skrze svého anděla naznačil svému služebníku Janovi.
Ex 3, 14: Bůh řekl Mojžíšovi: "JSEM, KTERÝ JSEM." A pokračoval: Řekni Izraelcům toto: "JSEM posílá mě
k vám."

370. Poselství Boha Otce ze dne 8. února 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
PÍSNĚ CHVÁLY

A bude to v čase domů v pustině, kdy moji lidé budou ke Mně zpívat písně chvály za to, že co
potřebují, se objeví před nimi.
I když to bude čas ničení a velkých ztrát, pro můj lid to bude čas velké radosti. Bude to čas jásotu
z vaší spásy, z pochopení darů, které jsou vaše, z cesty v mé ohromné moci.
Bude to čas, kdy poslední duše, která se namáhala, aby vešla do mého království, přinese hodně
radosti, a čas mého lidu, odcházejícího do věčnosti k svým odměnám.
Bůh Otec

Ex 15, 1: Tehdy zpíval Mojžíš a synové Izraele Hospodinu tuto píseň. Vyznávali: "Hospodinu chvi zpívat,
neboť se slavně vyvýšil, smetl do moře koně i s jezdcem.
Iz 30, 1-2
1: Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva.
2: Hle, temnota přikrývá zemi, soumrak národy, ale nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou jeho
sláva.

371. Poselství Boha Otce ze dne 9. února 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

MOC VE VAŠICH MODLITBÁCH

Skrze modlitby mého lidu v čase konce, budou dosažena vítězství. Skrze přímluvy mého lidu budou
změněny národy a duše přivedeny do mého království.
Skrze pokoření sebe samých půstem a modlitbami, budou bezbožní ve vysokých pozicích poníženi.
Moji lidé, nechápete moc, kterou máte ve svých modlitbách. Nechápete rozdíl, kterého byste
dosáhli dokonce i nyní ve vašich každodenních životech, ve výsledku věcí, které vidíte a mluvíte
o nich každý den.
Kdyby moji lidé, kteří se nazývají mým jménem, se modlili, místo aby si stěžovali, tolik by se toho
změnilo.
Bůh Otec

Ef 6, 14-18
14: Stůjte tedy pevně a za ochranný pás ať vám slouží život podle pravdy, za krunýř bezúhonnost,
15: za obuv na nohy odhodlanost, jakou dává evangelium pokoje.
16: Při každé příležitosti se hned chraňte vírou jako štítem. Tak budete moci uhasit všechny ohnivé střely
toho ničemníka.
17: Jako přilba ať vám slouží pevná naděje, že dojdete spásy, a mějte pohotově meč Ducha, totiž Boží
výroky.
18: Vždycky a při každé příležitosti proste a modlete se, jak to Duch vnuká. Buďte v tom velmi bdělí
a vytrvale se modlete za všechny křesťany.
2Pa 7, 14: Když se můj lid, který se nazývá mým jménem, pokoří a bude se modlit vyhledávat mě a odvrátí
se od svých zlých cest, tehdy je vyslyším z nebes, odpustím jim jejich hřích a uzdravím jejich zemi.

372. Poselství Ježíše ze dne 13. června 2012 v 18:30.
Nástroj: Jennifer (USA), http://www.wordsfromjesus.com

LIDSTVO BUDE BRZY NA KOLENOU, VE CHVÍLI, KDY TO BUDE OČEKÁVAT NEJMÉNĚ

Mé dítě, přicházím k mým dětem se slovy lásky. Přicházím k mým dětem, jako váš Král
a Spasitel. Přicházím k vám také jako člověk, který byl prostý tesař. Neužívám slova, kterým vy,
mé děti, nemůžete rozumět.
Je jen jediná kniha, kterou byste se měly řídit, a to je Bible – a v ní byste měli být pozorné
k poselstvím evangelií. Je tam také Desatero přikázání, kterých byste měli být poslušné, abyste
získaly věčný život. Je to jen člověk, který věci komplikuje, neboť Já jsem Bůh jednoduchosti.

Mé děti, otevřete Písmo svaté a věnujte pozornost Knize Zjevení. Běda těm, kteří připíjejí sami
sobě s brýlemi pozemských rozkoší, neboť ti se brzy stanou nádoby hořkosti [při Varování – pozn.

překladatele].

Běda těm, které odmítají se obrátit k pravdě a žít ji, neboť poznat ji a odvrátit se od ní, přináší
vážné následky.
Pravím vám, mé děti, že lidstvo bude brzy na kolenou, ve chvíli, kdy to bude nejméně očekávat.
Stále přicházím a varuji mé děti, že země bude reagovat na míru hříchů lidí. Slunce bude lidstvo
varovat, neboť celá příroda poslouchá příkazů Božího trůnu.
Národ za národem se pozvedne jeden proti druhému – a pak se zhroutí kvůli své pýše. Pokora!
Pokora! Pokora! To je jediná cesta k míru. Srdce se musí obrátit k mému milosrdenství, aby
přišel mír.
Zapletly jste se s mistrem klamu a hrabivost a pýcha se staly základem všeho – všeho toho, co
není v harmonii se Mnou, neboť Já jsem Ježíš. V duších mého lidu je velká nerovnováha
a svár se rozšíří jako požár.
Díky [mé] spravedlnosti svět začne znovu poznávat mé milosrdenství. Dávám vám hodně
prostředků, abyste se sami vyzbrojily, a to hlavně eucharistii, která vám dovolí, zůstat blízko Mě,
neboť Já jsem Ježíš a moje milosrdenství a má spravedlnost zvítězí.
Ježíš

373. Poselství Ježíše ze dne 8. února 2018.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com
NEODVRACÍM SE OD HŘÍŠNÍKA, ODPOUŠTÍM MU ZNOVU A ZNOVU

Moji milovaní lidé,
jako Král a Pán vesmíru, žehnám svůj lid.
Žehnám vás mou Láskou a mým neustálým voláním, abyste zůstali v mém Nejsvětějším Srdci.
Každé lidské stvoření žije svou vnitřní, osobní pravdou, svými myšlenkami, nadějemi, sny, touhami,
vírou: to všechno je jako vnitřní oceán, který jen toto stvoření a Já známe do hloubky. Tato vnitřní
pravda je ponořena do vlivu toho, co vás obklopuje, tato vnitřní pravda může vystupovat nebo
klesat v závislosti na okolí, ale hluboko dole jen toto stvoření a Já víme, co jiní nevědí.
Moji lidé, nepotřebujete velké rozpravy, ale velká svědectví [Mt 5, 16]. Tato intimita,
kterou chováte uvnitř, vám nepomáhá k růstu, naopak, pokřivuje vás, protože neodráží
Pravdu v práci a jednání.
Běda tomu, kdo žije jen sám pro sebe! Je jako obdělané pole nesoucí plody, které zrají a shnijí,
protože je nikdo neochutná. Jiní jsou jako pole s listnatými stromy s hojným ovocem, a když je
ochutnáte, jsou uvnitř hořké [Mt 3, 8; 12, 33]. Jinými je pohrdáno, protože se zdají malá a nepatří
k vyhlášeným polím, ale tato pole listnatých stromů s malými plody, které, když je ochutnáte, jsou
vybrána jako nejlepší chuti a nejlepší jakosti, protože mé děti se nenalézají na vysokých kopcích,
kde jsou všemi viděny, ale na rovinách, kde se mísí s jinými bratry, aby sloužili.

Moji lidé, jsou tři druhy lidských stvoření: Jedním jsou ta, která žijí pro sebe a nenesou plody
věčného života – tato stvoření jsou, jako kdyby byla jediná na světě, žijí a milují jen své ego, žijí
s prázdnýma rukama. Jiná stvoření se zdají zářit, žijí jen zevnějškem a zapomínají, že dobré slovo
nevychází z lhostejného srdce, ani ze srdce, které neprožívá svou pravdu. A ta, která jsou nejlepší
kvality, nejsou těmi, na něž se každý dívá, ale ta, která Mi dávají všechno, a i když se netřpytí, žijí,
jednají a pracují v mé vůli.
Mé Slovo slyší každý, ale ne všichni ho poslouchají, nebo ho chápou, váží si ho, nebo
ho uskutečňují v praxi. Pro některé je spíše jako vítr, míjí je a odchází.
Lidstvo žije tím, co je dočasné, co je všední, co je nezavazuje, a to vše, to nejsem Já.
To není víra, kterou očekávám od mých vlastních.
Zmatek a temnota se míchají, aby uchvátily ty, kdo se dívají z dálky na život oddaný
evangeliu, naplňování mé vůle a spáse duše. Zmatek z neočekávaného, protože když vidíte, že vše
zdánlivě pokračuje dál, cítíte se v bezpečí a odmítáte a vysmíváte se mým odhalením a odhalením
mé Matky. Vy žijete – ano, ale nevíte jak a jak dlouho. Já to vím, a proto naléhám na vaši
vnitřní změnu a obrácení.
Zdá se vám, že jednáte a žijete správně, ale to, ve většině případů, není pravda. Spolupracujte pro
lepší svět, nechoďte v temnotě, když máte Světlo Ducha Svatého [Iz 9, 2; 1Jan 2, 9].
Nenaslouchejte tomu, co říkají, je-li je to mimo mé Slovo…
Já se neměním, děti, Já jsem Láska, Já jsem milosrdenství, ale ti, kdo Mě znají, musí
změnit své životy, žijí-li v hříchu, musí prosit o odpuštění a obrátit se.
Neodvracím se od hříšníka, odpouštím mu znovu a znovu, ale nenacházím potěšení v hříchu, ani
v intrikách zla.
Po velkých událostech a očistě mého lidu, přijdu v mém Druhém příchodu a nebeská
klenba změní barvu.

Mé Světlo zastíní vše, co existuje, živly se uklidní, zvířata budou tichá, lidé padnou tváří k zemi
a v ohromení uvidí krásu mých legií, které, otevírajíce cestu skrze mraky, umožní spatřit mé Světlo.
Budete mít letmý pohled na trůn mého Otce a uvidíte obraz mého Ducha Svatého.
Pak se uprostřed barev západu slunce objeví mé legie a bude se zdát, že zapálily oblohu mou
Láskou. Vody se budou hýbat, ne s burácením, ale s lehkým šuměním, aby nesnižovaly můj
Příchod. Potom se země zachvěje a rostliny ukážou nejkrásnější a nejčistší barvy.
Z Otcova Domu bude spuštěn k zemi svatý žebřík, a ti, kdo žili, trpěli, kdo byli
pronásledováni, znevažováni, umlčováni, přivedeni do otroctví a mučedníci, všichni
povstanou a řeknou v extázi: "MŮJ PÁN A MŮJ BŮH!"
Má Matka bude také přítomná a všichni ji uvidí. Já oddělím pšenici od plev. A všechno bude
obnoveno, můj lid bude nosit sněhobílý oděv a Boží Láska bude znovuzrozena v srdcích mých dětí.
V tomto čase se člověk dopustil velkého zla: protože je v rozporu s Boží Láskou, dovolil svým
fyzickým a duchovním smyslům, aby byly znečištěny zlem a svou mysl nechal řídit jiné smysly,
aby toužily po tom, co je zlé.
Ti, kdo chtějí být spaseni, musí žít v mé vůli a naplňovat ji tak, jak byla výslovně vyjádřena
v Písmu svatém.

Vy, moji lidé, nejste svobodní od hříchu při hledání svatosti jako bílý len. Když pracujete a jednáte
mimo Mne, prach hříchu je na vás více vidět.
Lidské stvoření by mělo očekávat očistu z rukou samotného člověka, a tomu byste se mohli
vyhnout, kdybyste uposlechli volání mé Matky.
Země v sobě zadržuje epidemii hříchu a zamořuje vlažné. Živly trestají lidstvo. Velké vulkány
se probouzejí a mé děti tím trpí.
Země se bude třást v Ekvádoru a Chile, a znovu v Japonsku a Itálii.
Můj lid se musí modlit dřív, než přijde noc.
Držím vás ve svých rukou. Žehnám vám.
Váš Ježíš

374. Poselství Boha Otce ze dne 20. února 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

INTENZIVNÍ PŘÍPRAVA

Moji lidé, nyní vás provedu časem intenzivního učení, abyste mohli být připraveni na to, co má
ještě přijít. Řekl jsem vám, že moji lidé nemají žádné porozumění o intenzitě války, které budou
čelit, a vy nejste připraveni. Proto ty z vás, kdo jsou ochotní se učit, začnu nyní připravovat. Celá
tato příprava není příjemná, ale je nutná.
Naslouchejte mému hlasu a následujte mé vedení, až vás povedu jednotlivými fázemi tohoto učení.
Potřebujete tuto znalost, abyste mohli jít i tam, kam vás tato bitva zavede.
Projdete mnohými odhaleními a získáte mnohé vědomosti, budete-li Mne v tom následovat.
Bůh Otec

Ž 144, 1-15
1: Požehnán buď Hospodin, má skála, který učí bojovat mé ruce a mé prsty válčit!
2: Moje milosrdenství a moje pevná tvrz, můj nedobytný hrad, můj vysvoboditel, můj štít, k němuž
se utíkám, on mi můj lid podmaňuje.
3: Hospodine, co je člověk, že ho bereš na vědomí, co syn člověka, že na něj myslíš?
4: Člověk se podobá vánku, jeho dny jsou jak stín pomíjivé.
5: Hospodine, nakloň nebesa a sestup! Dotkni se hor a bude se z nich kouřit.
6: Udeř bleskem, rozptyl nepřátele, vypusť své šípy a uveď je ve zmatek,
7: Vztáhni ruku z výše, vyprosti mě a vysvoboď z nesmírného vodstva, z rukou cizozemců!
8: Jejich ústa mluví šalebně, jejich pravice je pravice zrádná!
9: Bože, chci ti zpívat novou píseň, s harfou o deseti strunách budu ti pět žalmy.
10: Ty dáváš spásu králům, jenž Davida, svého služebníka, vyprošťuješ od zhoubného meče,
11: vyprosti mě a vysvoboď z rukou cizozemců! Jejich ústa mluví šalebně, jejich pravice, je pravice
zrádná.
12: Kéž jsou naši synové jak štěpy, krásně urostlí v svém mládí. Naše dcery ať jsou jako sloupy vytesané
podle chrámového vzoru.

13: Naše sýpky ať jsou plné, ať skýtají hojnost všeho. Našich ovcí ať je na tisíce, desetitisíce všude vůkol,
14: náš skot ať je březí. Ať nás nepostihne vpád a odvlékání, ať nezazní žalostný křik na ulicích.
15: Blaze lidu, jemuž se tak daří. Blaze lidu, jehož Bohem je Hospodin!

375. Poselství Matky Spásy ze dne 12. února 2018.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

HŘÍCH JE VŠE, CO NENÍ V SOULADU S BOŽÍ VŮLÍ

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
mé mateřské požehnání je vyléváno na celé lidstvo.
Lidé mého Syna jsou plodem Boží Lásky, a jako takoví musí reagovat a znovu jít konečnou cestou,
která vede k obrácení.
Milované děti mého srdce, velikonoční půst je začátek: proto vás vyzývám k obnově
a být nositeli dobra a vyzařovat je, kdekoli budete.
Abyste byly svědky, musíte žít v Pravdě, a tímto způsobem budou vaše práce a činy spojené s Boží
vůlí přirozeně narůstat. To se vám podaří, vzdálíte-li se od příležitostí k hříchu. Někteří se mi
omlouvají a říkají mi, že nevědí, co hřích je, protože zahrnuje příliš mnoho.
Hřích je vše, co není v souladu s Boží vůlí, vyjádřené v Přikázáních, ve svátostech,
v dílech milosrdenství, v Blahoslavenstvích a v duchu Pravdy.
Obracím se na tebe, dítě, které právě z Boží vůle čteš tato má Slova: člověk nemůže udělat nic,
aniž by mu to lidská vůle dovolila. Proto vše, co tě vzdaluje od povinností tvého stavu [Božího
dítěte], je v protikladu k dobru.
Některé z mých dětí odmítají má volání. Čtou je, ale neuvádějí je do života, a to působí velkou
bolest nejvíc milujícímu srdci mého Syna. Tento čas je určen k tomu, aby každý přemýšlel
o vědění, které má, pokud jde o lásku mého Syna k lidstvu. Proto se nemůžete hájit tím, že hřešíte
z neznalosti. Od každého, komu bylo mnoho dáno, bude mnoho vyžadováno [Lk 12, 48].
Nebeská volání neproniknou ztvrdlá srdce, nebo mysl, která je nasycená špínou a z toho důvodu
se nemohou změnit, protože milují svět víc než Boha.
Vidím mnoho z mých vlastních, jak se shromažďují a na několik okamžiků se cítí nadšení, a pak,
když aktivity v různých náboženských skupinách skončí, to nadšení, radost, sliby, touha po
nebeských věcech, vyhasnou a odejdou, jako kdybyste nabrali vodu do dlaní a pokoušeli se, aby
vám neunikla mezi prsty.
Lidská mysl se nepřipravila vzít vážně a zodpovědně Přikázání mého Syna, ani jeho
přání, nebo má odhalení pro lidstvo.
Lidstvo je rozloženo hnilobou, protože žije s tolika hříchy, které vycházejí ze zneužití svobodné
vůle…

Lidstvo se zkazilo a ospravedlňuje svou nesprávnou práci a jednání dalšími hříchy, s nimiž se
každým okamžikem propadá hlouběji do temných síní nepřítele duší a otevírá mu cestu, aby je
uchvátil nepřipravené, protože člověk mu to dovolil…
Nejsou hodni nazývat se dětmi mého Syna ti, kdo, přestože znají hodnotu jediné duše,
je donutí k hříchu v jeho různých podobách.
Lidská přirozenost je pozměněna, pošlapána a degenerována s mlčenlivým souhlasem
těch, kdo mají povinnost zachovat Boží zákon, dobré zvyky a chránit rodinu a lidský
život.
Milované děti, čelíte velké zradě, která vyšla z mystického těla mého Syna, aby do rukou
uchvatitele vydala lid mého Syna, aby byl zraňován, pronásledován, trápen a mučen jako kořist
pekelného nepřítele.
Děti, pohleďte, jak čas rychle plyne. Touto rychlostí se blíží rozkol v církvi k vám,
věřících v mého Syna, kvůli pohrdání člověka Božím Zákonem.
Já jsem Matka a rmoutím se nad tak velkou neposlušností mých dětí ke každé výzvě a nad
lhostejností vůči znamením mé přítomnosti mezi vámi.
Nepokročíte dál, neobrátíte-li se…
Nepřinesete plody, jste-li uschlé dřevo…
Obnovte se, děti, rozhodněte se být lepšími dětmi Boha, nepokračujte v cestě proti přirozenosti,
s jakou vás Bůh stvořil.
Tato doba zmatení je příhodná pro nepřátele mého Syna. Přisvojili si jeho lid a uvádějí jej
do zmatku kvůli nedostatku úcty lidského stvoření vůči Božímu Slovu.
Současný člověk jde po špatných cestách. Někteří vyžadují odpovědi z nebe, jiní dychtí po tom,
co jim nepatří, jiní závidí duchovní statky svým bratrům a aby vlastnili zdánlivé dary a ctnosti,
vydávají se na cesty ďábla.
Milovaní lidé mého Syna, zmatek vám nedovoluje jasně vidět. Vraťte se zpátky
a buďte uskutečňovateli Božího Zákona a znovu najděte pokoj, hledejte smíření
s Domem Otce a se svými bratry, abyste mohli správně jít.
V tomto čase přistupujte k eucharistii, dodržujte dny půstu, obětujte, co pro vás představuje
největší osobní oběť kvůli velkému duchovnímu užitku.
Omyly lidstva přivádějí současný běh času k překvapujícím událostem na zemi a nad ní.
Modlitba je pro vás nepostradatelná, mé děti. Pomáhejte jedno druhému, nedopusťte, abyste žily
bez pomoci svým bližním. Mějte na paměti, že mé děti nezapírají Boha, nezrazují Boha, jsou
uskutečňovateli jeho Slova, a proto jsou obránci Božího Zákona.
Až tento čas pokročí, duchovní zmatek vzroste a lidé svými činy terorismu budou stále častěji vrahy
bezbranných. Bakteriologické hrozby se stanou skutečností. Bez milosrdenství zaútočí na nejslabší
a napětí ve světě bude vzrůstat.
Vy, mé děti, buďte věrné Lásce mého Syna, buďte poslušné a pokorné, bez toho, že byste zapíraly
svou víru.
Všichni se musíte naléhavě vrátit na pravou cestu.

Přijměte tento čas velikonočního půstu k obrácení.
Zachraňte si duši!
Žehnám vám, miluji vás.
Matka Maria

376. Poselství Boha Otce dne 14. února 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

NEBUDE ČAS K PŘEMÝŠLENÍ

Moji lidé si myslí, že budou schopni se vyhnout špatným rozhodnutím v tom, co přichází,
ale podceňují zmatek a úzkost této doby.
Moji lidé, v tom, co přichází, události budou tak strašné, tak mohutné, tak měnící svět, že vaše
mysl bude v neustálém zmatku v pokusech vymyslet jak přežít to, co přežít nelze.
Lidé budou utíkat tam a zpátky a pokoušet se ukrýt, pokoušet se mít úspěch, pokoušet se pochopit
to, co pro ně není možné chápat. Satan bude mít navrch na zemi v tomto čase.
Vaše mysl bude plná utrpení, protože v té době nebudete moci udělat správné rozhodnutí. Proto
volám mé vyvolené domů. Proto vám radím, abyste u Mne koupili pročištěné zlato. Proto jsem vám
řekl, že nyní vám nic nemůže vzít přednost před vaším časem stráveným se Mnou a v mém Slovu.
Ti, kdo Mě odmítnou nyní, zaplatí velkou cenu později. (Poznámka: Myslí tím ty, kdo se odmítnou

kát a obrátit se k Němu, kdo Mu odmítnou dát své životy).
Bůh Otec

Zj 3, 16-20
16: Takto však, protože jsi vlažný, ani studený, ani horký, vyplivnu tě z úst.
17: Říkáš: "Jsem bohatý, mám všeho dost, nic nepotřebuji" – a nevíš, že jsi ubohý, politováníhodný,
chudý, slepý a nahý.
18: Radím ti, kup si ode mne zlato v ohni pročištěné, abys zbohatl; bílé šaty, aby ses oblékl a neukazovala
se tvá ošklivá nahota; mast, aby sis namazal oči a zase viděl."
19: Já kárám a trestám všecky ty, které miluji. Buď tedy horlivý a dej se na pokání.
20: Hle, stojím u dveří a klepu. Kdo uslyší můj hlas a otevře dveře, k tomu vejdu a budu jíst – já u něho
a on u mne.
Zj 6, 13-17
13: A padaly hvězdy z nebe na zem, jako když fíkovník shazuje padavky, když jím zalomcuje silný vítr,
14: obloha se shrnula jako stažený svazek svitků a všechny hory i ostrovy se vyšinuly ze svého místa.
15: Pozemští králové a velmoži, velitelé, boháči a mocní a vůbec všichni, otroci i svobodní, skryli se
do jeskyň a skalních trhlin v horách
16: a volali na hory a skály" "padněte na nás a ukryjte nás před tváří toho, kdo sedí na trůně, a před
Beránkovým hněvem,
17: protože přišel onen velký den jeho hněvu. Kdo tady může obstát?
Da 12, 1-4

1: V oné době povstane Mikael, velký ochránce a bude stát při synech tvého lidu. Bude to doba soužení,
jaké nebylo od vzniku národa až do této doby. V oné době bude vyproštěn tvůj lid, každý, kdo je zapsán
v knize.
2: Mnozí z těch, kdo spí v prachu země, procitnou; jedni k životu věčnému, druzí k pohaně a věčné hrůze.
3: Prozíraví budou zářit jako záře oblohy, a ti, kteří mnohým dopomáhají k spravedlnosti, jak hvězdy,
navěky a navždy.
4: A ty, Danieli, udržuj ta slova v tajnosti a zapečeť tuto knihu až do doby konce. Mnozí budou zmateně
pobíhat, ale poznání se rozmnoží."

377. Poselství Matky Spásy ze dne 17. února 2018.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

MÉ DĚTI, MUSÍTE VĚŘIT, ŽE ZLO NEBUDE TRVAT

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
mé mateřské lůno je archa spásy.
Můj Syn vás volá, abyste zůstali v jeho vůli, abyste se Mu nevzdalovali.
Milované děti, události, které vidíte přicházet každý den v jedné či druhé zemi, se staly pro člověka
něčím obvyklým, protože je pokládá za běžné události. Toto přivyknutí pochází z nedostatku lásky
k Bohu, k jeho Stvoření a daru života. Stejně tak lidská bytost, která to s lhostejností
dovolí, je právě tak vinna, jako ten, kdo se dopustí činu agrese proti svému bližnímu.
Násilí si upevnilo pozice, člověk nevidí nic špatného v tom, když jedná s násilím. Kdyby si mé děti
byly vědomy okamžiku, kdy člověk v sobě popustí uzdu násilí, věděly by, že je to známka
přítomnosti spojence Satana, jenž se v této chvíli pokouší rozvrátit to, co má lidská bytost v sobě
dobrého, aby vyvolal rozdělení. To je agrese, způsobená neposlušností, lhostejností a nedostatkem
hodnot, které můj Syn chce ve svém lidu obnovit.
Je tolik zla, které se blíží k lidstvu, že vy, mé děti, musíte věřit, že zlo nebude trvat.
Měsíc člověka překvapí, ze Slunce bude vycházet více záření a mocné sluneční erupce
prostřednictvím solárního větru přeruší komunikace, používání elektřiny a všech druhů technologie
na zemi. Ale vědět to, by vás nemělo vyděsit. Naopak, musíte si být vědomi těchto změn v Slunci
a ve vesmíru, a ve výsledku toho, čím budete trpět, se musíte odvrátit od zla a být více
duchovní, abyste jednali protichůdně vůči těm, kteří nemají víru v Boží ochranu
a v této Pravdě vidí lež, vycházející ze zla.
Můj Syn neopustí své lidi, bude se na ně dívat jako na zorničky svých očí [Ž 17, 8],
a já jsem s vámi, mé děti.
Je mnoho takových, kteří říkají: "nic se neděje, nic se nestane…"
Je smutné, že mé děti mají tak pochybný způsob uvažování!
Moje děti z jiných národů trpí zuřivostí přírody. Řeknou vám, že živly se už nechovají jako dřív
a že skutečně zakoušejí to, před čím je nebe varovalo.
Vy, moji milovaní, jako děti Nejvyššího Boha, byste měli myslet na to, jak se aspoň
trochu zásobit, abyste přežily. Zbytek vám opatří Bůh.

Velká města budou opuštěna kvůli nečinnosti, do níž upadnete.
Moji kněží budou zapotřebí v komunitách, kde se shromáždí Boží lid, aby mu pomáhali. Vy, dětičky,
mějte po ruce Písmo svaté, evangelium na každý den, abyste o něm rozjímaly a také svátostniny
a malý oltář, modlitební knihy, protože je budete potřebovat a nebudete je už mít prostřednictvím
tohoto média. To současně povede k tomu, že budete čelit určitým životním zvratům, které jsou
připravovány v různých zemích, aby vyvolaly sociální neklid.
Skrze tato volání víte dobře, že živly se budou stále více měnit, pohyby v hlubinách Země budou
velmi silné a půjdou ruku v ruce z jednoho konce Země na druhý. Převrácení pólů bude mezi
posledními událostmi, které prožije tato generace.
Z tohoto důvodu nebe naléhá, abyste vy, jako lidstvo, byli obezřetní a opatrní s vašimi smysly,
aby se nastaly příčinou zatracení. Očisťujte se, dávejte si pozor na své činy a gesta, sjednoťte
se jako lid mého Syna. Potřebujete se sjednotit. Nedovolte, abyste byli oklamáni, nerozdělujte se,
zůstávejte pod ochranou Ducha Svatého.
Mějte na paměti, že přijde svědek Lásky mého Syna – anděl pokoje.
Nepřijde dřív, než se objeví antikrist, abyste ho nezaměňovali.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, Mexiko trpí, zlo bylo přijato s nezájmem a ďábel
používá své spojence proti nevinným.
Kolumbie bude zkoušena a otřesena. Omyly v rozporu s Boží vůlí se prosazují a můj Syn kvůli tomu
trpí. Přimlouvám se za tento lid.
Voda je stále víc znečišťována člověkem a jeho úmyslnými činy proti lidskosti. Člověk si necení
vody, a ta je přesto zdrojem života.
Země stále přijímá lidskou krev – to je důvod jejích neustálých otřesů.
Milované děti,
vaši společníci na cestě, vaši andělé strážní, jsou zapomenuti velkou většinou mých
dětí.
Volejte je, milujte je, vzdávejte jim díky a nenechávejte je stranou!
Buďte láskou pro své bratry, nerozdělujte se. Až se jedny dveře pro mé děti zavřou, já otevřu
druhé. Lid mého Syna jsou lidé, kteří praktikují Božího Slovo, nejsou to lidé, kde převažuje sociální
postavení, nejsou pyšní ani arogantní, nebo takoví, kteří si myslí, že jsou moudřejší a prosazují se
silou: lidé mého Syna se neradují z hříchu.
Jsou to lidé, kteří chodí pod ochranou Nejvyššího [Ž 91, 1], neustále usilují, aby nesešli
z cesty.
Jako Matka lidstva, Jitřní hvězda, Útěcha nemocného, Útočiště hříšníků, volám vás na cestu
k obrácení.
Mé požehnání je s vámi.
Matka Maria
378. Poselství Ježíše ze dne 31. března 2017.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

DOST!

V duchu jsem viděla krátkou vizi Ježíše. Otevřené dlaně jeho rukou byly spojené. V jeho dlaních
jsem viděla potracené plody, o nichž jsem věděla, že byly potraceny tady v Americe. Viděla jsem
slzy v jeho očích.
Pak jich do jeho rukou padlo mnohem víc, a stále padaly a padaly. Jejich krev z nich kapala
a rozlévala se. Plakal. Začala jsem také plakat při tom, co jsem viděla. Náhle zakřičel.
Dost!

Viděla jsem Ho, jak převrací stoly, a vzpomněla jsem si, jak převrátil stoly penězoměnců v chrámu
za jeho dnů na zemi, už blízko chvíle jeho ukřižování.
Už mám toho dost, té přemíry krveprolití na územích Ameriky (nevěděla jsem, proč řekl územích,
místo území Ameriky). Mám dost vražd těch nevinných duší, které ke Mně volají, abych je pomstil!
Právě tak, jako jsem převrátil stoly penězoměnců, nyní vyvrátím tento národ vrahů. Nyní vyvrátím
tento zvrhlý národ uctívačů model, který Mě odmítá poznat a jít po mých cestách.
Srazím každého na vysokých místech a vše, co se v tomto národu povýšilo proti Mně. Zkažení
budou křičet o milosrdenství, ale žádné nenajdou. Dokonce i spasení Mě budou prosit, abych
zastavil zkázu, ale kvůli těmto nevinným to neučiním.
Ameriko, Já tě povalím.
Ježíš

Ex 20, 13: Nezabiješ.
Mt 21, 12: Ježíš vstoupil do chrámu a vyhnal všechny, kteří se v chrámě zabývali kupováním
a prodáváním, zpřevracel stoly směnárníkům a lavice prodavačům holubů.
Jan 2, 13-17
13: Byly blízko židovské velikonoce a Ježíš se odebral vzhůru do Jeruzaléma.
14: V chrámě zastihl prodavače býčků, ovcí a holubů i směnárníky, jak tam sedí.
15: Tu si udělal z provazů důtky a vyhnal všechny z chrámu i s ovcemi a býčky, směnárníkům rozházel
drobné a stoly jim zpřevracel.
16: a prodavačům holubů řekl: "Jděte s tím odtud! Nedělejte z domu mého Otce tržnici!"
17: Jeho učedníci si vzpomněli, že je psáno: Horlivost pro tvůj dům mě stravuje.

379. Poselství Ježíše ze dne 11. října 2017.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

OSUD AMERIKY

Mé děti, v zákulisí se formuje koalice nepřátel Ameriky. Světoví vůdci vytvářejí plán, aby přivedli
Ameriku k pádu jednou provždy. Rozhodli se, že to bude v nejlepším zájmu všech ostatních národů
a připravují velmi pečlivě promyšlený plán.
Plán této koalice má zničit schopnost Ameriky zaútočit, nebo obsadit jiný národ a zcela odstranit
její vedení.
Amerika už nebude a země, na níž se rozkládá, se stane částí jiné.
Ochránil bych Ameriku před jejími nepřáteli, ale udělala sama sebe nepřítelem mým a mého Slova.
Považuje Mne za svého nepřítele, a proto to neučiním. Avšak projevím velké milosrdenství mému
lidu.
Připrav se na konec tvého národa, Ameriko, neboť tvoji nepřátelé pro tebe přicházejí, a podaří se
jim to.

Poznámka: Když Pán mluvil v první části, uviděla jsem Putinovu tvář. Cítila jsem, že tam byla
u některých vůdců nenávist k prezidentu Trumpovi, a že je to od nás pouhé roky, možná jen
několik let daleko – toto však Pán neřekl, jen jsem měla ten pocit, když to říkal.
Ježíš

Ps 9, 17: The wicked shall be turned into hell, and all the nations that forget God (*).
Mt 23, 37-38
37: Jeruzaléme, Jeruzaléme! Kamenuješ proroky a zabíjíš ty, kdo jsou k tobě posláni. Kolikrát jsem chtěl
tvé děti shromáždit, jako shromažďuje kvočna svoje kuřátka pod křídla, ale nechtěli jste.
38: Váš dům je proto ponechán vám samotným.
Dt 4, 9-10
9: Poznej tedy, že Hospodin, tvůj Bůh, je Bůh, Bůh věrný a zachovávající smlouvu a milosrdenství do
tisícího pokolení těm, kteří ho milují a dbají na jeho přikázání.
10: Avšak tomu, kdo ho nenávidí, odplácí přímo a uvrhne ho do záhuby. Nebude odkládat; tomu, kdo ho
nenávidí, odplatí přímo.

(*) Poznámka překladatele:

Tomuto verši [Ž 9, 17] přibližně odpovídá verš [Ž 9, 18] v ekumenickém překladu Bible, Praha
1985:
Ž 9, 18: Do podsvětí se navrátí svévolníci, všechny pronárody, jež na Boha zapomněly.

380. Poselství Ježíše ze dne 12. února 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

STRAŠNÝ KONEC

Dívala jsem se na ranní zprávy o počasí, když pak přišla reklama, ukazující obyčejnou americkou
rodinu v noci. Pak jsem uviděla střelu…
Pane, jsi to Ty, kdo mi ukazuje, co přichází?
V čase, kdy přijde útok, na který se díváš, mé dítě, mnoho zkázy rychle sestoupí z noční oblohy.
Mnoho duší bude ztraceno bez předchozího varování.

Viděla jsem sezdané páry, jak spolu bojují a křičí na sebe nelaskavá slova. Viděla jsem matku, jak
se pere s nedospělou dcerou, která se jí staví na odpor. Viděla jsem neprovdanou matku v klubu,
její dítě bylo doma s paní na hlídání… Viděla jsem bratry, kteří spolu nemluvili kvůli hrubým slovům
a neporozumění… to vše, když ta střela sestupovala.
Moji lidé, kteří nejdou po mých cestách, budou chyceni ve svých hříších, až ten útok přijde.

(Slyšela jsem strašný smutek v jeho hlase a uvědomila si, jak se nad tím hrozně trápí).
Mnozí budou vzati, ti, kdo už byli dlouho mimo moji přítomnost. Mnohé duše budou ztraceny, ty,
které se nepodrobily mému očišťování, které Mi nedovolily, abych je zbavil jejich hříchů. Tolik duší,
dcero, které půjdou do pekla v této noci, která přichází…

Viděla jsem lidi v jejich postelích, kteří už šli spát, aniž by vzdali Pánu byť i jedinou myšlenku,
a kteří se nikdy neprobudí. Viděla jsem unaveného muže v pozdní hodině, pracujícího ve své
kanceláři. Jeho mysl byla plná myšlenek všeho druhu, ale ani jediná správná, nebo ctnostná, nebo
o Bohu. Viděla jsem mladé muže, jak berou drogy a náramně si to užívají, a hned vedle mladé
ženy, jak se pokoušejí získat jejich pozornost…
Řekni mým lidem, ať Mě nechají ve svém srdci a dovolí Mi udělat nezbytnou práci, abych je
zachránil od tohoto osudu – nechci, aby zahynuli. Nechci, aby chodili s mým nepřítelem, když
zneužívají mé jméno, neboť nejsou bez viny, když to činí. Řekni jim to.
Řekni jim, že si přeji, aby trávili více času se Mnou, aby vešli do mé přítomnosti a uctívali Mě,
abych je mohl poznat a mohli uniknout tomuto strašnému konci.
Ježíš

Lk 12, 18-20
18: Tohle udělám, řekl si, strhnu své stodoly, vystavím větší a tam složím své obilí i své zásoby.
19: Pak mohu říci své duši: "Duše, máš velké zásoby na mnoho let. Pohověj si, jez, pij, vesel se!"
20: Bůh však mu řekl: "Blázne, ještě této noci bude od tebe vyžádána tvá duše, a čí bude pak to,
co jsi naskládal?"
1Thes 5, 2-3
2: Víte totiž sami velmi dobře, že onen den Páně přijde jako zloděj v noci.
3: Až lidé budou říkat: "Je pokoj, bezpečnost" tu znenadání přitrhne na ně záhuba jako porodní bolesti
na těhotnou ženu. Uniknout jim nebudou moci.
Ex 20, 7: Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho
jména zneužíval.

381. Poselství Ježíše ze dne 23. února 2018.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

NENAŠEL JSEM ODPOVĚĎ JAKO TU Z NINIVE

Moji milovaní lidé,
žehnám vám neustále, abyste se neztratili.
Jste můj lid, nezapomeňte na to. Jako mé děti máte být mou vlastní Láskou.
Svědectví není jen slovo, ale stálá praxe činů a jednání v mé vůli, jež jsou příklady pro všechny
vaše bližní.
Váha vašich kroků vás vede k tomu, že se zastavujete. Cítíte, že každý krok je pro vás těžší,
protože člověk se nejen připoutává k hříchu, ale navíc zlo bez přestání chrlí své bláto na mé
děti, aby byly uvedeny v omyl a nešly vpřed.
Tak jako je cesta v každém okamžiku obtížnější, mé děti – ty, které se obracejí – cítí, že síla Ducha
Svatého je povzbuzuje, aby se nevracely zpátky.
Kdo je má Matka, kdo jsou moji bratři? "Moje Matka a moji bratři jsou ti, kdo plní vůli mého Otce,
který je v nebi" [Lk 8, 21]. Tato Pravda nebyla pro minulost, je živá a v tomto okamžiku
pulzuje pro vás.
Tato generace velkých pokroků ve všech oblastech je také generací, která je nejvíc ponořená do
zlých činů, které Mi působí velkou bolest. Křižujete Mě znovu, a jako v minulosti, někteří
zase křičí "Ukřižuj Ho!" A protože Mě nevidí, pokoušejí se křižovat ty, kdo jsou moji.
Hříchy těla se rozmáhají ve vašem středu. Ďábel zná lidskou slabost a rozhodl se zaútočit na
rodinu, a proto vidíte, kolik rodin se rozpadlo. Muž a žena dovolili Zlému je svést jeho lžemi. Kvůli
velkému množství nevhodných činů, kterých se lidé dopouštějí, lidstvo sešlo z cesty a přijalo
úchylné činy, podobající se činům samotných démonů.
Hřích člověka je stále stejný jako ten, který způsobil oddělení od naší Boží vůle. Tento hřích
neposlušnosti vede k pýše a pýcha vyvolává vzpouru. Proto se lidstvo nachází ve vzpouře nejen
proti Mně, ale také proti sobě samému.
Chaos se v lidstvu stává všeobecným a lidstvo, ponořené do totálního chaosu, je cílem
těch, kdo dobře vědí, jaké jsou podmínky, které v určený okamžik budou sloužit
k představení podvodníka, antikrista, aby ho lidé přivítali.
Ne, děti, to nejsou pohádky!
Uprostřed represí si vzpomenete na tato má Slova a budete litovat, že jste se jim posmívaly.
Je vás tolik mezi mými vlastními, kteří Mě popíráte. Ne jednou nebo dvakrát nebo třikrát, bez
pozdějšího pokání. Spíše jste proměnily svůj život do nepřetržitého odmítání Mne a vzpoura,
v níž žijete, je živnou půdou vašich neustálých činům proti víře, lásce a dobročinnosti, protože
už nemáte duchovní život.

Nacházím zmatek v těch, kdo žijí na mé cestě i v těch, kteří se obracejí, ale s bolestí
vám říkám, že je jich málo. Zbytek pozoruje změny, které se uskutečňují proti mé vůli
a nevyvolávají u nich sebemenší námitky. Nemohou najít jsoucnost, která je znečišťuje,
a pokračují, aniž by se zamysleli, v nadšeném souhlasu, který je vede do zatracení.
Nová a stále falešná náboženství se objevují před vašima očima a někteří se do nich noří bez
zájmu o Mně. Myslíte si, že ke Mně dojdete praktikováním rutinních úkonů bez milosrdenství,
ale to není má církev.
Mé děti se Mi nedívají do očí, jako kdyby nechtěly být obětí svědomí, které je volá, aby už
nehřešily… Jste si vědomy, mé děti, jak mnoho bratrů je posedlých zlem a v okamžiku zaútočí
na život těch, kteří jsou jim nejbližší? Pro tuto generaci je to normální…
Jste jen okamžiky daleko od setkání s válkou mezi mocnostmi, která zahrne celé
lidstvo, a vy se neobracíte, nemodlíte se, nevoláte Mne, nevzpomenete si na Mne…
Země, kde jsem se narodil, bude znovu kořistí bolesti. Zapomněla, že moc není pozemská,
ale duchovní…
Lidstvo končí, nezajímá je přiblížit se ke Mně, a proto se lidské stvoření zatvrdilo ve svých dílech
a činech. Došli jste k přesvědčení, že Mě nepotřebujete, odstraňujete Mě ze svých životů,
nevzýváte Mne, ale zapomínáte, že můj Duch Svatý, i když zkroušený a ponížený, zůstává
v každém z vás [Ef 4, 30]. To je velikost mé Lásky. Proto jsem vás varoval, abyste zůstali ostražití
vůči zlu a nebyli jeho snadnou kořistí.
Mé ubohé děti! Nazýváte Mě "apokalyptickým", protože vás varuji před událostmi, jimž budete čelit
– plodům svých zlých skutků a jednání. Nenašel jsem odpověď jako tu z Ninive, místo toho jste se
vrhli na mé Slovo jako vlci útočící na ovci.
Hladoví lidé povstanou proti svým utlačovatelům, děti budou umírat v zemích, které mocnosti
přivedou k mlčení. Pak člověk z hladu zešílí a dopustí se dříve nikdy nevídaných ukrutností.
Moji milovaní lidé, jako hořlavé palivo, skladované po celé zemi, takový je zdánlivý mír v tomto
čase. Vzpoury po celém světě jsou předzvěstí, co přijde, až jiskra roznítí atomový oheň třetí
světové války, jenž bude postupovat a vyhlazovat život. Bude to ruka, která se rychle pozvedne,
a bude nejničivější, jakou kdy člověk poznal. Bylo by lépe pro muže, který rozhodne zničit velkou
část lidstva, aby se nikdy nenarodil! Nezapomínám na mé lidi: Moje nebeské legie
zasáhnou, aby nevinný nezahynul.
Zdůrazňuji vaše povinnosti, jako mé děti…
Běda tomu, kdo zůstane vlažný nebo pohrdá mými činy Lásky…
Běda tomu, kdo bude týrat jediného z mých vyvolených…
Běda tomu, kdo ukradne naději nevinnému…
Japonsko bude zaplaveno svým vlastním výtvorem, tento milovaný lid uchvátí radiace, která bude
i nadále kontaminovat svět.
Itálie Mě uráží, aniž by přemýšlela, bude se třást. Bude přepadena těmi, kdo vstoupí na její půdu.
Moji lidé přijmou nová přikázání a to Mě rozesmutní. To se stane, až uchvatitel nečekaně podmaní
můj lid a s krutostí jej potlačí.
Potrat je největší zločinem, kterým Mě urážíte.
Bolest přijde na lidstvo z vesmíru.

Je to jen okamžik…
Má Matka přivítá mé děti a vyrve je pekelnému draku…
Bude to má Matka a s mým andělem pokoje a s mými legiemi vyženou uchvatitele
mého lidu a osvobodí jej z otroctví.
Moji milovaní lidé, obraťte se na vaše anděly strážné, společníky na cestě, ochránce a obránce,
aby vás vedli a pomáhali vám v těžkých chvílích.
Modlete se a proste vaše ochránce, aby vám pomáhali. Zůstávají pozorní, aby vám přišli na pomoc.
Nezapomínejte na ně.
Volám vás, abyste vzývali svatého archanděla Michaela.
Nejste sami, Já vás nepředám do rukou nepřátel mého lidu, ale můj lid musí zůstat
věrný naší nejsvětější Trojici, modlit se a naplňovat, co je Zákonem pro mé děti.
V každém požehnání vám dávám "záruku a víc" [2Kor 1, 22].
Váš Ježíš

382. Poselství Boha Otce ze dne 22. února 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
UŽ NENÍ ČAS

Moji lidé, čas nadešel. Soudy musí začít a vy musíte být připraveni na to, co přichází. Nyní budu
každého z vás vést k takovým přípravám, které máte činit.
Chci, abyste se nebáli toho, co přichází, ale přijměte to, protože konec znamená, že přijdete ke
Mně domů. Chci, abyste o Mně řekli ostatním, protože mnoho, mnoho duší bude ztraceno v tom,
co přichází, ale Já mám zvláštní odměny pro ty, kdo se přimlouvají za duše, které mají být
spaseny. Poznejte Mne a uskutečňujte své přípravy, zatímco vás budu vést. Už není čas, abyste si
nyní hráli.
Bůh Otec

2Petr 3, 10-13
10: Ten den Páně přijde jako zloděj, a tehdy nebesa s rachotem pominou, živly se žárem stráví a země
i všecko na ní bude souzeno.
11: Všechno tedy tím způsobem vezme za své. Jak proto vám musí ležet na srdci, abyste žili svatě
a zbožně,
12: a tak očekávali a uspišovali příchod onoho Božího dne, kdy se v ohni nebesa stráví a živly se v žáru
rozplynou.
Lk 12, 19-21
19: Pak mohu říci své duši: Duše, máš velké zásoby na mnoho let. Pohověj si, jez, pij, vesel se!
20: Bůh mu však řekl: "Blázne, ještě této noci bude od tebe vyžádána tvá duše, a čí bude pak to,
co jsi naskládal?
21: Tak to dopadá s tím, kdo si hromadí poklady, ale není bohatý před Bohem."

383. Poselství Matky Spásy ze dne 2. března 2018.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

TOTO JE NEJNEBEZPEČNĚJŠÍ ČAS PRO LIDSTVO

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
nechť světlo mého srdce rozjasní každý váš okamžik, abyste se neoddělili od mého
Syna. Přimlouvám se za každého z vás jako Královna a Matka.
Milované děti, promlouvám k vám z vůle Nejsvětější Trojice, z vůle Boží lásky a vyzývám vás,
abyste si obnovily své smysly a odpoutaly se od všeho, co je světské, co stále obtěžuje člověka,
zejména skrze tělo, abyste neklesly do velkých ohavností.
Prostopášnost, kterou lidstvo vdechuje, není nic jiného, než to, k čemu vás vede Satan, aby si
připravil úrodnou půdu pro antikrista.
Během celé historie lidstva existovali antikristové, kteří bičovali národy, zabíjeli milióny lidských
stvoření a páchali nejnepředstavitelnější činy úchylek, využívající lidská stvoření. Tito antikristové
přinesli mučednickou smrt velkým národům, krutě experimentovali s člověkem, způsobili pohromy
a démonická zneužívání. Některé národy a lidé jsou svědky těchto činů, trpěli ničivým řáděním
těchto antikristů, kteří byli předzvěstí velkého antikrista, jenž bude pohromou nejen pro některé
národy, ale pro celý svět.
Skutečnost, že většina vlád na světě patří k velké globální organizaci, je jednou ze strategií
zednářů, iluminátů a mocných tohoto světa, kteří usilují o dosažení cíle zavést nový světový řád,
kde bude panovat náboženství antikrista – satanismus.
Světová ekonomika bude antikristova, zdraví bude podmíněno věrností antikristu, všichni budou
svobodní, vzdají-li se antikristu a i potrava bude dávána těm, kdo se odevzdají antikristu…
Taková je svoboda, které se oddá tato generace – je to podrobení antikristu.
Udržujete mého Syna v neustálém utrpení pohrdáním životy tolika nevinných, které zabíjíte.
Potraty, s dobrovolným souhlasem, kvůli pohrdání životem, jsou velkým hříchem proti Duchu
Svatému.
Žena ztratila skromnost, její oděv ve městech směřuje k naprosté nahotě a muži se stali strašnými
lidskými dravci, uchvácení vším, co je tělesné. Muž tíhne ke všemu, co je tělesné a je k tomu
svolný i mezi svými a zapomíná, že čím více dovolí být vtažen do tohoto stavu, tím víc je ovládán
padlými anděly, kteří jsou na zemi a stále pokoušejí lidstvo.
Nacházíte se ve velmi nebezpečném čase, kdy svatý přestává být svatý, na bezbožného
není pohlíženo jako na hříšného, hřích už není hříchem a poslušnost k mému Synu je
překonána neposlušností.
Žena dospěla k pohrdání mnou, chce nezřízenost a já jsem reprezentována v skandálních
karnevalových scénách, v nichž jsem zobrazována jako hříšník. Oplakávám tato stvoření a hledám

je s největší láskou. Jsou kořistí Zlého, a kdyby v tomto čase kterýkoli svatý kněz s nimi zahájil
obřad exorcismu, démoni by uprchli, k překvapení všech.
Tato generace žije v předehře příchodu velkého nositele největší katastrofy, kterou lidstvo zažilo
od doby, kdy bylo potrestáno potopou.
Tato zhýralost, v níž se lidstvo nachází, je částí díla, které Zlý nenápadně provádí s cílem vyhrát
duše.
Svoboda, která lidstvo přitahuje, je stejná, jež přivádí tuto generaci do chaosu,
k oddělení od Boha a tím k pohrdání Božími Zákony, svátostmi a skutky milosrdenství.
Právě v tomto čase nebe pokračuje ve varování člověka před hříchem a jeho různými
podobami, jimiž je klamán Boží lid.
Ne všichni byli ztraceni, jsou duše, které žízní po Boží Lásce…
Duše,
Duše,
Duše,
Duše,
Duše,

které
které
které
které
které

se oddávají Boží Lásce…
stále vstupují do Boží vůle, aby přežily uprostřed bouřlivého moře hříchů světa…
potřebují slovo, gesto, výzvu k obrácení…
jsou neúnavnými bojovníky proti zlu…
se v určitém okamžiku obrátí ke Kristu…

Nepřijímejte zavádění novinek v Písmu svatém, nebo jeho pozměňující dodatky. Dostáváte
neustálá varování, abyste se probudili a nebyli ztraceni v propasti pekla.
Toto je čas, před kterým jsem vás varovala v mých předchozích zjeveních…
Toto je nejnebezpečnější čas pro vás jako lidstvo. Kvůli tomu, a navzdory takové nevíře
a posměchu vůči voláním z Otcova Domu, nebe nemlčí.
Musíte upevnit vztah s Domem Otce, musíte se modlit srdcem, musíte zůstat
sjednocení s mým Synem a přijímat Ho řádně připraveni, musíte stále zůstávat s mým
Synem a být těmi, kdo plní Boží Zákon.
Milované děti, mého Neposkvrněného Srdce, komunismus neslábne, ale rozpíná se a přebírá moc.
Nenechejte se zmást, až vám budou říkat opak.
Církev mého Syna bude trpět velkou bolestí. Itálie bude překvapena přírodou a bude kořistí hrůzy
vulkanické erupce.
Provokace na Středním východě přestanou být provokacemi.
Spojené státy pokračují ve své očistě, příroda jim nedá žádný oddych a zemětřesení zalarmuje
tento národ.
Anglie bude žít svou tragédií. Terorismus bude stále zbraní bolesti ve Francii a Španělsku.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Neoddělujte se od mého Syna, volejte mě a já vám okamžitě pomohu, žádejte ochranu
od vašich společníků na cestě a o přímluvu svatých.
Toto je čas běd… [Zj 8, 13].
Mé srdce je archou spásy, přijďte ke mně a jí vás okamžitě přivítám. Miluji vás.

Matka Maria

384. Poselství Boha Otce ze dne 23. února 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
MÉ VEDENÍ

Má nevěsta na zemi je nemocná a nečistá. Učiním některé změny a vytáhnu svou pravou nevěstu
ze zlých poměrů.
Moje děti, některé z vás jsou zapojeny do skupin a shromáždění, a to není mou vůlí pro vás.
Některé z vás chci učit Já sám a nemuset se spoléhat na člověka. Některé z vás jste v nebezpečí
tam, kde jste, a Já vás odtud odvolám a nasměruji jinam.

Poznámka: Viděla jsem v duchu, že v budoucnu bude na některé kostely fyzicky zaútočeno,
a že Bůh ochrání ty, jejichž čas ještě nenadešel.
Buďte poslušné mého vedení, když vás odvádím z míst, na nichž byste nyní neměly být.
Poslechněte Mě a následujte Mě, a Já proklestím cestu.
Bůh Otec
Př 3, 5-7
5: Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.
6: Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.
7: Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať.

385. Poselství Boha Otce ze dne 3. března 2017.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
HŘÍŠNÉ CESTY

Ameriko, dávala jsi okázale najevo své hříšné cesty a své ohavnosti mezi všemi národy. Oznámím
veřejně tvou hanbu mezi nimi, až vás budu soudit. Protože jsi uvedla v omyl jiné národy, tak Já tě
také uvedu v omyl ve tvém klamu. Budeš se podílet na své vlastní zkáze.
Uvedu tvé vůdce v omyl a ti uvěří lži. Tato lež budou otevřené dveře pro tvé nepřátele, aby vešli
a přinesli mnoho ničení tvému lidu. Znečistila jsi tuto zemi svým modlářstvím a tvůj hřích je
zápachem v mém chřípí.
Mocným dechem tě zničím a spálím ohněm. Tvé zničení přijde v jediné hodině. Všechna tvá moc,
všechna tvá sláva, kterou jsem ti dal, ti bude vzata, a co zbude z tvého lidu, se bude shánět ve
tvých ulicích po jídle pro své maličké.
Odvrátila ses ode Mne a odmítla mé cesty. V mých očích ses naplnila ohavnostmi. Raduješ se ve
své hříšnosti a nyní jí budeš plná.

Bůh Otec

Jr 6, 17-19
17: Ustanovil jsem nad vámi strážné: Věnujte pozornost hlasu polnice! Ale oni řekli: "Nebudeme dávat
pozor."
18: Proto slyšte pronárody, poznej, pospolitosti, co se s nimi bude dít!
19: Slyš země: Hle, já uvedu na tento lid zlé věci, ovoce jejich úmyslů, neboť nevěnovali pozornost mým
slovům a můj zákon si zprotivili.
Jr 29, 17-19
17: Toto praví Hospodin zástupů: Hle, pošlu na ně meč, hlad a mor, naložím s nimi jako s trpkými fíky,
které se nedají jíst, jak jsou odporné.
18: Budu je pronásledovat mečem, hladem a morem. Učiním je obrazem hrůzy pro všechna království
země, předmětem kletby a úděsu, posměchu a potupy ve všech pronárodech, kam jsem je vyhnal,
19: protože neposlouchali má slova, je výrok Hospodinův, když jsem k nim posílal své služebníky proroky.
Posílal jsem je nepřetržitě, ale ani vy jste neposlouchali, je výrok Hospodinův.
Iz 66, 3: …oni si vyvolují vlastní cesty, jejich duše si libuje ve vlastních modlách.
Mi 7, 13: Ale země bude zpustošena kvůli svým obyvatelům, pro ovoce jejich skutků.

386. Poselství Boha Otce ze dne 26. února 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
TÍHA HŘÍCHU

Tíha hříchu vašeho světa se brzy zhroutí. Nestvořil jsem svět, aby nesl těžké břemeno hříchu,
stejně jako jsem nestvořil vás, abyste ho nesli.
Až se toto břemeno zhroutí, tíha hříchu vychýlí přirozené rovnováhy ve vašem světě z náležitého
běhu. Všechno ve vaší atmosféře se změní a tyto změny nebudou dobré. Nic nebude fungovat jako
dřív. Roční doby nezůstanou ve svých hranicích. Moře nezůstanou, kam jsem je položil. Ostrovy
a vulkány se také pohnou.
Protože se hřích stane příliš těžký pro svět, který jsem stvořil, abych jej udržoval, jeho tlak způsobí,
že se váš svět zhroutí do sebe. Vytrhnu ze světa mé vyvolené dřív, než se to stane. Vytrhnu ze
světa mé věřící dřív, než se to stane. Vytrhnu svou Nevěstu dřív, než se to stane.
Zda budete vytrženi, nebo ponecháni, je na vás.
Bůh Otec

Ž 104, 14-21
14: Dáváš růst trávě pro dobytek i rostlinám, aby je pěstoval člověk, a tak si ze země dobýval chléb.
15: Dáváš víno pro radost lidskému srdci, až se tvář leskne víc než olej; chléb dodá lidskému srdci síly.
16: Hospodinovy stromy se sytí vláhou, libanonské cedry, které on zasadil.
17: A tam hnízdí ptactvo, na cypřiších má domov čáp.
18: Horské štíty patří kozorožcům, skaliska jsou útočištěm pro damany.
19: Učinil jsi měsíc k určování času, slunce ví, kdy k západu se schýlit.
20: Přivádíš tmu, noc se snese, celý les se hemží zvěří;
21: lvíčata řvou po kořisti, na Bohu se dožadují stravy.

Iz 24, 3-6
3: Země bude zcela vypleněna a vyloupena; toto slovo promluvil Hospodin.
4: Truchlit, vadnout bude země, chřadnout, vadnout bude svět, nejvznešenější z lidu země budou
chřadnout.
5: Zhanobena je země svými obyvateli, neboť přestoupili zákony, změnili nařízení, porušili věčnou
smlouvu.

Poznámka překladatele: Podle poselství minulých staletí, imploze zde znamená nikoliv "výbuch
dovnitř", ale nivelizaci zemského povrchu vlivem poklesu velehor a rozšíření oceánů.

387. Poselství Matky Spásy ze dne 10. března 2018.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

CÍRKEV MÉHO SYNA SE NACHÁZÍ V KRITICKÉM ČASE

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
žehnám vám svou láskou, vyzývám vás, abyste věnovaly pozornost mému volání.
Lidstvo je rozerváno mezi dobrem a zlem, mezi pravdou a lží, poslušností a neposlušností,
svobodou a nevázaností, životem a smrtí.
Člověk žije v úplné duchovní zapomnětlivosti, v popření Boha, který se stal nejdřív
nebezpečím pro mé děti a posléze jednou z největších hrozeb. Jde o jeden z nejvážnějších faktorů
v poruchách osobnosti, kterou trpí velká část lidstva a jež vede k proměně člověka ve stvoření bez
Boha.
Nedostatek duchovnosti je výsledkem odmítnutí Boží přítomnosti v životě člověka.
Tato generace žije v čase zapomnění a jeho následků:
Zapomenout na Boha znamená vzbouřit se proti Bohu…
Odstranit Boha ze svého života znamená vzbouřit se proti Bohu…
Jít proti Božímu Zákonu znamená vzbouřit se proti Bohu…
Vzít život bratru znamená vzbouřit se proti Bohu…
Neuvádět do praxe dobročinnost, pravdu, Přikázání a svátosti, znamená jít proti Bohu.
Jít proti Bohu, znamená bouřit se, je to neposlušnost, není to milovat Boha, a znamená
to otevřít sebe nepříteli duší a nechat jej napadnout každého z vás ďábelskými činy,
aby vykořenil na zemi nevinnost, aby lidstvo rychle zestárlo a dětství zmizelo.
Materiální modloslužba je velká pohroma, která dopadla na člověka, a soupeření o materiální
vlastnictví dokázalo potlačit v člověku každou stopu lásky k Bohu. V předchozích generacích
se tento plán záludně a zvolna infiltroval do lidstva, které přijalo, co mu nevázanost nabízela.
Děti, svoboda není totéž, co nevázanost, ale vy jste si vybraly nevázanost. Proto pokládáte
za normální, co ve skutečnosti jde proti vůli Boží.
Bůh je láska, je odpuštěním, je milosrdenstvím.
Bůh není nevázanost. Není neposlušností, není vzpourou, není hříchem.

Bůh odpouští kajícímu hříšníkovi. Nesouhlasí s hříchem. Pokud jde o dobro a zlo v člověku, to závisí
na jeho svobodné vůli.
Člověk znehodnotil pravou duchovní cestu, spolehnul se na falešná učení, která nejsou
nic jiného než cesta, kterou se připravujete na příchod antikrista.
Milované děti, je málo těch, kteří touží žít na duchovní cestě. Mnohem víc je těch, kteří touží mít,
co vidí a uctívají boha peněz.
Člověk je ve svých činech nepředvídatelný, protože démon neodpočívá a ovlivňuje vás, jste-li
vnitřně slabí a nejednáte, ani nepracujete, jak vás žádá můj Syn. Ti, kdo jsou ovlivněni démony,
upadají do stejných omylů znovu a znovu a útočí proti mým dětem, aby je oslabili.
Lidstvo žije v prostředí nečistoty, bez duchovnosti, bez touhy po dobru, a proto vzrůstá necitlivost
člověka. Jeho činy a reakce jsou nepochopitelné pro stvoření, které se ubírá k Bohu. V tomto čase
prostředí, v němž se člověk nachází, je vhodnější pro toho, kdo usiluje spíše o osobní uspokojení
a nikoli o společné dobro.
Lidské ego se spojilo s činy zla, protože ty jsou převažující. Mé děti se nerozhodly, že budou
vyzařovat lásku, aby se tak postavily proti takovému množství zla.
Můj Syn nechce, aby jeho děti byly náboženskými fanatiky, ale:
dětmi, které žijí, jednají a pracují k jeho podobnosti…
dětmi, které hledají pokročilou duchovnost…
dětmi, které žijí Přikázáními a milují svátosti…
dětmi s žízní po duších, jako On…
dětmi, které Ho milují v Duchu a Pravdě…
Nežijte jako hlupáci, nezapomínejte, že čím více se bude mluvit o míru, tím blíže budete válce.
Démoni vychrlili na lidstvo nejnižší pudy a mezi nimi je touha po nadvládě nad světem.
Děti, podvádějí vás, nedostáváte pravdu. Vysoké hierarchie světa neříkají této generaci
pravdu. Kdyby to učinily, kolik svéhlavých by se rozhodlo obrátit!
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, město světla je středem přitažlivosti a bude zničeno.
Spojené státy budou i nadále trpět.
Se Středním východem bude tvrdě zacházeno a ten bude reagovat.
Příroda stále volá člověka velkými událostmi, které nejsou často k vidění. Zemětřesení budou
procházet zemí z jednoho konce na druhý.
Církev mého Syna je pronásledována silou zla, která chce především nadvládu nade vším. Církev
mého Syna je Matka a miluje všechny své děti, aniž by to znamenalo schvalovat život v hříchu.
Církev mého Syna se musí starat o svatost lidu mého Syna a především o svatost těch, kdo jsou
zasvěceni mému Synu a mých nejmilejších dětí. Ti jim zaručí, že je budou neochvějně následovat.
Církev mého Syna se nachází v kritickém čase, kdy vliv Zlého vytváří chaos, až vyvolá rozdělení.
Mé děti, jako mystické tělo budete trpět. Budete šokovány zprávami z hierarchie církve. Modlete
se, živte se Tělem a Krví mého Syna.
Modlete se za ty, kdo pohrdají darem života, modlete se za ty, kteří zemřou smrtí mučedníků,
modlete se za ty, kteří jsou bezbranní, a přinášejte Slovo nebe svým bratrům, dokud vám to čas
dovolí. Neboť to, co člověk umístil do prostoru, spadne na zem a vyvolá velké škody, jak už jsme
se o tom zmínili před mnoha lety.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, žijete v nepokoji a rozvratu, ve zmatku a úchylkách.
Žijete v politice nejistoty a v ostudné a zvrácené sexuální zkaženosti.
Kotva, která brání naprosté ztrátě kontroly a vzestupu antikrista, bude odstraněna
a lidstvo bude trpět tím, co přilákalo.
Přesto lidem mého Syna pomohou nebeské zástupy a tato Matka, která je bude bránit.
Síly zla nezvítězí, je to Boží vůle, že tato Matka neztratí své děti, ale ochrání je.
Nebojte se, děti, já jsem vaše Matka a doprovázím vás podle Boží vůle. Mé mateřství zůstává živé.
Žehnám vám.
Matka Maria

388. Poselství Boha Otce ze dne 5. března 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

ANDĚLÉ A DÉMONI

Oznámil jsem vám, že přivedu mé milosrdné brzy domů. Mnozí z vás se začali na to připravovat,
protože víte, že jsem to byl Já, kdo to řekl. Nyní vás připravím na vaši cestu domů ke Mně.
Je to radostná záležitost, když volám mé děti domů, a je to skutečně mé milosrdenství, když nyní
vás volám domů, protože na zem přichází taková hrůza, jakou je boj, který se odehraje mezi vším,
co je dobré a vším, co je zlé, a co by člověk mohl sotva přežít, kdyby nebyl pod mou ochranou.

Poznámka: Když Pán mluvil o boji mezi vším dobrem a vším zlem, viděla jsem v duchu anděly
a démony otevřeně bojovat na zemi – mohli jsme je vidět. Andělé měli obrovské meče a byli velmi
vysocí, Démoni měli přibližně stejnou výšku. Neviděla jsem žádné zbraně v rukou démonů.
Až vezmu mé milosrdné ze země, duchovní atmosféra potemní. Moji milosrdní přinášejí hodně
laskavosti do světa kolem vás, a to bude velice chybět. Když to, co je dobré, odejde, zlo, jehož
je kolem plno, bude růst mnohem výrazněji.
Mé děti, nyní udělejte všechno dobré, co můžete udělat, neboť váš čas je velmi krátký. Uložíte
si do budoucna odměny, z nichž se budete velmi brzy radovat – neotálejte! Čiňte vaše dobrá díla
teď, dokud je ještě čas, neboť v nebi budete tázáni, co jste udělali pro svého spolubližního, když
jste byli na zemi.
Jak odpovíte?
Bůh Otec

Mt 5, 7: Blahoslavení milosrdní, neboť jim se dostane milosrdenství.
Gal 6, 9: Když prokazujeme dobro, nesmíme přitom propadnout únavě. Vydržíme-li, dočkáme se doby, kdy
budeme sklízet.
Zj 12, 7-10:

7: Tehdy nastal na nebi boj: Michael a jeho andělé se dali do boje s drakem; drak i jeho andělé se postavili
proti nim,
8: ale neobstáli a přišli o svoje místo na nebi.
9: Velký drak – starý had, nazývaný ďábel a satan, svůdce celé země – byl svržen na zem a jeho andělé
byli svrženi s ním.
10: Tu jsem uslyšel hlasité volání v nebi: "Od nynějška patří vítězství, moc a královská vláda našemu Bohu
a panování jeho Pomazanému, neboť byl svržen žalobník našich bratří, co na ně žaloval před Bohem ve
dne v noci.
Jak 4: 17: Kdo totiž ví, jak má jednat, ale nejedná tak, dopouští se hříchu.

389. Poselství Ježíše ze dne 15. března 2018.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

POJĎTE KE MNĚ, OSVOBODÍM VÁS OD VŠECH POUT

Moje milované děti,
miluji vás všechny…
odpouštím všem, kdo se kají a učiní pevný úmysl nápravy.
Miluji kajícího hříšníka.
Miluji ty, kdo usilují pokračovat na mé cestě proti protivenstvím.
Miluji věrné, kteří přemáhají své lidské ego, aby dosáhli nutného pokoje těch, kdo jsou mými
pravými dětmi.
Miluji milosrdné, pokorné, ty, kdo nejsou pomlouvači svých vrstevníků.
Miluji ty, kdo jednají a působí v mé podobnosti.
Milují ty, kteří pokračují v cestě bez zastavení kvůli překážkám.
Miluji moudré, kteří všude hledají pokoj – nedovolí myšlenkám, činům a práci ostatních ovládnout
a zneklidnit své srdce.
Kolik jen z vás soudí mé Slovo na základě vlivu svého okolí a svých preferencí a chrlí své
nesprávné soudy do vzduchu! Mé děti respektují a zkoumají mé Slovo s velkou vážností, znalostí,
opravdovostí, nestranností, a tak se setkávají s mým Slovem lásky i pokárání:
Slovem varování.
Slovem výzvy k obrácení člověka.
Slovem jednoty mého lidu.
Slovem o lásce k mým dětem.
Slovem čelícím hříchu, jenž existuje v tomto čase a těžce Mě uráží.
Slovem, které ukazuje dobrou cestu.
Slovem naděje pro lepší život, ukazující nemorálnost a nazývající hřích hříchem.
Slovem, které bez ustání volá k jednotě a bratrství.
Slovem, které předjímá odpovědnost lidstva k jeho budoucnosti kvůli nevhodným činům a dílům.
Slovem, které připomíná cestu těch, kdo se ze své svobodné vůle připoutali k hříchu, který je
nutkavě volá.
Slovem, vycházejícím z mých úst skrze mé milosrdenství k slepému lidstvu.
Slovem, které neuráží, neponižuje, nepotlačuje, které není omezené.
Slovem, které je pravdivé a správné, a dláždí cestu těm, kdo chtějí pokračovat, nikoli se svou
lidskou silou, ale předáním do mé vůle všeho, co se jim stane, aby se neztratili.

Miluji hříšníky, kteří se kají, a čekám na ty, kdo ještě lítost nepocítili, i když Mi způsobují bolest
a urážejí Mě. Čekám do posledního okamžiku lidského života, aby Mě vyhledali.
Jsem smutný kvůli těm, kteří se považují za moudré a vrhají urážky do větru, nebo proti mým
dětem, které trpí neznalostí, a proto následují slova, které se zdají být rozumná, i když to mohou
být nejabsurdnější slova, jaká byla vyslovena.
Jsem zarmoucen těmi, kdo soudí mé Slovo a označují je jako hanebnost, nebo jako výhružná, nebo
mající původ z mého milovaného proroka.
Jsem zarmoucen těmi, kdo zaujímají vysoké pozice v mé církvi a kteří, jako v minulosti, soudí
předem to, co otevírá oči těch, kteří potřebují naléhání mého Slova, aby se rozhodli k pokání.
Trpím kvůli počtu mých dětí, které se ve zmatku vzdalují od mé církve a přidávají se k falešným
ideologiím, které je vedou k propasti.
Trpím, protože mé děti se vzdálily ode Mne a od mé Matky.
Trpím pohrdáním mých dětí vůči tomu, co jim připomíná "mé království."
Trpím pohrdáním vůči mým varováním, která nejsou hrozivá, ale láskyplná, abyste byli opatrní.
Moji milovaní lidé, čas časů přišel na zem. Je to čas obří nevíry, liberalismu,
nemorálnosti, popírání Mne, přijímání hříchů, ztrát duše a zabíjení nevinných,
aby území ďábla mohlo být stále zúrodňováno a plodit větší ohavnosti.
Plán Zlého je prováděn, aniž by o něm mé děti do hloubky přemýšlely. Ďábel potřebuje, aby na
zemi nebyli žádní nevinní, protože nesnáší nevinnost, nutí jej k zvracení, a proto potřebuje, aby
se nerozmnožila.
Moji milovaní lidé, pokoj plodí pokoj, nesvár opět nesvár. Ti, kdo jsou mé děti, plodí
pokoj, ovládají svá hnutí mysli, ovládají své soudy a odpouštějí.
Mé děti si přejí přitáhnout se ke Mně blíž, ale bez toho, že by odložily svou pýchu…
To není cesta, která vede ke Mně, není příjemnou procházkou pro ty, kdo cítí, že jsou důležitější
než jejich bližní, nebo ty, kdo jsou netrpěliví a nemilosrdní.
Kolik je jich připravených jít do války a porazit ty, které považují za slabé, nebo dokonce ty, které
pokládají za mocnější než oni sami!
Moji milovaní lidé, nechci, abyste zapomněli na tato má slova:
Nikdo nezvítězí nad tím, kdo zbudoval svůj dům na skále. Útoky jsou neúčinné, když
uvnitř mých dětí je budova pevná…
Moje církev je pevná a Zlý ji nepřemůže [Mt 16, 16].
Moji milovaní lidé, nevíte, jestli toto mé volání není poslední, které budete číst.
Nikdo si nemůže být jist, že bude ještě zítra naživu. Proto opakuji mou výzvu, abyste nezeslábli,
neustupovali zlu a dělili se o toto mé Slovo, které v ničem neprotiřečí, co je již obsaženo v Písmu
svatém. Tímto Slovem posílím vaši cestu.

Země je ohrožována sluncem, které zničí vaši technologii. Sluneční paprsky přinesou člověku
novou nemoc pro jeho duši a kůži. Vyzýval jsem vás, abyste se slunci nevystavovali, jinak
onemocníte.
Volám vás, abyste se modlili za Ekvádor, bude otřesen.
Kolumbie Mě těžce uráží, nečiní nápravu, ale zvyšuje svůj hřích, bude trpět, bude trpět.
Guatemala trpí kvůli svému velkému kolosu a její země se třese.
Ďábel nyní bojuje proti ženě a muž se nechal využít k zabití ženy.
Závažná zpráva zanechá lidstvo, aniž by vědělo, co si má myslet…
Moji milovaní lidé, pro vás je to čas k rozlišování. Neoddělujte se ode Mne, přijímejte Mě, modlete
se a neupadněte do pokušení.
Připravte se řádně na Svatý týden. Stanou se velké události, ale mé děti si udrží svou
víru v naši Nejsvětější Trojici a v mou Nejsvětější Matku.
Žehnám vám. Pojďte ke Mně, osvobodím vás od všech pout [Mt, 11, 28].
Miluji vás.
Váš Ježíš

390. Poselství Boha Otce ze dne 6. března 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
MÍR, MÍR

Čas míru přichází pro národ Ameriky, jenž bude následován náhlou zkázou. Celý svět bude
postižen jejím zánikem a celý svět bude reagovat. Někteří dobře, jiní špatně.
Mé děti, nedejte se oklamat, až se bude zdát, že všichni pracují pro mír, neboť je to taktika
nepřítele, jak vás ukolébat k spánku. Skutečně přijde období míru, ale bude to jen klid před bouří
nepředstavitelných rozměrů. Co nepřítel nemůže získat silou, dosáhne lží. Nepřátelé Ameriky tajně
spolu kují pikle a vymysleli plán, jak nalhat jejím vůdcům, že je všechno v pořádku. Jako ovce
vedená na jatka, tak půjde tento národ. Protože zničila mnoho životů, bude v ní mnoho životů také
zničeno.
Mír, mír, pak náhlý masakr, a není pro ni úniku, neboť její lid si zvolil zničení před životem. Její lid
si vybral jít svou vlastní cestou, před tou mojí. Nyní jim bude dána jejich vlastní cesta zkázy.
Bůh Otec

1Thes 5, 1-6
1: Co se týká času a chvíle, není třeba, bratři, abychom vám o tom psali.

2: Víte totiž sami dobře, že onen den Páně přijde jako zloděj v noci.
3: Až lidé budou říkat: "Je pokoj, bezpečnost", tu znenadání přitrhne na ně záhuba jako porodní bolest
na těhotnou ženu. Uniknout jim nebudou moci.
4: Ale vy, bratři, nejste ve tmě, že by vás ten den překvapil jako zloděj.
5: Vy všichni jste přece synové světla a dne, noc ani tma nemá nad vámi právo.
6: Nesmíme se tedy oddávat spánku jako ostatní, ale naopak: zůstaňme bdělí a střízliví.
Ž 9, 16-21
16: Pronárody klesly do pasti, již udělaly, v síti, kterou nastražily, uvízla jim noha.
17: Hospodin tu zřejmě zjednal právo: svévolník uvízl v léčce přichystané vlastní rukou.
18: Do podsvětí se navrátí svévolníci, všechny pronárody, jež na Boha zapomněly
19: Ubožák však nikdy neupadne v zapomnění; naděje ponížených nikdy neztroskotá.
20: Povstaň, Hospodine, ať si člověk nezakládá na své moci, ať už pronárody stanou před tvým soudem!
21: Hospodine, zdrť je strachem, ať si pronárody uvědomí, že jsou jenom lidé.
1Petr 5, 5-10
5: Podobně vy, obyčejní věřící: buďte poslušní svých duchovních představených. Opásejte se všichni
ve vzájemném styku pokorou, neboť Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost.
6: Pokorně se tedy skloňte pod mocnou ruku Boží, a on vás Povýší, až k tomu přijde čas.
7: Na něj hoďte všechnu svou starost, vždyť jemu na vás záleží.
8: Buďte střízliví a bdělí, protože váš protivník ďábel jako řvoucí lev obchází a hledá, koho by mohl
zhltnout.
9: Postavte se proti němu, silní vírou. Víte přece, že vaši bratři po celém světě musejí taky tak trpět.
10: Když teď nakrátko snesete utrpení, Bůh, dárce veškeré milosti, který vás pro Kristovy zásluhy povolal
ke své věčné slávě, sám vás zdokonalí, utuží, utvrdí a upevní.
Mi 7, 10-14
10: Má nepřítelkyně to uvidí a pokryje ji hanba. To je ta, která mi říká: "Kde je Hospodin, tvůj Bůh?"
Na vlastní oči ji spatřím, až bude pošlapána jak bláto na ulicích.
11: To bude den budování tvých zdí. Onoho dne se rozšíří tvé hranice.
12: Bude to den, kdy přijdou k tobě z Asýrie a egyptských měst, od Egypta až k řece Eufratu, od moře
k moři, od hory k hoře.
13: Ale země bude zpustošena, kvůli obyvatelům, pro ovoce jejich skutků.
14: Pas berlou svou svůj lid, ovce dědictví svého, ty, který sám jediný přebýváš v lesní divočině na
Karmelu. Ať se pasou v Bášanu a Gileádu, jako za dnů odvěkých.

391. Poselství Boha Otce ze dne 7. března 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

KDYŽ JE VAŠE SRDCE, JAKÉ MÁ BÝT

Mé děti, zaměřujete se na to, abyste si osvojily správné chování, a to je, co chci. Ale Já chci ještě
víc, aby vaše srdce bylo takové, jaké má být. Chci, aby vaše srdce bylo plně srovnáno se Mnou
a s mými cestami, abyste si nemusely dělat starosti se svým chováním. Když je vaše srdce plně
podřízeno Mně, vaše chování bude následovat. Přeji si, aby vaše srdce se soustředilo na tuto
příčinu.
Když je vaše srdce pravdivé, není třeba se soustřeďovat na slova, neboť ze srdce mluví vaše ústa.
Je-li vaše srdce, jaké má být, není třeba se soustředit na lásku k bližnímu, neboť nebudete
schopny činit nic menšího. Je-li vaše srdce, jaké má být, není třeba soustředit vaši pozornost na to,
abyste se držely daleko od hříchu, protože na to nepomyslíte. Nebudete chtít nic než Mne, bude-li
vaše srdce takové, jaké má být.
Přeji si, abyste nechtěly nic než Mne, a pak bude vaše srdce správné.

Bůh Otec

Mt 22, 37: Odpověděl mu: "Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou
myslí".
Mt 12, 34-36
34: Zmijí plemeno! Jak byste mohli mluvit dobře, když jste špatní? Ústa přece mluví to, čeho je srdce plné.
35: Dobrý člověk vynáší z dobré pokladnice věci dobré, a špatný člověk vynáší ze špatné pokladnice věci
špatné.
36: Říkám vám: "I z každého neužitečného slova, které lidé pronesou, musí v soudný den vydat účty."
Př 4, 23: Především střež a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život.
Lk 6, 45: Dobrý člověk vynáší z dobré pokladnice svého srdce dobro, ale zlý ze zlé pokladnice vynáší zlo.
Jeho ústa totiž mluví to, čím přetéká srdce.
Jr 17, 10: Já Hospodin zpytuji srdce a zkoumám ledví, já každému splatím podle jeho cesty, podle ovoce
jeho skutků.

392. Poselství Ježíše ze dne 12. března 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

NEPOUŽÍVANÉ TALENTY

Nevyužíváte vše, co jsem vám v tomto světě dal. Byli jste obdarováni mnoha dary a vy je
promarňujete ve světských zájmech. Už jsem vás varoval, že vám vezmu tyto talenty a dám je
jinému, nepoužíváte-li je pro Mne. Mé děti mají jen málo času a Já tak učiním (dát talenty
ostatním). Některé jsem již vzal těm, kteří se ode Mne odvrátili a odešli zpátky do světa.
Když nepoužíváte tyto dary, které jsem vám dal, budete stát přede Mnou, abyste Mi při soudu dali
odpověď na to, co jiného jste udělali s vaším časem a talenty na zemi.
Ježíš

Mt 25, 14-30
14: "Je to jako s jedním člověkem, který se chystal na cesty: Zavolal své služebníky a svěřil jim svůj
majetek.
15: Jednomu dal pět hřiven, druhému dvě a třetímu jednu, každému podle jeho schopností, a odcestoval.
16: Ten, který dostal pět hřiven, hned šel, podnikavě jich využil a vyzískal dalších pět.
17: Stejně i ten, který dostal dvě, vyzískal další dvě.
18: Ale ten, který dostal jednu, šel, vyhrabal v zemi díru a ukryl tam peníze svého pána.
19: Po delší době se pán těch služebníků vrátil a dal se s nimi do účtování.
20: Přistoupil ten, který dostal pět hřiven, přinesl s sebou pět dalších a řekl: "Pane, pět hřiven jsi mi svěřil,
hleď, dalších pět jsem vyzískal."
21: Jeho pán mu na to řekl: "Dobře služebníku dobrý a věrný. Byl jsi věrný nad málem, ustanovím tě nad
mnohem. Vejdi k radostné hostině svého pána."
22: Přistoupil i ten, který dostal dvě hřivny, a řekl: "Pane, dvě hřivny jsi mi svěřil, hleď, další dvě jsem
vyzískal".
23: Jeho pán mu na to řekl: "Dobře, služebníku dobrý a věrný. Byl jsi věrný nad málem, ustanovím tě nad
mnohem. Vejdi k radostné hostině svého pána."

24: Přistoupil pak i ten, který dostal jednu hřivnu, a řekl: "Pane, vím, že jsi tvrdý člověk; sklízíš, kde jsi
nesel a sbíráš, kde jsi nerozhodil.
25: Měl jsem strach, a proto jsem tvou hřivnu ukryl v zemi. Tady máš, co ti patří."
26: Pán mu odpověděl: Služebníku špatný a líný! Věděl jsi, že sklízím, kde jsem nesel a sbírám, kde jsem
nerozhodil.
27: Měl jsi tedy moje peníze uložit u směnárníků a já bych si při návratu vyzvedl, co je moje, i s úrokem.
28: "Vezměte mu tu hřivnu a dejte ji tomu, který má deset hřiven!
29: Neboť každému, kdo má, bude dáno, a přidáno. Kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má.
30: A tohoto neužitečného služebníka uvrhněte do temnot; tam bude pláč a skřípění zubů."

393. Poselství Ježíše ze dne 13. března 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

ZAPOMENUTÍ

Mnozí z mého lidu každý den chodí kolem lidí, na něž svět už dávno zapomněl. Moji zničení, ti,
jejichž duše byly zraněné, kteří jsou už za tím, o čem si svět myslí, že může být zachráněno, leží
ve vašich ulicích a škarpách – moji lidé. Proč také vy chodíte kolem nich? Neřekl jsem: Nechejte
těch 99 a hledejte tu jednu, která byla ztracena? Proč vyznáváte mé jméno a neposloucháte mé
Slovo? Každý den mnohé z těchto duší zahynou, přesto moji lidé chodí kolem, jako by se nic
nestalo.
Setkali jste se s těmito ztracenými a neudělali jste nic. Brzy Mi dáte odpověď, proč jste se o ně
nezajímali.
Ježíš

Mt 18, 11-12
11: Vždyť Syn člověka přišel zachránit, co je ztraceno.
12: Co myslíte? Když má někdo sto ovcí a jedna z nich zabloudí, nenechá těch devětadevadesát na horách
a nepůjde hledat tu zbloudilou?
Mt 25, 35-45
35: Neboť jsem měl hlad a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň a dali jste mi napít; byl jsem cizí, a ujali jste
se mě,
36: byl jsem nahý a oblékli jste mě; byl jsem nemocen a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste
ke mně.
37: Spravedliví mu na to řeknou: Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a dali jsme ti najíst, žíznivého, a dali
jsme ti napít?
38: Kdy jsme tě viděli jako cizího, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsme tě?
39: Kdy jsme tě viděli nemocného, nebo ve vězení, a přišli jsme k tobě?
40: Král jim odpoví: Skutečně, říkám vám: Co jste udělali pro jednoho z těchto mých nejnepatrnějších
bratří, pro mne jste udělali.
41: Potom řekne těm po levici: "Pryč ode mne, vy zlořečení, do věčného ohně, který je připraven pro ďábla
a jeho anděly.
42: Neboť jsem měl hlad a nedali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a nedali jste mi napít;
43: byl jsem cizí a neujali jste se mě, byl jsem nahý a neoblékli jste mě, byl jsem nemocen a ve vězení
a nenavštívili jste mě."
44: Tu mu také řeknou na to oni: "Pane, kdy jste mě viděli hladového nebo žíznivého, jako cizího nebo
nahého, nemocného nebo ve vězení, a neposloužili jsme ti?"
45: On jim odpoví: "Skutečně, říkám vám: Co jste neudělali pro jednoho z těchto nejnepatrnějších, ani pro
mne jste neudělali."

394. Poselství Ježíše ze dne 15. března 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

NEBUDETE MOCI JE VZÍT ZPĚT

Moje děti, řekl jsem vám, abyste vstoupily do svého poslání dřív, než bude pro vás příliš pozdě.
Tak mnoho z mých dětí si myslí, že jejich čas je neomezený. Čas, který zbývá k šíření mého
evangelia, přichází ke konci. Nebudete vždy schopny veřejně svědčit pro Mne, neboť ke všem
národům se blíží kruté pronásledování. Nenávist k mému jménu vzrůstá po celé zemi.

Poznámka: Ne každý má poslání kázat evangelium, ale všichni z nás jsou povoláni svědčit o Ježíši.
Ať už je vaše poslání jakékoli, nese s sebou, abychom lidem pověděli o Ježíši, a s narůstajícím
pronásledováním to bude, mírně řečeno, velmi těžké.
Mnoho mých dětí dává přednost radosti ze světských potěšení, než aby dělaly, oč jsem je žádal.
Mnoho z nich dává přednost času stráveného s rodinou, nebo s jinými zálibami.
Řekl jsem vám v mém Slovu, že ti, kdo dávají přednost otci nebo matce, nebo dcerám nebo synům
přede Mnou, nejsou Mě hodni.
Vyberte si moudře, mé děti, neboť některá vaše rozhodnutí nebudete moci vzít zpět.
Ježíš

Ef 5, 15-17
15: Dávejte tedy dobrý pozor, jak se máte chovat, ne jako nemoudří, ale jako moudří;
16: dobře využívejte tohoto času, protože žijeme ve zlých dobách.
17: Nechovejte se tedy nerozumně, nýbrž mějte na mysli, jaká je vůle Páně.
Mt 10, 37-39
37: "Kdo miluje otce nebo matku více nežli mne, není mě hoden; kdo miluje syna nebo dceru více nežli
mne, není mě hoden.
38: A kdo nebere svůj kříž a chtěl by mě následovat, není mě hoden.
39: Kdo bude chtít zachovat svůj život, ztratí ho, kdo však ztratí svůj život pro mne, zachová ho."
Mt 25, 10-13
10: Jakmile však odešly nakoupit, přišel ženich, a ty pohotové vešly s ním na svatbu, a dveře se zavřely.
11: Později přišly i ostatní dívky a volaly: "Pane, pane, otevři nám!"
12: On však odpověděl: "Skutečně, říkám vám: Neznám vás."
13: Buďte tedy bdělí, protože nevíte dne ani hodiny.
Mt 25, 28-30
28: "Vezměte mu tu hřivnu a dejte ji tomu, který má deset hřiven!
29: Neboť každému, kdo má, bude dáno, a přidáno. Kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má.
30: A tohoto neužitečného služebníka uvrhněte do temnot; tam bude pláč a skřípění zubů."

395. Poselství Ježíše ze dne 18. března 2018.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

NEBUDETE MÍT ŽÁDNÝ PROSTŘEDEK KOMUNIKACE

Milované děti mého srdce,
mé srdce pulzuje pro každého z vás, pro ty, kdo Mě milují, i pro ty, kdo Mě nemilují.
Mám vás jako velký poklad, střežený mými nebeskými legiemi. Nechci, aby někdo
z vás odešel.
Když se někdo z vás odvrátí od mého srdce a rozhodne se Mě nemilovat, jsem Král, kterým je
pohrdáno…
Můj kříž je znamení mého vítězství a všechny mé děti jsou v něm obsaženy. Každé
z mých dětí tvoří dřevo, které jsem nesl, abych vás vykoupil z hříchu.
Všichni z vás jste moji lidé, a moji lidé jsou ti, k nimž se bez rozdílu obracím.
Vykoupil jsem vás z hříchu, ale musíte se od hříchu odvrátit. Musíte činit pokání za hříchy, kterých
jste se dopustili a překonat každé pokušení, abyste neopakovali stejné chyby, protože kdokoli
se nerozhodne být lepší, hrozí mu nebezpečí, že bude mít stále chuť k hříchu.
Svými Slovy vám ukazuji, kolik se toho stane, nikoli však, abyste o tom neuvažovali a zapomněli
na to, ale abyste zůstali v trvalé touze po spáse, udržovali své svědomí bdělé a srdce ochotné žít
v mé vůli.
Tato generace Mi potřebuje stále naslouchat, aby se neztratilo více duší. Pro mé kněžské syny
je naléhavě nutné, aby kázali víc o mém učení, které není otevřené k hříchu, ani nezapomíná
na hříšníka, avšak chci, aby moji lidé měli stále na paměti, že Já je miluji a neopustím nikoho,
kdo přijde přede Mne v definitivním pokání.
Já jsem Láska a jsem pro každého. Nejsem nevázanost, proto tolik zdůrazňuji, abyste jim
nedovolili vás uvést do zmatku. Stvoření, které se nekaje a trvale žije v hříchu, je svázáno zlem.
Tato generace se nachází ve zvráceném stavu kvůli hříchu, v němž zůstává a nechce z něho vyjít,
i když jí nabízím své království.
Už před lety zahájily velké společnosti strategie, aby připravily světovou populaci na dezorientaci
a vzpouru, v níž se nachází, a na chaos, který se bude šířit v mém lidu.
Moji milovaní lidé, nesetrvávejte v přehlížení skutečnosti. Pracujete-li a jednáte-li ve zlu, zlo z vás
vyzařuje a sjednocuje se se zlem ostatních stvoření a vy pak přitahujete neštěstí k lidstvu
přitahováním nebeských těles k Zemi.
Celé Stvoření zůstává poslušné mému Otci, a přesto vy neposloucháte, bouříte se a nedbáte
na následky těchto činů neposlušnosti na lidstvo, jako tomu bylo za generace Noe.
Děti, vlastníte technologii, činíte pokroky ve všech oblastech vědy a stále pokračujete,
aniž byste věděly jak zachránit duši. Nechcete vstoupit do Mne, abyste byly stvoření, která
touží po tichu a setkání se Mnou.
Proto chci, abyste se všichni, kdo čtete toto mé Slovo, přezkoumali a byli si jisti, že přede Mnou
nebudete schopni skrýt nesprávné činy. Není nutné, že pozvedám svou ruku na tuto generaci, aby
byla očištěna: očistíte se sami… Použili jste vědu k vytvoření prostředků, abyste zničili sami sebe,
zneužili jste vědu k sebezničení. Všichni vůdcové mocností světa znají osud této generace, pokud
jediná země použije atomové zbraně.

Moji milovaní lidé, ve stupňování tichého úsilí, k němuž se připojuje stále více zemí, jste vytvořili
prostředky, které učiní velkou část světové populace nemocnou. Člověk se stal bezcitným
stvořením žíznícím po moci a prostřednictvím vzduchu se mnoho lidí stane nemocnými lidskou
rukou. Ne všechno, co jste viděli stoupat do vesmíru, bylo pro výzkumné účely.
Bojíte se toho, co nevíte a zapomněli jste, že když se člověk cítí ohrožen, je k nepoznání a reaguje
hůř než zvířata.
Čiňte pokání teď!
Velké očišťování se bude stále vyskytovat na Zemi. V jednom časovém okamžiku přijdou mohutné
solární bouře k Zemi a vy nebudete mít žádný prostředek komunikace. Tváří v tvář své bezmoci,
člověk ztratí svou příčetnost, jako ji ztratí při pádu světové ekonomiky.
Příroda bude stále člověka překvapovat. Sopka Vesuv se znovu stane důvodem k strachu. Podnebí
se ještě více změní.
Modlete se za východní pobřeží Spojených států.
Toto je čas soužení pro lidstvo, ale lidstvo žije ve zhýralosti a není si toho vědomo, proto bude
očišťováno. Z moře se zvedne pěna a pronikne do vnitrozemí.
Modlete se za Kolumbii, bude trpět – vzbouřili jste se proti Mně.
Modlete se za Ekvádor, jeho lid bude trpět.
Moji lidé, vraťte se znovu na cestu ke Mně [Lk 15, 18], abyste nenašli dveře zavřené. Nedopusťte,
abyste byli zmateni.
Někteří z mých se ptají: "Jak poznám, co je Boží vůle?" Děti, je to psáno v Božím Zákonu,
nepřekračujte jej.
Čekejte s důvěrou a buďte pevní, až budete muset říci hříchu "NE". Buďte stále těmi, kdo vyzařují
dobro a přitahují dobro k lidstvu.
Buďte pokorní, ne pyšní – ti jsou vyhledáváni ďáblem. Poslechněte má volání k obrácení,
neodvracejte se ode Mne, přijďte Mě přijmout, mluvit ke Mně, protože vás poslouchám.
Poznejte Mě, abyste byli dětmi, které jsou si jisté přáním svého Otce, abyste nebyly
svedeny na scestí.
Moji milovaní lidé, každý zaujímá místo v mém srdci, neříkejte, že Mě milujete, když nejste v míru
sami se sebou, ani se svými bratry.
Milovaní, očekávejte mého anděla pokoje a obraťte se, abyste byli hodni jeho pomoci. Nosím vás
ve svém srdci, miluji vás nekonečně.
Váš Ježíš

396. Poselství Ježíše ze dne 19. března 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

MILOSRDNÍ

V sobotu večer jsem se dívala na zprávy o mostu, který se zřítil na Floridě a zabil 6 lidí,
a přemýšlela o tom, jak strašné to bylo, když Pán mi řekl:
Vezmu mé milosrdné domů mnoha způsoby, jako je tento. Netrapte se, uvidíte-li takové věci, mé
děti, neboť je beru rychle v mém milosrdenství.
Protože milosrdenství prokazovali ostatním, tak milosrdenství je prokázáno jim.

Poznámka: Jeho milosrdní jsou dva lidé, o nichž nám řekl v minulých měsících. Budou vzati ke
konci srpna 2019. V mém duchu jsem viděla větší neštěstí než zhroucení mostu, jako tornáda,
srážky vlaků atd. a také menší, jako dopravní nehody, náhodnou střelbu, atd. Ve svém duchu jsem
viděla, že když bral své milosrdné domů takovými způsoby, bral je rychle a bez bolesti.
Ježíš

Mt 5, 7: Blahoslavení milosrdní, neboť jim se dostane milosrdenství.
Jak 2, 13: Vždyť bez milosrdenství bude souzen ten, kdo sám jednal nemilosrdně, ale milosrdenství se
soudu bát nemusí.

397. Poselství Ježíše ze dne 24. března 2018.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

NEJSTE SCHOPNI SI UVĚDOMIT REALITU, V NÍŽ ŽIJETE

Milované děti mého srdce,
moji lidé jsou zorničky mých očí [Za 2, 8] (*) a Já jsem lampa, která vás osvětluje,
aby temnota zla nepokryla ty, kdo stále chtějí být spaseni.
V tomto čase varuji mé děti, aby se nedaly zmást.
Modlitby nesmějí přestat…
Osobní oběti nesmějí být dány stranou…
Poslušnost je vzácná perla, která odlišuje stvoření jdoucí v mých stopách…
A láska je pečetí těch, kdo jsou věrní Mně…
Vlažná stvoření jsou vhodnou půdou pro Zlého, aby v ní pěstoval vše, co je ode Mne odvrací.
Ti, kdo se nechtějí změnit, to činí nikoli proto, že nemohou, ale proto, že nechtějí vynaložit úsilí.
Lidé bez svědomí nejsou poslušní a svou oddanost světským neřestem a potěšením v nichž žijí,
skrývají a maskují vším, co najdou. Neberou Mě vážně, zapomínají na Mne, kdy se jim to hodí,
aby potěšili lidské ego, které je ode Mne odděluje lidskou vůlí.

Jak jen trpím kvůli urážkám, jichž se stvoření ponořená v neřestech dopouštějí znovu a znovu proti
svým vlastním životům! Ti, kdo najdou útočiště v nemorálnostech v této "Svaté vzpomínkové
oslavě", jsou stvoření, která žijí jen v polovině cesty. V jednu chvíli se živí Mnou, ale tato potrava
jim nestačí a neuspokojuje je, hledají, co je světské, a to je přivádí do stavů, v nichž jejich duch
upadá, protože svou myslí, myšlenkami a srdcem se odevzdávají neposlušnosti.
Prostopášnost Mě velmi uráží a zraňuje: ti, kdo žijí v nevázanosti, žijí jednodenními sliby, pak je
vše zapomenuto.
Právě tak, jak berete na lehkou váhu má sdělení, abyste se probudili, činíte tak
se vším, co se vztahuje na Mne, a odsunuli jste Mě na poslední místo.
Svět a jeho pletichaření nabízí život potěšení v rozkoších, ale i věčnou bolest, pokud nezměníte své
životy. Hřích je společníkem na cestách většiny lidí, přestupují-li řád věčného Zákona a způsobuje,
že upadáte na úroveň zvířat. Nevázanost člověka při vstupu do hříchu jej vede ke zbytečnému
utrpení jako výsledek závažné a špatné volby.
Dobro a zlo znáte zcela dobře: Volba je osobní, proto vás volám, abyste upevnili svou
víru, posilovali sebe tím, že Mě budete přijímat náležitě připraveni. Můj lid musí žít v Boží
vůli, aby vaše svobodná vůle milovala žít ve Mně a nebránila se mé vůli. Mé přání všem je, aby
všichni byli spaseni [Petr 3, 9], ale mé přání vyžaduje také od člověka, aby chtěl být spasen.
Připomínáte si památku mého utrpení, které je v každém okamžiku stále před vámi… Přesto je
nevidíte, protože všichni žijí ve své lidské vůli natolik, že slavení této památky je záminkou
k obnovení starých hříchů.
Já vás miluji a v mém lidu nenacházím náležitou podobnost…
Můj bok zůstává otevřený kvůli činům neúcty, úchylek, neposlušnosti a vzpoury proti
Přikázáním.
Já se vám nevnucuji, nechávám svobodu svým dětem, aby Mě mohly hledat z lásky.
Moji lidé však musí padnout tváří k zemi před naší Nejsvětější Trojicí.
Lidský čas plyne uprostřed zábavy, kterou nepřítel duší klade před vás, abyste
se neprobudili a byli ztraceni. Musíte padnout na tvář, protože nejste schopni
si uvědomit realitu, ve které žijete. Většina z vás je kořistí omylu a dává volnou ruku
svým chybám.
Velké mocnosti dodaly nebezpečné zbraně malým zemím, aby se staly částí chaosu. Arsenál
nukleárních zbraní přesahuje to, co je třeba k zničení Země, a přesto pokračujete ve výrobě stále
většího množství nukleárních a bakteriologických zbraní.
Člověk, ve své šílené touze po moci, ztratil pojem o tom, že kdokoli přinese utrpení Zemi takovým
zlem, bude souzen utrpením počtu stvoření, které jsou jeho oběťmi.
Člověk vytvořil zázraky a současně i své sebezničení, které bude tak bolestné, že později
se lidská bytost bude kát, že jednala s takovým spěchem a nechala celé lidstvo tak či onak trpět,
a celá Země bude muset být obnovena, aby člověk mohl mít nové plody a novou potravu.
Někdy se zdá, že je všechno ztraceno, a že vaše úsilí bylo marné, ale není tomu tak, mé děti.
Nepřítel duší vás chce odradit, abyste nepokračovaly v úsilí. Žijte s jistotou, že nejste samy,
ale doprovázeny naší Trojicí.
Má bolest roste kvůli náhubku, který dáváte mým pravým nástrojům, aby předávaly mou vůli,
a neobjasňovaly panování ďábla nad lidmi.

Má bolest vzrůstá, když vidím zednářskou nadvládu v mé církvi, a také moc mezinárodních
organizací, ochotně navyklých jednat a pracovat tak, jak jim navrhuje sám ďábel.
V tomto čase musíte rozpoznat moc Zlého nad lidstvem, která Mě odstraňuje jako Krále na Zemi.
Zapomněli jste, že i když jste zrušili moji moc před lidmi, že nepřestane vítězit nade vším.
"JSEM, KTERÝ JSEM" [Ex 3, 14].
V přesně určeném okamžiku se pozvednu s plnou mocí a celé Stvoření se bude třást
před mým majestátem, nikoli ze strachu, ale před mou nekonečnou Láskou. Všechno
bude otřeseno.
Kacířství je na vzestupu…
K urážkám proti Bohu dochází všude…
Odpadlíci vycházejí na světlo…
Ohavnosti jsou považovány jako něco normálního…
Ignorování Božího Zákona je přijímáno většinou…
Děti, toto je předzvěst příchodu antikrista na Zem, je to předzvěst zotročení mého lidu.
Oznamoval jsem to mým lidem znovu a znovu. Dívali se na to z povzdálí, ale mé děti jsou
pronásledovány a umlčovány, Pravda je nenáviděna a lži jsou vášnivě vítány.
V některých mých posvěcených vidím odcizení modlitbě, odcizení svým povinnostem, vstupují
do záliby v pohodlí, touží po světě a na svůj stav pohlížejí jako na něco, co se může brát s lehkým
srdcem.
U mých posvěcených potřebuji čisté srdce oddané lidem, jejich povinnostem,
a především, aby byli ctitelé mé Matky, a proto chudých a bezmocných a za každých
okolností byli neúnavní hledači spásy duší.
Sledujte pozorně pokrok velkého národa Číny, a jak se rozšiřuje za své hranice.
Má církev získává velkou rychlostí nepřátele a je příčinou velkých utrpení.
Itálie těžce trpí.
Rusko překvapí svět a Spojené státy jsou čím dál tím víc očišťovány.
Argentina přetrhne nit zdravého rozumu.
Střední Amerika trpí, země a duch člověka se chvěje.
MOJI LIDÉ SE MUSÍ MODLIT A ZŮSTAT BDĚLÍ, PŘIPRAVOVAT SE NA ÚTOKY, KTERÉ
NEPŘÍTEL DUŠÍ ZDVOJNÁSOBÍ PROTI TĚM, KDO JSOU MOJI.
Proto se modlete, mé děti, modlete se svou prací a činy, modlete se a obětujte bez ochabnutí.
Vezměte své palmové ratolesti a oznamujte, že Já jsem Král moci a majestátu, slávy a vítězství, že
se obětuji pro lásku k mým dětem a že mé děti Mě znají.
Žehnám vám a volám vás k bratrství a k tichu.
Miluji vás.
Váš Ježíš
(*) Poznámka překladatele: Za [2, 12]. Ekumenický překlad Starého Zákona, Praha 1985.

398. Poselství Ježíše ze dne 20. března 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

PŘED KONCEM

Mé děti, chcete vědět, co přijde nakonec, ale Já vám říkám nyní, že až konec přijde, raději byste
si přály, abyste nevěděly, co víte. Události, rezervované na konec těm, kteří Mě i nadále odmítají,
znovu a znovu, budou strašné a plné bolesti a trápení. Každá událost konce bude silnější než
předchozí, až nakonec bude všechno zničeno.
Před událostmi konce si moji lidé vyberou. Každý člověk si zvolí, zda bude sloužit Mně a popře sám
sebe, nebo zda Mne zapře a přijme značku. Přijmete-li značku, nebude už pro vás cesta zpět.
Žádná kajícnost nebude vylita na ty, kdo dají přednost značce přede Mnou.
Řekl jsem vám, co můžete učinit, abyste se připravili na to, co přichází. Někteří z vás už
tady nebudou, až události začnou, ale někteří zde budou. Učiňte svou víru neotřesitelnou,
poznejte, v co věříte. Buďte připraveni.
Ježíš

Zj 13, 16-18
16: Nutí také všechny, malé i velké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby si nechali udělat na pravou
ruku nebo na čelo znamení,
17: takže nikdo nemůže nic koupit nebo prodat, kdo nemá jako znamení jméno té šelmy nebo číslo, které
v součtu dává její jméno.
18: Tady je potřeba moudrost! Kdo má bystrý rozum, spočítej dohromady číslo té šelmy. Je to číslo
jednoho člověka: jeho číslo je 666.
Zj 14, 9-11
9: Jiný, třetí anděl, hlasitě volal: "Kdo se klaní šelmě a její soše, kdo si nechá udělat znak na čele nebo na
ruce,
10: dostane také napít z vína Boží rozhořčenosti, které je připraveno nezředěné v číši jeho hněvu, a bude
trápen ohněm a sírou před svatými anděly a před Beránkem.
11: Dým z ohně, který je mučí, vystupuje na věčné věky; a nemají úlevy ve dne v noci, kdo se klanějí
šelmě a její soše a kdo si nechali vtisknout její jméno jako znamení.
Zj 20, 4 : A spatřil jsem trůny i ty, kteří se na ně posadili, a bylo jim dáno vykonat soud, a také duše těch,
kteří byli popraveni pro Ježíšovo svědectví, a všechny ty, kteří odmítli se klanět šelmě a její soše
a přijmout její znak na čelo nebo na ruku: ti ožili a ujali se vlády s Kristem na tisíc let.

399. Poselství Ježíše na Zelený čtvrtek, 29. března 2018.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

V KAŽDÉM MÉM SLOVU JE ZAHRNUTA PODSTATA MÉ LÁSKY

Moji milovaní lidé,
v každém mém Slovu je zahrnuta podstata mé Lásky.
Každé z mých dětí doprovází olej mého požehnání, zejména ty, které trpí kvůli své víře
ve Mne.
Moji lidé jsou neustále zkoušeni, aby plamen mé Lásky vyhasl. Mé děti dovolují nepříteli duší,
aby je porazil jedinou pomluvou…
Moji lidé naslouchají hlasu svého pastýře a tento pastýř je Láska [Jan 10, 4-11].
Lidstvu chybí láska. V tento den musíte učinit pevný záměr nápravy vůči mé Boží Lásce a odčinit
činy a jednání, jimž chybí Láska, které byly urážkami vůči Mně a vůči vašim vrstevníkům ve vašich
domovech, na místech, kde pracujete a v každém okamžiku a na každém místě, kde jste byli.
Musíte být poslové mé lásky.
Moji milovaní lidé,
nechoďte špatnou cestou!
Bez mé Lásky přítomné ve vás nebudete schopni dosáhnout cíle, který jsem pro vás
vytyčil.
V této chvíli Zlý pracuje bez ustání, aby vštípil nedostatek lásky do každého z mých vlastních.
Vy dobře víte, že tam, kde chybí má Láska, Zlý využije svou výhodu a způsobí škodu.
V této chvíli Zlý zuřivě útočí na rodiny… On ví, že bez přítomnosti mé Lásky v rodinách, úplně
destabilizuje celé lidstvo.
Volám vás k lásce k bližnímu, k vašim blízkým…
Volám vás a vaše blízké k pokoře vůči vašim bližním…
Nechci, abyste se dívali jen na lidské tváře, ale volám vás, abyste viděli Mne ve svém bližním.
Tímto způsobem budete v každém čase schopni v sobě udržet můj pokoj [Jan 14, 27].
Buďte mou Láskou, buďte experty v Lásce a zbytek dostanete navíc.
Chci, aby každý z vás proměnil tuto noc bolesti do nekončícího činu Lásky, která se šíří
a jde vpřed.
Chci, abyste proměnili tuto noc bolesti, kdy osamělost byla mou společnicí, do
nekončícího činu odpuštění, jednoty, bratrství a šířit je vpřed.
Trpím pro můj lid, trpím pro Lásku.
Buďte pevní, neochabujte ve víře.
Modlete se za celý svět.
Žehnám vám.
Váš Ježíš

400. Poselství Ježíše ze dne 26. března 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

DÍVEJTE SE A BUĎTE PŘIPRAVENI

Mé děti, nemohu dále zadržovat mé soudy, ty už musí začít. Začal jsem brát mé milosrdné pryč,
aby už netrpěli v tom, co přichází. Ti, kteří jsou ponecháni, mají svá určení a zůstanou zde jen
krátký čas.
Pozorujte počasí. Uvidíte znamení mého příchodu v počasí. Všimněte si, jsou to jen malé začátky,
avšak věci začnou rychle postupovat, až odvolám poslední z těch, kdo jsou velmi milosrdní,
a vy musíte být připraveni čelit výzvám, jak se budou kolem vás objevovat.
Buďte připraveni šířit mé Slovo těm, kteří je potřebují a těm, kdo potřebují povzbuzení. Tolik jich
Mě vůbec nezná a mnozí o Mně nikdy neslyšeli. Řekni jim, aby ke Mně volali, a Já odpovím. Řekni
jim, že se o ně a jejich rodiny postarám, když se ke Mně obrátí.
Nemějte strach z toho, co vidíte, a nezapomeňte, že mám všechno pod kontrolou, i když chvílemi
a na čas se bude zdát, že nejsem nikde k nalezení. Nepřítel má na krátkou dobu zvítězit, jak bylo
předpověděno v mém svatém Slovu. Ti z vás, kteří znají mé Slovo, to poznají, až se to stane. Není
nic, co byste mohli udělat, abyste to změnili, protože celé Písmo se musí naplnit, abych se mohl
vrátit a všechno vykonal.
Pamatujte si, co jsem vám řekl a uchovejte tyto věci ve své mysli až to, co se kolem vás bude dít,
vás bude uvádět v pokušení mít strach.
Ježíš
Zj 13, 5-8
5: Její tlama mohla také zpupně mluvit a rouhat se, a směla to dělat dvaačtyřicet měsíců.
6: Otevřela tedy tlamu k výsměšným řečem proti Bohu a mluvila tak proti němu a proti jeho stánku,
to je proti těm, kdo mají v nebi svoje obydlí.
7: A bylo jí dovoleno vést válku proti křesťanům a přemoci je. Byla jí dána moc nad každým kmenem,
lidem, jazykem a národem.
8: A budou se jí všichni hluboce klanět, všichni obyvatelé na zemi, jejichž jméno není zapsáno v knize
života zabitého Beránka.
Mt 24, 35-39
35: Nebe a země pominou, ale moje slova nikdy nepominou.
36: O tom dni a o té hodině však neví nikdo, ani nebeští andělé, ani Syn, jenom sám Otec.
37: Při příchodu Syna člověka to bude právě tak jako v době Noemově:
38: Jako totiž v době před potopou lidé jedli a pili, ženili se a vdávali, a to až do dne, kdy Noe vstoupil do
archy,
39: a nic netušili, až přišla potopa a všechny zachvátila, právě tak to bude i při příchodu Syna člověka.

401. Poselství Ježíše ze dne 28. března 2018.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

CHODÍM PO ZEMI A HLEDÁM SRDCE, V NICHŽ MOHU UTIŠIT MOU BOLEST

Moji milovaní lidé,
má Láska vás volá…
S milosrdenstvím přijímám všechny, kteří ke Mně přicházejí s kajícím srdcem
a s pevným rozhodnutím napravit své činy a jednání.
Nevolám vás k nemožnému, ale k tomu, aby se každý řídil Boží vůlí [1Jan 2,10; Řím 12, 2; Ef 5,
17].
Malý počet duší odhodlaných jednat spravedlivě, pracovat v Boží Lásce, dokážou být duchovně
silnější v míře, s jakou nabízejí a jednají, jednají a nabízejí.
Na této duchovní cestě, poznání není všechno. Přesto je poznání nutné, abyste nebyli oklamáni
zlem.
Dnešní člověk nerozjímá o mé lásce ke každému z mých dětí, necítí se jako součást mého lidu,
nechce se vydat na mou cestu. Velká část lidstva učinila smlouvu s ďáblem, přijala to, co je
v rozporu s Přikázáními a našla v tom uspokojení.
V tomto čase se musí každé z vás, mé děti, zeptat samo sebe: Jaká je míra mé víry?
Počet mylných představ roste, stejně jako ideologií zneklidňujících ducha, lidského fanatismu…
Přijímáte ohavnosti ve světě, na mé místo nastolujete Satana…
Touhy těla způsobují největší degeneraci a nemorálnost, jaké kdo kdy viděl…
Ze všech stran slyším rouhání…
To je můj zkažený lid, který Mě nechává neustále trpět, neposlouchá Mě a popírá
znamení a signály, které jsem dovolil, aby se stávaly po celé zemi.
Zapomněli jste na to, že epidemie udeří na lidstvo nikoli mou rukou, ale kvůli hlouposti člověka,
jenž zneužívá svou vlastní vědu.
Vyzývám vás, abyste se smířili se Mnou dřív, než přijde noc a zastihne vás spící. Já nejsem
nemilosrdný, ani mstivý Bůh, a také se stále nedívám na vaše hříchy.
Já jsem Bůh a nic neunikne mému zraku… [Jan 4, 26; Jan 8, 58].
Já jsem spravedlivý Bůh [Job 34, 5a].
Já jsem Bůh, který miluje všechny své děti…
Já jsem Bůh, který vás volá až do posledního okamžiku, a přesto člověk čeká do téhož okamžiku,
i když žádný člověk ten okamžik nezná a může se stát, že nebude mít čas k pokání.
Děti, nedívejte se na Mne jako na Boha, který zapomíná na Boží Zákon nebo o něm
vyjednává se svým lidem.
Znovu půjdu Křížovou cestou, a vím, že je tam tolik tváří, které uvidím na okraji trýznivé cesty,
jak se domáhají mého ukřižování.
Ty stejné tváře, které později budou bloudit po zemi, volat mé jméno, snažně Mě prosit, a těm,
které to zasluhují, odpustím.

Vidím vrchol Kalvárie, na nějž je vedena má církev a kde bude ukřižována těmi, kteří se z vlastní
vůle rozhodli Mě zradit…
Jak jen truchlím pro můj lid, jenž bude trpět až k smrti!
Duchovní růst mého lidu je rozhodující, aby má církev s posílenou vírou, a s pomocí
Ducha Svatého a ruky mé Matky, se stala vítěznou.
"Modlitba srdcem a v plném vědomí" nebyla nikdy tak potřebná jako v tomto čase, kdy Země visí
na vlásku.
Příroda se pozvedá v úzkosti a vrhá se proti lidem, kteří nepoznávají, že působí a jednají proti Boží
vůli. V jednom okamžiku trpí jedna země, v příštím okamžiku zase jiná.
Země se třese, oheň vystupuje z vulkánů, vítr sílí a je příčinou jevů, které člověk nikdy dříve
neviděl a které lidé zcela ignorují… Pro člověka je to jen okamžik a pak, spojený s hříchem, se
oddává zkaženosti.
Můj lide, Chile je očištěno, Kolumbie trpí pošetilostí, s níž se na Mne dívá.
Můj lide, Nikaragua pocítí otřesy své země.
Můj lide, Itálie bude trpět velkým hřmotem.
Můj lide, obrať se!… [Jr 3, 14a].
Má církev je zraněná.
Připojte se k mému bolestnému utrpení kvůli událostem, které přinesou bolest mému
lidu.
Miluji vás nekonečně, jako mé milosrdenství je nekonečné.
Přijměte mou Matku, aby se přimlouvala za každého z vás.
Neodmítejte mou Lásku, nepohrdejte mou Láskou, neodmítejte Mne…
Chodím po zemi a hledám srdce, v nichž mohu utišit mou bolest.
Žehnám vám.
Váš Ježíš
402. Poselství Ježíše ze dne 23. března 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

KLID PŘED BOUŘÍ

Jste v období klidu před bouří. Bouře se zvedá a brzy bude hodně neklidu v národu Ameriky,
a odtud se rozšíří do jiných národů.

Nepřítel získal přístup do vaší ekonomiky a zasadí jí tvrdou ránu. Některá průmyslová odvětví
budou katastrofálně postižena. Několik odvětví ukáže falešný vzestup, který se rychle zhroutí.
Celkově bude vaše ekonomika dlouhodobě poškozena.
Připravte se, mé děti, neboť bouře je nad vámi a v této bouři jsou jiné bouře, jimž nemůžete
uniknout.
Konec začal a všechno, co bylo předpověděno v mém svatém Slovu, bude zanedlouho následovat,
jak se konec všech věcí odehraje před vámi.
Přimkněte se ke Mně. Držte se mého Slova. Udržujte si svou víru, neboť mnozí se ji vám pokusí
vzít, a je to vaše víra, která vás zachrání.
Brzy budete se Mnou ve vašem věčném domově.
Ježíš

Mt 7, 24-26
24: Každý tedy, kdo slyší má slova a podle nich jedná, může se srovnat s moudrým člověkem, který si
postavil dům na skále.
25: Spadl déšť a přivalila se povodeň, přihnala se vichřice a obořila se na ten dům – ale nezřítil se, protože
měl základy na skále.
26: A každý, kdo slyší tato má slova, ale podle nich nejedná, může se srovnat s pošetilým člověkem, který
si dům vystavěl na písku.
1Petr 4, 7-10
7: Brzy už bude konec všemu. Ovládejte se tedy a na věci se dívejte střízlivě, abyste se mohli věnovat
modlitbě.
8: Především se mějte navzájem vroucně rádi, protože láska přikrývá všechny možné hříchy.
9: Buďte jeden k druhému pohostinní bez reptání.
10: Když se vám dostalo Božích darů, navzájem si jimi pomáhejte, jakožto dobří správcové všech těch
rozličných Božích darů.

403. Poselství Ježíše ze dne 29. března 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

TICHO PŘED BOUŘÍ

Mé děti, jak procházíte skrze tento čas před bouří, nechám vás vyzrát. Povedu vás skrze proces
zrání, abych vás lépe připravil vypořádat se se vším, co vám přijde do cesty.
Mnozí z vás tolik závisí na rodinných příslušnících a tito členové rodiny budou brzy vzati ze země.
Budete potřebovat tuto zralost, abyste mohli jít dál.
Svět kolem vás se tak drasticky a tak náhle změní, že si jistě budete myslet, že to nemůžete přežít,
ale mnozí z vás přežijí a stanou se z vás mučedníci kvůli mému jménu. Půjdete dál, abyste svědčili
těm, kteří budou ponecháni a neznají Mě. Na krátký čas půjdete dál pomáhat ostatním, než vás
přivedu ke Mně domů.

Můžete si být jisti, moji drazí, že už jsem šel napřed, abych pro vás připravil místo, a až připravím
místo pro vás, přijdu znovu a přivítám vás u sebe, abyste tam mohli být se Mnou.
Udržujte svůj pohled na věčné věci, které dokončujete, neboť budete ohromně odměněni za vše,
co budete snášet, udržíte-li si svou víru až do konce.
Ježíš

Jan 14, 1-3
1: Vaše srdce ať se nechvěje! Věřte v Boha, věřte i ve mne.
2: V domě mého Otce je mnoho příbytků. Kdyby tomu tak nebylo, přece bych vám nebyl řekl: "Odcházím,
abych vám tam připravil místo.
3: A když odejdu a připravím vám tam místo, zase přijdu a vezmu si vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde
jsem já."
Mt 24, 13-14
13: Kdo však vytrvá až do konce, bude spasen.
14: Toto evangelium o království bude hlásáno po celém světě, na svědectví všem národům. A teprve
tehdy přijde konec.
Mt 16, 25-27
25: Neboť kdo by si chtěl život zachránit, ztratí ho, kdo však ztratí svůj život pro mne, nalezne ho.
26: Vždyť co to člověku prospěje, když získá celý svět, ale zmaří svůj život? Co může člověk dát, aby svůj
život dostal zas zpět?
27: Syn člověka přijde ve slávě svého Otce se svými anděly, a tehdy odplatí každému podle jeho jednání.

404. Poselství Ježíše ze dne 30. března 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

OBLAST VAROVÁNÍ

Pokaždé, když jsem se dnes ráno modlila, viděla jsem v duchu temnou a hrozivou oblohu a prosila
jsem Pána, aby nám k tomu něco řekl. Nevěděla jsem, co to znamená, ale vypadalo to jako temná
obloha v Tornado Alley, když v nějaké její části bylo vyhlášeno varování před nebezpečím tornád.
Vy víte, pokud jste v oblasti varování, že v temnotě, tiše se vznášející nad vámi, číhá smrt a váš
respekt k náhlé ničící síle vás vybízí k činu.
Mé děti, dělejte své poslední přípravy nyní a mějte všechno připraveno.

Poznámka: V duchu jsem viděla, že to jsou přípravy k opuštění země – mějte své záležitosti
v pořádku a cokoli byste dělali, kdybyste věděli, že už nemáte na zemi moc času – udělejte teď.
Buďte připraveni odejít v kterémkoli stanoveném dnu. Když víte, že půjdete na výlet, máte
všechno připraveno. On říká: "Mějte všechno připraveno", abyste byli připraveni jít. Pak už na to
nemusíte myslet a můžete se soustředit na Něho.
K Americe se blíží bouře a je v ní plno temnoty. Události budou terorizovat její lid a mnoho lidí
přimějí dát jejich srdce Mně. Mou touhou je, aby se v tomto čase ztracení obrátili ke Mně
a nezahynuli, a dám jim k tomu příležitosti, aby to mohli udělat.

Buďte připraveni být odvoláni domů kdykoli, abyste se v tomto čase mohli zaměřit jen na Mne.
Až budou vaše přípravy dokončeny, nebudete mít starosti kvůli věcem světa.
Nyní se rezolutně zaměřte na modlitby za ty, kteří Mě neznají. Bohatě odměním ty, kdo stráví
vzácné hodiny v přímluvách, a to potěší mé srdce, když uvidím, že to činíte. Přišel jsem, abych je
zachránil, ale jen málo z nich se stará, jestli budou spaseni. Přimlouvejte se a obdržíte má
požehnání!
Toto není čas k strachu, ale k připravenosti. Vy víte, co se blíží, neboť jsem vám to ukázal
ve vašem duchu. Nebuďte jako pošetilé panny, ale připravte se jako ty moudré, a buďte radostní,
neboť brzy budou dveře zavřeny a ti, kdo se nepřipravili, budou zanecháni.
Ježíš

Mt 25, 1-13
1: S nebeským královstvím to bude jako s deseti dívkami, které vzaly lampy a vyšly naproti ženichovi.
2: Pět z nich bylo pošetilých a pět prozíravých.
3: Pošetilé vzaly sice lampy, ale nevzaly s sebou olej,
4: prozíravé si však vzaly s lampami také do nádobek olej.
5: Když pak ženich dlouho nepřicházel, začaly všechny podřimovat a usnuly.
6: Uprostřed noci se strhl křik: "Ženich je tady! Honem mu běžte naproti!"
7: Tu všechny ty dívky vstaly a začaly si upravovat lampy.
8: Pošetilé prosily prozíravé: "Dejte nám trochu oleje, lampy nám dohasínají."
9: Ale prozíravé odpověděly: "Nejde to, nestačilo by pak ani nám, ani vám. Dojděte si raději ke kupcům
a kupte si."
10: Jakmile však odešly nakoupit, přišel ženich, a ty pohotové vešly s ním na svatbu, a dveře se zavřely.
11: Později přišly i ostatní dívky a volaly: "Pane, Pane, otevři nám!"
12: On však odpověděl: "Skutečně říkám vám: Neznám vás".
13: Buďte tedy bdělí, protože nevíte dne ani hodiny,

405. Poselství Matky Spásy ze dne 4. dubna 2018.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

VY VÍTE, ŽE JDETE PROTI PROUDU SVĚTA

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
žehnám vám všem…
žehnám lidu mého Syna, který jsem přijala u paty kříže slávy.
Milované děti, nezapomeňte, že obrácení k vám přitahuje Boží milosrdenství. Ať nejsou mezi vámi
ti, kdo mají uši a neposlouchají a mají oči a nevidí [Mk 8, 18].
Pýcha je pro člověka špatný rádce. Vede vás k tomu, že zapomínáte, že člověk je omezeným
stvořením, a proto je náchylný ke změnám svých myšlenek v mžiku oka. Proto se musíte stále
modlit, aby vaše víra neoslábla, ale zůstala pevná a vy se neodvážili zapřít mého Syna kvůli
výhrůžkám nevěřících, kteří vás obklopují.

Jste částí této generace, která zrazuje mého Syna, jste částí této generace, ale nejste tvůrci všeho,
co existuje, a zdá se, že jste na to zapomněli… Jen Bůh vládne a tvoří.
Jste nositeli lidského ega a s tímto lidským "já", nezdolným ve své identitě, která mu byla dána, se
oddáváte svým rozmarům a tím, že odmítáte obětovat sebe, abyste se už nevzpouzeli proti mému
Synu, upadáte do těžkých omylů.
Svědomí se vyvíjí a nabývá skutečný smysl, pro který bylo stvořeno. Má být hlasem, který vás stále
volá, abyste nezrazovali Boží Lásku, ale udržovali ji skrytou a v neustálém růstu.
Naplňování Božího Zákona je požadavek pro mé děti, a ještě víc v těchto časech, kdy se zdá,
že dobro je zlo a zlo je dobro. Nesmíte být zmatení a musíte zůstat bdělí, abyste neuráželi mého
Syna.
Čas plyne v životě každého z vás a v tomto běhu života zapomínáte,
že minulost musí být napravena, aby nebyla důvodem k zatracení…
že musíte žít přítomnost v plném vědomí života v Boží vůli, v nepřetržitém úsilí, bez zastavení…
že si připravujete svou budoucnost podle toho, jak žijete přítomnost, i když ji můžete změnit
pro dobro duše.
Projděte minulost ve své paměti, aby staré překážky už nebyly stejné jako nyní.
V tomto čase jste varováni intuicí, která byla probuzena ve vašem duchu a varuje vás,
abyste snadno nepadli.
Děti, vezměte v úvahu, že nemůžete pokračovat v prodlužování tohoto času, jak byste si přály.
Můj Syn vás různými prostředky stále volá, abyste byly pravými následovníky Boží vůle
a neodmítaly přitáhnout Boží milost přítomného okamžiku, abyste žily v pokoji, jednotě a bratrství.
Tímto způsobem budoucnost přestane být neustálým čekáním, které vás oslabuje.
Přítomný čas je obdobím, kdy zduchovnělá duše pracuje a jedná v podobnosti s mým Synem.
Každý by měl být požehnáním pro svého bratra a ne příčinou ke klopýtnutí.
Na této cestě je více trní než růží, a chodit po trní není příjemné. Proto na vás naléhám, abyste
milovali jeden druhého, abyste nebyli trny, po nichž mé děti, které jsou povolány k tomu, aby vás
varovaly, musí jít, a které jim tuto cestu dělají těžší.
Neboť pro mé pravé nástroje to vůbec není jednoduché, protože ten kdo "oznamuje a pranýřuje",
je neustále pod zvětšovacím sklem ostatních.
Ale ti, kdo věří, že jsou zvětšovacím sklem, kterým všechno musí projít, by ani na okamžik nemohli
snést, že by všechno odevzdali mému Synu, odevzdali každý okamžik, každou myšlenku, každý čin,
nebo práci.
Mé nástroje nejsou svaté, jsou to stvoření jako vy, které stále bojují, aby vydržely.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Nesmíte čekat v nečinnosti, protože skrze vaše činy budete rozpoznány jako Boží děti [Řím 2, 6;
1Kor 3, 13]. Neprožívejte své životy bez činů, protože čin vám udržuje to, co v duši vědomě
definujete jako "čas" a vy tak zhodnotíte každý okamžik, který vám pomáhá se připojit
k naplňování Boží vůle. Vy víte, že jdete proti proudu světa, a to je znamení, že jdete
správným směrem.
Žijte v opravdové svobodě Božích dětí [Gal 5, 1], jinak byste pracovaly a jednaly mimo Boží
vůli, a to znamená, že byste upadly do hříchu, protože Bůh vám dává dar svobody, ale mému Synu

přinášíte bolest, když jste ji převrátily do strašného činu zhýralosti, spojenou s rozkošemi, které
Satan narouboval lidstvu, aby vám zabránil vlastnit nebeské statky.
Vraťte se do vnitřní rovnováhy skrze smíření…
Nestůjte daleko od mého Syna, přijímejte Boží milosrdenství a přitáhněte se k Němu
blíž, abyste vlastnily dar milosti, který udrží vaši víru činnou.
V každodenním životě si musíte být vědomy daru milosti, abyste jej neztratily svými rozmary nebo
nevhodnými slovy, nebo zlou touhou vůči svému bratru.
Nezapomeňte, že jako Boží děti, máte svobodu jednat a pracovat v dobru a být stvořeními, které
přitahují dobro ke svým bližním.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, buďte stvořeními dobra, nebuďte společníky zla,
pevně se držte učení mého Syna a nepřijímejte, co před vás klade ďábel a o čem říká, že je dobré,
když samy víte, že to dobré není.
Země přijala zlo, které na ni člověk vypustil a jímž je nasycena. Protože byla domovem člověka,
vy jste ji zničili a zdeformovali.
Proto budete trpět nepředvídatelnými následky všeho, co se blíží k lidstvu.
Nedovolte hříchu, aby vás vedl těžší cestou a zabránil vám patřit více mému Synu.
Církev mého Syna stále trpí pro svou víru. Buďte stále stvořeními víry, dokonce i uprostřed velkého
utrpení a obrovského zmatku, který přijde na mystické Tělo mého Syna. Zůstaňte neochvějní!
Člověk deformoval část vědy a tato věda se stala neustálým soupeřením mezi velkými mocnostmi,
a tak to pokračuje, aniž byste si toho všimli.
Terorismus, zrozený z touhy po pomstě, pracuje proti dětem mého Syna, nevinným
a nejbezbrannějším. Takto pracuje Zlý.
Geografie Země se mění. Voda se objeví v centrálních oblastech a bude bičovat pobřežní oblasti.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, přijměte Boží milosrdenství a už nehřešte, buďte
stvořeními dobra.
Nepoužívejte svobodu nadále k hříchu, ale k životu v jednotě s mým Synem [1Petr 2, 14; Gal 5,
13]. To, co vám dává svět, je pomíjivé. Můj Syn vám nabízí věčný život.
Miluji vás věčnou láskou, žehnám vám olejem mé lásky.
Pojďte, vezměte mou ruku ve svobodném a vědomém činu, budu se za vás přimlouvat.
Matka Maria
406. Poselství Boha Otce ze dne 19. dubna 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

STRAŠNÁ CENA

Pohleďte, čas, kdy všechny věci musí skončit podle mého svatého Slova, je již velmi blízko. Často
jsem k vám hovořil o tomto dnu, kdy se budete dívat, jak se všechno stane.
Mnoho z mých dětí se vroucně snažilo získat ztracené duše a u Mne se za ně přimlouvaly, abych je
zachránil. Tyto velmi odměním, protože není má vůle, aby nějaká duše zahynula, ale mé děti často
odmítají udělat si čas, aby se za ně modlily.
Sledujte nyní, moji přímluvci, jak budete svědky mnoha duší, jdoucích do mého království, za které
jste se horlivě modlili. Sledujte nyní, jak začínáte slýchat o těch blízko vás, kteří uslyšeli dobrou
zprávu a vězte, že vaše pokračující modlitby přinášejí hodně ovoce. Vyhlížejte nyní svou odměnu
za svou vytrvalou píli v této věci, neboť je drahocenná mému zraku. Toužím po tom, aby všechny
mé děti pokračovaly v každodenní modlitbě za ztracené duše.
Nyní je konec u vás a ti, kdo si nedokázali všímat mých varování, budou hořce plakat, až si
uvědomí, kolik času ztratili tím, že Mi nesloužili. Nyní si uvědomí, že jsou bez ničeho, protože
nevyužili svůj čas moudře, aby se ke Mně přiblížili. Nyní si uvědomí, že padá temnota a oni nemají
olej ve svých lampách, a že je už příliš pozdě.
Bouře se blíží a mé děti, které byly pozorné k mým varováním, se nemají čeho bát, ale ty, které
má varování ignorovaly, zaplatí strašnou cenu.
Bůh Otec

Iz 59, 16-17
16: Vidí, že není nikoho, žasne, že nikdo nezasáhne. Zachrání ho jeho paže, podepře ho jeho spravedlnost.
17: Oděl se spravedlností jako pancířem a na hlavě má přilbu spásy, oděl se rouchem pomsty, jako
pláštěm zahalil se rozhorlením.
Mt 6, 6: Když se však modlíš ty, vejdi do své komůrky, zavři dveře a modli se k svému Otci ve skrytosti,
a tvůj Otec, který vidí i co je skryté, ti to odplatí.
Jan 15, 8: Tím je oslaven můj Otec, že nesete mnoho ovoce a že se osvědčíte jako moji učedníci.
Mt 25, 1-13
1: S nebeským královstvím to bude jako s deseti dívkami, které vzaly lampy a vyšly naproti ženichovi.
2: Pět z nich bylo pošetilých a pět prozíravých.
3: Pošetilé vzaly sice lampy, ale nevzaly s sebou olej,
4: prozíravé si však vzaly s lampami také do nádobek olej.
5: Když pak ženich dlouho nepřicházel, začaly všechny podřimovat a usnuly.
6: Uprostřed noci se strhl křik: "Ženich je tady! Honem mu běžte naproti!"
7: Tu všechny ty dívky vstaly a začaly si upravovat lampy.
8: Pošetilé prosily prozíravé: "Dejte nám trochu oleje, lampy nám dohasínají."
9: Ale prozíravé odpověděly: "Nejde to, nestačilo by pak ani nám, ani vám. Dojděte si raději ke kupcům
a kupte si."
10: Jakmile však odešly nakoupit, přišel ženich, a ty pohotové vešly s ním na svatbu, a dveře se zavřely.
11: Později přišly i ostatní dívky a volaly: "Pane, Pane, otevři nám!"
12: On však odpověděl: "Skutečně říkám vám: Neznám vás".
13: Buďte tedy bdělí, protože nevíte dne ani hodiny.

407. Poselství Boha Otce ze dne 5. dubna 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

VAŠE KAŽDODENNÍ ZÁKLADNÍ POTŘEBY

Moji lidé, brzy přijde den, kdy budete nuceni si vybrat mezi svou vírou a vašimi každodenními
základními potřebami – pouhým jídlem, které jíte, přístřeškem, kde bydlíte. Vzpomeňte si, když ten
den přijde, že Já jsem všechno, co potřebujete. Mohu vám opatřit střechu nad hlavou, až žádný
dům nebude. Mohu vám přinést jídlo z ničeho. Udělal jsem to pro můj lid dříve, a mohu to udělat
i teď. Mohu vás podporovat každou minutu vašeho života, až půjdete totální zkázou.
Proto lpěte na své víře ve Mne a nestarejte se o to, co budete jíst a co si budete oblékat.
Nezapomeňte, když je ještě čas, udělat si zásobu oleje jako moudré panny. Nezapomeňte využít
čas, abyste Mě poznali. Když dobře využijete čas, který vám teď zbývá, nebude vám potom
chybět.
To je jediná cesta. Všichni, kdo Mě neznají, budou na to v tomto čase sami, nebo vymění svou duši
za něco k snědku. Každý člověk učiní tuto volbu.
Bůh Otec

Zj 13, 16-18
16: Nutí také všechny, malé a velké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby si nechali udělat na pravou
ruku nebo na čelo znamení,
17: takže nikdo nemůže nic koupit anebo prodat, kdo nemá jako znamení jméno té šelmy nebo číslo,
které v součtu dává její jméno.
18: Tady je potřebí moudrosti! Kdo má bystrý rozum, spočítej dohromady číslo té šelmy. Je to číslo
jednoho člověka: jeho číslo je 666.
Mt 24, 12-13
12: A protože se značně rozmůže nepravost, ochladne u mnohých láska.
13: Kdo však vytrvá až do konce, bude spasen.
Mt 6, 25: Proto vám říkám: Nedělejte si starosti o svůj život, co budete jíst [nebo co budete pít], ani o své
tělo, do čeho se budete oblékat. Což není život víc než jídlo a tělo víc než šaty?
Mt 25, 8-13
8: Pošetilé prosily prozíravé: "Dejte nám trochu oleje, lampy nám dohasínají."
9: Ale prozíravé odpověděly: "Nejde to, nestačilo by pak ani nám, ani vám. Dojděte si raději ke kupcům
a kupte si."
10: Jakmile však odešly nakoupit, přišel ženich, a ty pohotové vešly s ním na svatbu, a dveře se zavřely.
11: Později přišly i ostatní dívky a volaly: "Pane, Pane, otevři nám!"
12: On však odpověděl: "Skutečně říkám vám: Neznám vás".
13: Buďte tedy bdělí, protože nevíte dne ani hodiny.
Ef 5, 16: Dobře využívejte tohoto času, protože žijeme v dobách zlých.
Gn 25, 33-34
33: Jákob řekl: "Odpřisáhni mi to dnes." A on mu to odpřisáhl, a tak své prvorozenství prodal Jákobovi.
34: Jákob dal Ezauovi chléb a čočkovou krmi. Ten pojedl, napil se a odešel. Tak Ezau pohrdl
prvorozenstvím.

408. Poselství Boha Otce ze dne 9. dubna 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

LÁHVE A MISKY

Ach, mé děti, kdybyste jen mohly vidět nebeské účinky vašich modliteb ke Mně! Vaše modlitby
a slzy, které roníte za ztracené duše, jsou cennější než nejčistší zlato. Uschovám všechny modlitby
v miskách. Uschovám každou vaši slzu.
Dlouho potom, co jste odešly ze života na Zemi, vaše modlitby Mi připomínají vaše milované, kteří
jsou ještě tady. Nezapomínám nikdy vaše modlitby. Uvidíte je ještě tady, až se ke Mně připojíte
zde, ve svém domově.
Tolik času je promarněno ve světských zábavách na Zemi. Tolik času použito na věci, na nichž
nezáleží, ale čas, strávený v modlitbách ke Mně, přináší hodně užitku, jak nyní, tak i později.
Nepřestávejte se modlit, zatímco jste zde, mé drahé děti, neboť nacházím potěšení ve vašich
modlitbách za ztracené duše. Mám radost, když se modlíte za ty, které znáte. A hromadíte si
poklady ve vašich nebeských domovech, protože se modlíte ke Mně.
Bůh Otec

Ž 56, 8: O mém vyhnanství si vedeš záznam, ukládej si do měchu mé slzy. Což je ve svých záznamech
nemáš? [Zde Ž 56, 9].
Zj 5, 8: A jak ten svazek vzal, ty čtyři bytosti padly před Beránkem, a rovněž oněch čtyřiadvacet starců,
z nichž každý držel citeru a zlatou misku plnou kadidla; to jsou modlitby věřících.
Ef 5, 15-17
15: Dávejte tedy pozor, jak se máte chovat, ne jako nemoudří, nýbrž jako moudří;
16: dobře využívejte tohoto času, protože žijeme ve zlých dobách.
17: Nechovejte se tedy nerozumně, nýbrž mějte na mysli, jaká je vůle Páně.
Thes 5, 16-18
16: Stále se radujte.
17: Bez přestání se modlete.
18: Při všem Bohu děkujte. Tak totiž to od vás chce Bůh a tak to projevil skrze Krista Ježíše.

409. Poselství Boha Otce ze dne 11. dubna 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

ODPOUTEJTE SE

Mé děti, jdete svým životem v řetězech. Cítíte tíži a Já si přeji, abyste poznaly, co je tím, co vás
drží v zajetí a osvobodily se.
Přeji si, abyste se zbavily věcí, které vás svazují a ubližují vám. Přeji si, abyste se přestaly držet
věcí a lidí, kteří vás duchovně nezušlechťují a neupevňují. Přeji si, abyste se osvobodily od všeho,
co vás odvádí od toho, čím jste ve Mně.
Je čas, abyste naplnily celý váš potenciál ve Mně, neboť přichází noc, kdy nemůžete pracovat
a vaše příležitost, abyste to udělaly, bude ztracena.
Bůh Otec

Př 12, 25: Obavy lidské srdce tíží, ale dobré slovo vrací radost.
Fil 3, 13-14
13: Bratři, já si nenamlouvám, že už jsem to uchvátil. Ale o jedno mi jde. Nedbám na to, co je za mnou, a
ženu se k tomu, co je přede mnou.
14: Běžím k cíli za vítěznou nebeskou odměnou, ke které nás Bůh povolal skrze Ježíše Krista.
Gal 5, 1: To je ta svoboda, ke které nás osvobodil Kristus. Buďte v tom tedy pevní a nenechte se zase
zapřáhnout do tohoto otrockého chomoutu.
Iz 10, 27: V onen den ti spadne z ramen její břímě a její jho z šíje, jho se z tebe sesmekne jak po oleji.
Jan 9, 4-5
4: Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci nic
konat.
5: Pokud jsem na světě, jsem světlo světa.

410. Poselství Ježíše ze dne 8. dubna 2018.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

ČLOVĚK LÁSKU NEPOZNÁVÁ, PROTO JÍ POHRDÁ A NEPŘIJÍMÁ JI

Moji milovaní lidé,
žehnám vám z mé nekonečné lásky,
v níž je přítomné každé z mých dětí.
Obětoval jsem se za každého z vás a z mé podobnosti prosím každého z vás jednotlivě, aby
dobrovolně přijali tuto oběť, která pro vás představuje odumření tomu, co je světské a přijetí mé
vůle.
Respektujte Boží Zákon, mé děti, abyste tak byly těmi, kteří tento Zákon naplňují, abyste mohly jít
po bezpečné cestě bez zkratek, které by vás nechaly padnout do vážných a velkých omylů.
Má Matka vám to již oznámila:
"Přijde čas, kdy mé děti zapomenou na Přikázání a přijmou nové ideologie a odevzdají se mylným
názorům, které je nechají klesnout do nízkých pudů."
Moji lidé,
zůstaňte oddáni mé vůli před tím, než zapomenete, že láska s sebou nese spravedlnost,
i když na spravedlnost je pohlíženo s opovržením těmi, kdo ji chtějí omezovat
tvrzením, že Já nejsem Bůh, který trestá, ale Bůh Lásky, který všechno odpouští.
Představa "Boží spravedlnosti" byla deformována kvůli chybným názorům a pojmům, které jsou
v tomto čase nabízeny mému lidu, aby se ode Mne odvrátil.
Moji lidé, moje spravedlnost je Pravda, bez Pravdy není spravedlnost a bez Boží
spravedlnosti je Boží Pravda snadno zastíněna tím, co někteří označují jako
milosrdenství.

Mé milosrdenství musí být pro lidstvo porozuměním mé Lásce a mé Pravdě. Tím, že člověk
nastoupí na mou cestu [Jan 14, 6], začne vnímat, jak Mi má rozumět a zachovat si dobrý úsudek,
aby Mě pochopil a miloval až za hranici oběti nebo obětování. Ten, kdo Mě miluje, se stává
duší v lásce s Pravdou.
V tomto čase nacházím tolik obchodníků s mým milosrdenstvím s nejrůznějšími
nabídkami, aby lidstvu nahradili mou Pravdu.
Nabízejí vám mé milosrdenství z odporu k dodržování Přikázání a k svátostem,
s nepochopitelnými představami Boha, který dovoluje všechny hříchy a bezbožnosti,
všechny zhýralosti, každou neúctu, každou lež…
Mluví k vám o Bohu, který popírá sám sebe, Desatero prohlašuje za neplatné, aby se
otevřel opačným hodnotám dnešní společnosti. To, děti, nejsem Já.
Já jsem Láska [Jan 4, 8] a má Láska vás vyzývá, abyste napřímili cestu, po které jdete, je-li cestou
hříchu…
Moji lidé,
proč chcete zničit můj kříž?
proč trváte na tom, že Mě zrazujete a prezentujete Mě jako Boha neschopného být milujícím
a současně spravedlivým? [Př. 3, 3-6].
Moji lidé, vyzývám vás, abyste vstoupili do mé Lásky, abyste byli schopni rozlišit mezi tím,
co přichází ode Mne a tím, co je zrušením mých Přikázání.
Člověk je nestálý. Má dobré úmysly a v okamžiku na ně zapomíná a jde zpátky
v hadrech, které už předtím nosil.
Ne, děti! Tento čas není jen čas k rozhodnutí, ale čas k odevzdání se do mé Lásky,
abyste byly hodny mého milosrdenství!
Každý z mého lidu musí být ochotný se znovuzrodit, aby tak poslušnost přesáhla chvilkové lidské
touhy, světské činy a jednání.
Je třeba spěchat a jít tou pravou cestou, která nese kupředu svůj kříž.
Nebojte se mého kříže, můj kříž je sláva a majestát, není to zotročující kříž, který je
vám v tomto čase nabízen, není to kříž, který vyhoví každému… [Lk 9, 23- 24].
Můj kříž je pravá svoboda, osvobození utlačovaných, odpočinek pro vyčerpané
a obtěžkané, voda pro žíznivé, síla pro ty, kdo se cítí slabí, světlo ve tmě…
Démoni se bojí mého kříže, trápí je a utíkají před ním, takže mé děti musí zůstat v mém kříži
a oddat se mu z lásky.
Člověk lásku nepoznává, proto jí pohrdá a nepřijímá ji, touží po okamžicích, které mu nabízí
nepřítel duší, i když to znamená, že se ode Mne odvrací.
Já vám nabízím mé milosrdenství, neodepřu své milosrdenství stvoření, které se kaje s pevným
úmyslem se změnit. Bolest mých dětí nechává krvácet mé srdce.
Potřebuji pokání hříšníka, abych ho přivedl k pramenu léčivé vody mého milosrdenství
[Jan 7, 37] a posilnil ho, aby nahradil škodu a už víc nehřešil.

Je důležité, aby Mě moji lidé nezapírali; v tomto čase se Zlý nezastavuje a Já nechci, aby ani jediné
mé dítě bylo ztraceno. Tak mnoho sociálních událostí a tak mnoho padlých demokracií vede
k utrpení mého lidu. Události, které se nezastavují, vás musí vést k přemýšlení o tom, co se děje
a nepřestává.
Vy, kdo potřebujete mou Lásku, pojďte ke Mně, potěším vás svým milosrdenstvím.
V tento den se můj Dům slavnostně obléká pro mnoho kajících hříšníků.
Neodvracejte se ode Mne, radujte se, že jste stvoření pokoje, lásky, odpuštění a obrácení.
Žehnám vás a naléhavě vás prosím, abyste se ponořili do zdroje mého milosrdenství,
který zůstává otevřený pro všechny, kdo si to přejí.
Žehnám vám s věčnou Láskou. Nikdy neopustím můj lid.
Váš Ježíš

411. Poselství Ježíše ze dne 12. dubna 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

KDYŽ BITVA ZAČÍNÁ

Znovu v mých lidech rozněcuji plamen k šíření mého evangelia, aby více duší mohlo ke Mně přijít
a poznat Mě. Moji lidé se zabývají mnoha věcmi, ale ne těmi, kterými chci. Toužím, aby ztracení
byli zachráněni. Toužím, aby se moji lidé přitáhli blíž ke Mně, než bude následovat poslední bitva.
Toužím po tom, abyste běželi ke Mně a byli v bezpečí, ale většina běhá za věcmi světa, kde budou,
až bitva začne.
Až začne poslední bitva, mnozí budou zaskočeni. Mnozí, kteří se nazývají mými, nevěří mým
varováním, a tak budou překvapeni a nic netušící zahynou. To není má vůle, ale jejich nedostatek
pozornosti, když jsem jim posílal má Slova.
Když se připravujete na to, co přichází, pozvedněte své modlitby ke Mně, abyste zachránili ty, kdo
nemají uši k slyšení. Pozvedněte modlitby ke Mně, abyste zachránili ty, kteří jsou dosud ztracení
a ty, kteří o Mně neslyšeli. Až tato bitva začne, projevím velké milosrdenství těm, kdo to učiní.
Váš Ježíš

Sk 26, 16-18
16: Ale vstaň a postav se na nohy! Neboť proto jsem se ti zjevil: abych z tebe udělal svého služebníka
a svědka toho, co jsi viděl a co ti ještě ukážu.
17: Zachráním tě před (židovským) lidem i před pohany, ke kterým tě posílám.
18: Máš jim otevřít oči, aby se obrátili ke světlu, z moci ďáblovy k Bohu. Tak dosáhnou skrze víru ve mne
odpuštění hříchů a údělu mezi těmi, kterým se dostalo posvěcení.
2Petr 3, 9: Ne že by Pán byl zdlouhavý ve vyplňování toho, co slíbil, jak jistí lidé ho obviňují ze
zdlouhavosti, ale je k vám shovívavý, protože nechce, aby někdo nepřišel do zkázy; spíše naopak, chce,
aby se všichni dali na pokání.

1Tim 2, 3-4
3: Tak se to líbí Bohu, našemu spasiteli, a tak rád to vidí.
4: On chce, aby se všichni lidé zachránili a došli k poznání pravdy.
Fil 3, 18-19
18: Často jsem vás na to upozorňoval a teď to říkám se slzami v očích, že je jich mnoho chová jako
nepřátelé Kristova kříže.
19: Na konci je čeká záhuba; jejich bůh je břicho a vychloubají se věcmi, za které by se měli stydět.
Všechna jejich snaha je obrácena jenom na věci pozemské.
Mt 24, 42: Buďte tedy bdělí, protože nevíte, který den váš Pán přijde.
Mt 24, 37-39
37: Při příchodu Syna člověka to bude právě tak jako v době Noemově:
38: Jako totiž v době před potopou lidé jedli a pili, ženili se a vdávali, a to až do dne, kdy Noe vstoupil do
archy,
39: a nic netušili, až přišla potopa a všechny zachvátila, právě tak to bude i při příchodu Syna člověka.
Mt 5, 7: Blahoslavení milosrdní, neboť jim se dostane milosrdenství .

412. Poselství Matky Spásy ze dne 12. dubna 2018.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

PŘICHÁZÍ ČAS SKLIZNĚ A PŠENICE BUDE ODDĚLENA OD PLEV

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Dávám pozor na každý váš krok a mé srdce si přeje vás všechny v něm udržet.
Já jsem útočiště hříšníků, Archa Nové smlouvy a mým toužebným přáním je, aby všichni dosáhli
cíle, ke kterému je Bůh Otec povolal. Jako Matka, si přeji spásu vašich duší.
Kolikrát jsem vás varovala v jednom, nebo v jiném mém zjevení, abych v každém z vás obnovila
mé volání k obrácení, abyste všechny mohly být zachráněny!
Velké je mé utrpení, když pozoruji, jak stále nacházíte zalíbení ve zlých činech některých svých
bratrů a snažíte se být dětmi, které opakují zlá jednání těch, kdo se silně zavázali Satanovi s cílem
urychlit příchod toho, který bude velkým podvodníkem lidstva.
Má bolest je hluboká, když vidím, jak scházíte z cesty a radujete se, že jste mezi těmi, kdo
znesvěcují mého Syna, znesvěcují chrámy a znesvěcují život.
Mé děti, Satan se raduje, když cítí, že bude rychle a bez odporu přivítán většinou mých dětí. Je to
Satan, který podporoval morální, sociální a duchovní úpadek církve mého Syna, nejen jako
instituce, ale jako mystického Těla, jehož jste součástí.
Nejste si vědomy cesty temnoty, po níž jdete, a některé z vás se v okamžiku stanou přívrženci této
temné cesty, protože nebudete schopny odolat takovému množství zla, dříve nikdy nevídaného.
Vidím, jak víra mých dětí slábne, až k popírání víry v mého Syna a v rozmezí okamžiku se stanou
dezertéry, kteří předají své vlastní bratry a sestry do rukou zla.

Vyzývala jsem vás, abyste pohlédly na znamení času, a vy to odmítáte učinit…
Vidím, jak jste se proměnily v malý počet ustrašených stvoření, které podléhají tomu, co se mému
Synu nelíbí…
Lid mého Syna se zmenšil a uchoval si jen vratkou víru. Křesťanská zdvořilost je věcí minulosti,
jak ženy, tak i muži se chovají překvapivě a neočekávaně.
V přítomnosti takové prázdnoty lásky k Bohu a úcty k Božímu Zákonu, ďábel našel jednoduchý
způsob jak napadnout lidské bytosti a naroubovat jim zhýralost, neskromnost, hříchy všeho druhu
a pohrdání Božím Zákonem.
Zesměšňujete kříž, na němž se můj Syn obětoval za vás, zabíjíte věrné kněze a věrné děti mého
Syna, protože posedlí Zlým, se stáváte pronásledovateli těch, kdo pokračují v naplňování Boží vůle.
Neuvažujete, nezastavíte se, abyste rozjímali, nebo prosili Ducha Svatého o rozlišení, abyste
s očima pravé víry byly schopny rozpoznat špatnou cestu, po které jde lid mého Syna. Můj Syn
se vám nevnucuje, ale Zlý se vám vnutil s vaší pomocí.
Chcete, aby tato Matka mlčela, stala se němou, aby už nevyzývala k obrácení, k Boží Lásce,
k poslušnosti, bratrství a k úctě k lidskému životu, jehož člověk není pánem.
Mé srdce je zlomené pohledem na roztrhaná těla nevinných a vyhozená do odpadků, počtem dětí,
které jsou zabity, aniž byste o tom přemýšlely.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
V tomto čase zmatku, v němž žijete, musíte projít sítem Pravdy. Jaké Pravdy?
Desaterem přikázání.
Děti, v tomto čase se musíte vzájemně posilovat, proto musíte znát Písmo svaté a neříkat "ano",
kdy musíte říct "ne".
Musíte být pevné, odolné, neochvějné, protože přichází čas sklizně a pšenice bude
oddělena od plev [Mt 13, 30], ale některý plevel může ulpívat na obilí tak silně, že pšenice bude
ztracena. Proto musíte zůstat bdělé, abyste nepodlehly zmatku. Nesmíte se nechat ukolébat
k spánku světskými vlivy.
Lidstvo žije a necítí, žije a nedívá se, žije a nezajímá se, žije a nesoucítí, žije a není bratrské, žije
a nenaplňuje Boží Zákon, žije a nemiluje svátosti, žije a nemiluje bližního, žije a bloudí, protože se
vůči zlu stalo slabým a dalo přednost nevšímat si společného dobra.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Čím živíte svého ducha?
Co víte o budoucnosti, pro niž jste určeny?
Víte, že jste byly manipulovány velkými kapitalisty, aniž byste si toho byly vědomy, kteří vás řídili?
Víte, že nejste svobodné?
Víte, že jste ovládány?
Víte, že vám prodávají zlo?
Víte, že jste byly celé roky trénovány v dožadování zhýralosti, abyste tak padly do věčného ohně?
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Jak se tato generace hroutí, jak žije v duchovní apokalypse, kterou nemůže odmítnout!

Bolest lidstva je před vámi a vy to ignorujete!
Živly pokračují v ničení, co je proti Boží vůli, a vy – měníte se? Vracíte se k lásce, k níž jste
povolány, obrátíte se zpět k Lásce mého Syna žijícího ve vás?
DĚTI, NEČEKEJTE, JE NALÉHAVÉ, ABYSTE SE ROZHODLY K OBRÁCENÍ. LIDSTVO JE VE
VELKÉM NEBEZPEČÍ A JÁ SE TRÁPÍM NAD ZMATENÍM MÝCH VLASTNÍCH.
Lid mého Syna bude brzy očištěn, Řím bude očištěn rukou člověka.
V tomto čase vás naléhavě prosím, abyste se modlily za celé lidstvo modlitbou,
vycházející ze srdce.
Můj Syn se nevzdá svého lidu, já vás neopustím, a vy musíte být pevné, nekolísat a všechny se
spojit jako bratři a sestry v jediný hlas modlitby k Nejsvětější Trojici.
Mysl mocných zná následky prvního kroku, proto nechtějí být první, kdo pozvednou zbraň.
Moc ve světě je tím, po čem mocnosti dychtí a proto, když nějaká země učiní nejmenší krůček
vpřed, válka nebude otálet.
Vy dětičky, buďte Boží Láskou po celé Zemi a úpěnlivě proste za duše, které nemilují mého Syna.
Žehnám vám svou láskou.
Matka Maria

413. Poselství Boha Otce ze dne 16. dubna 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

JÁ JSEM SPRAVEDLIVÝ SOUDCE

Mnozí, kdo jsou nazýváni mým jménem, Mě ve skutečnosti neznají. Jejich víra ve Mne je velmi
malá a nebude je posilovat v tom, co přichází. Ve své mysli uctívají obraz toho, (o Němž si myslí),
jaký bych měl být, a ne toho, jaký jsem.
Já jsem mocný Jehova, který vedl svůj lid skrze písky pouště a zachránil jej před armádou faraona.
Jsem mocný Jehova, který porazil nepřítele, když zabral zemi, kterou jsem slíbil jim a jejich otcům.
Jsem velký Bůh, který stvořil vše, co vidíte a který to také nakonec zničí kvůli hříchu, jenž se
zmocnil vašeho světa.
Já jsem milující Bůh – jsem Ježíš, který krvácel a zemřel kvůli hříchům světa už tak dávno, jsem ale
také spravedlivý soudce, jak oznamuje mé Slovo. Jsem také Ten, kdo sedí na trůnu, jehož základy

jsou spravedlnost a také milosrdenství, (nabízející nám spravedlivost) a ti, kdo Mě opravdu neznají,
nevěří v mou spravedlnost.
Dal jsem hodně času a prostoru národům, aby se kály ze svých hříchů, z toho, že netráví čas se
Mnou, nebo že Mě neuctívají kvůli mému svatému jménu, ale tento čas se rychle krátí. Blíží se
temnota a čas konce je nad všemi národy.
Poznejte Mě nyní. Poznejte Mě jako Boha všeho milosrdenství, ale také jako spravedlivého soudce
celé Země, neboť bude to můj soud, který brzy uvidíte všude kolem vás.
Bůh Otec

Zj 21, 1: Potom jsem spatřil nová nebesa a novou zemi – dřívější nebesa a dřívější země zmizely a ani
moře už není.
Ez 36, 23: Abych posvětil jména svého velikého, které bylo poskvrněno mezi národy, které jste poskvrnili
uprostřed nich, aby poznali národové, že já jsem Hospodin, praví Panovník Hospodin, když budu posvěcen
ve vás před očima jejich (*).
Ž 89, 15: Spravedlnost a právo jsou pilíře tvého trůnu, před tebou jde milosrdenství a věrnost (**).

Poznámky překladatele:
(*) Kvůli jasnosti zde dávám přednost znění podle kralického vydání z roku 1613 (v současné
češtině).
(**) V poselství Boha Otce Glyndě Linkous je tento verš označen jako Ž 89, 14.

414. Poselství Boha Otce ze dne 17. dubna 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

PROZKOUMEJTE SVÉ SRDCE

Mé děti, veďte své srdce se vší vytrvalostí. Přeji si, abyste se snažily, aby slova vašich úst
a rozjímání vašeho srdce Mi byla vždy příjemná, protože o čem přemýšlíte, přemýšlíte přede Mnou.
Přeji si, abyste se snažily učinit vaše chování dokonalým, ale také aby vaše myšlenky byly dokonalé
přede Mnou.
Tak mnoho mých dětí bude náhle vzato v tom, co přichází. Stejně jako těch, které nejsou mými
dětmi. Je tolik těch, kdo věří, že svou věčnost stráví se Mnou a budou vzati v tomto čase. Ale Já je
neznám. Toužím, aby Mě poznaly, ale nemají pro Mne čas. Toužím, aby hledaly moji tvář, aby se
Mi věnovaly, ale Já nejsem v jejich myšlenkách. Nejsem v jejich dnech. Nejsem v jejich životech,
protože Mě neznají. Netouží po Mně. Nehledají mou tvář. (Tady jsem slyšela strašný smutek v jeho

hlase).

Až přijde konec, pro tak mnohé už nebude čas k pokání.
Prohledejte své srdce nyní, mé děti a kajte se, když jste zhřešily. Udělejte si pro Mne čas během
svého dne, neboť tento čas není promrhán. Povinnosti rychle přicházejí a odcházejí, ale váš čas se
Mnou ve věčnosti trvá. Váš čas se Mnou bude sklízet věčné plody. Váš čas se Mnou vás připravuje
na vše, co má přijít.
Prozkoumejte své srdce a hledejte Mě se vším, co je ve vás.
Bůh Otec

Př 4, 23: Především střež a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život.
Ž 19, 14: Též před opovážlivci chraň svého služebníka, nedopusť, aby mi vládli. Pak budu bez vady
a shledán čistý, prost množství nevěrností.
Lk 12, 19-20
19: Pak budu moci říci své duši: Duše, máš velké zásoby na mnoho let. Pohověj si, jez, pij, vesel se!
20: Bůh však mu řekl: Blázne, ještě v této noci bude od tebe vyžádána tvá duše, a čí bude pak to, co jsi
naskládal?
Mt 7, 21-23
21: Ne každý, kdo mi říká: Pane, Pane!, vejde do nebeského království, nýbrž ten, kdo koná vůli mého
nebeského Otce.
22: Mnoho z nich mi řekne v onen den: Pane, což jsme nemluvili tvým jménem jako proroci?, a což jsme
tvým jménem nevyháněli zlé duchy?, a což jsme tvým jménem nedělali zázraky ve velkém počtu?
23: Ale tehdy jim prohlásím: "Nikdy jsem vás neznal. Pryč ode mne, pachatelé nepravosti!"
Zj 3, 15-22
15: Znám tvé skutky: nejsi ani studený ani horký. Kéž bys byl jedno nebo druhé!
16: Takto však, protože jsi vlažný, ani studený, ani horký, vyplivnu tě z úst.
17: Říkáš: Jsem bohatý, mám všeho dost, nic nepotřebuji – a nevíš, že jsi ubohý, politováníhodný, chudý,
slepý a nahý.
18: Radím ti, kup si ode mne zlato v ohni pročištěné, abys zbohatl; bílé šaty, aby ses oblékl a neukazovala
se tvá ošklivá nahota; mast, aby sis namazal oči a zase viděl.
19: "Já kárám a trestám všecky ty, které miluji. Buď tedy horlivý a dej se na pokání.
20: Hle, stojím u dveří a klepu. Kdo uslyší můj hlas a otevře dveře, k tomu vejdu a budu jíst – já u něho
a on u mne.
21: Kdo zvítězí, toho vezmu na svůj trůn, jak i já jsem zvítězil a usedl se svým Otcem na jeho trůně."
22: Kdo má ucho, ať poslouchá, co Duch říká církevním obcím.

415. Poselství Matky Spásy ze dne 16. dubna 2018.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

VLAŽNÍ BUDOU VYVRŽENI Z ÚST OTCE

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,

mé srdce, Archa spásy, je otevřeno pro všechny děti mého Syna, které chtějí změnit
svůj život úplným obrácením.
V tomto obtížném čase, skrze nějž prochází lidstvo, neměly byste se uzavírat a popírat znamení,
která jsou dávána před vás, ale naopak, měly byste být nestranné ve světle víry, abyste viděli
strádání, ve kterém se lidé pohybují.
Lidstvo žije v horečné činnosti a jednání, které se zrodily z bídy, nevědomosti, slabosti v myšlení
a práce, kterou každý, jako jedinec, přijal.
Člověk se rozhodl oddělit od Boha, připravit se o Boží Lásku a žít v neustálé sexuální
touze, s níž opovrhuje milostí vykoupení. Proto tato Matka trpí při pohledu, jak tato
generace rychle upadá.
Vyzývám vás, abyste zůstaly ve stavu milosti, abyste se vrátily k opravdové svobodě, kterou jste
v tomto čase odmítly tím, že nejste dětmi, které jsou poslušné Božího volání nebo volání této
Matky.
Tato generace byla polapena Zlým kvůli pýše, která přebývá v člověku a touze po moci, která
ho vede k tomu, aby učinil z hříchu zvyk, jímž se dobrovolně vzdaluje od mého Syna.
Můj Syn vás miluje, neopouští vás, proto vás volá tolikrát, jak je třeba, abyste přemýšlely
o potřebě, kterou máte jako lidé, abyste se vrátily na cestu obrácení.
Pohrdáte svátostmi, znesvěcujete je. Neuznáváte a znehodnocujete skutečnou
přítomnost mého Syna v eucharistii, a proto nemůžete obdržet mystický užitek pro
dobro duše a pro dobro stvoření.
ako údy mystického Těla mého Syna [1Kor 12, 12-30], musíte zůstat ve vědomí mystického
a současně skutečného spojení, kterého osobně dosáhnete přijetím mého Syna v eucharistii,
pokud jste náležitě připraveny, a šířit tuto milost na lidstvo, aby tak vaši bratři a sestry mohli
dosáhnout spásy. Kdokoli chce všechno dobro pouze pro svůj osobní prospěch, je daleko
od znalosti, co ve skutečnosti znamená být dítětem mého Syna.
Ne všichni chtějí převzít svou povinnost v lidstvu, vyvlékají se z odpovědnosti jako
příslušníci lidu mého Syna, protože jednota s mým Synem je svobodným rozhodnutím
každého z vás. Jsou částí církve svou vírou, ale víru berou jako opakování slov a ne jako
naplňování toho, co je vůlí Boha pro jeho lid.
Můj Syn chce, aby jeho lid byl lidem, který Ho zná, uznává Ho, aby Ho miloval s takovou láskou,
že víra se stane nezničitelnou, jakkoli těžké mohou být časy [1Jan 2, 3-4].
Znáte-li mého Syna do hloubky, vlastníte znalost k rozlišení toho, kdo je můj Syn a kdo je člověk.
Proto byste nepřijali zlo a zhýralost jako prostředky k přijetí ve společnosti, která je hříšná
a zatvrzelá v urážení a odmítání mého Syna.
Hřích, mé děti, není jen čin, ale jednání, vedoucí vás do opakujících se situací, které ve vás
vytvářejí energii, která vás jako magnet přitahuje k ustavičnému hříchu.
Jako Matka lidstva:
vás naléhavě volám k obrácení…
volám vás, abyste dovolily Boží Lásce přitáhnout vás k milosti…
volám vás, abyste si dovolily být stvoření, která dokážou překonat zlo silou, kterou obdržíte od
Ducha Svatého, a pevnou jistotou celého života oplývajícího vírou.

Právě tak jako hřích, který tvrdě pracuje v tomto čase, který předchází vážným celosvětovým
událostem a objevení antikrista, tak také každé z mých dětí vlastní nutné dary, aby bylo nositelem
dobra a šířilo je v celém lidstvu, aby jeho bratři a sestry vyšli z nevědomosti, v níž žijí a dosáhli
moudrosti pravých Božích dětí.
Pochopte, mé děti, že žít v Boží vůli vám poskytuje skutečnou svobodu. Sjednotí vás,
osvítí vás a obdaruje vás růstem duchovních smyslů, proto nebudete moci být
oklamány tím, co není od mého Syna.
Buďte duchovně moudré, aby vás nevědomost nezatížila a neoklamala jemnostmi, a vzdálila od
Boží Pravdy.
Milované děti,
VYZÝVÁM VÁS, ABYSTE SI ZACHRÁNILY DUŠI… TEĎ!
Ne!, nezahrávejte si se zlem, protože to není pro moudré, ale pro nevědomé, které si nechtějí
zušlechtit svůj vztah s Boží Láskou, ale jsou spokojené v prostřednosti ve všem, ale především v
tom, co je duchovní. Být polovičatým stvořením vás vede k tomu, že se stáváte vlažnými
bytostmi, a vlažní budou vyvrženi z úst Otce [Zj 3, 15-16].
Tolik reforem, tolik falešných ideologií a falešných náboženství, existujících v tomto čase na zemi,
jsou přímým, spolehlivým a jasným důkazem času, ve kterém žijete. Nemůžete pokračovat se
zavázanýma očima, se ztvrdlým srdcem a ucpanýma ušima… Pociťujte, dýchejte, buďte citliví,
protože Stvoření dává člověku najevo konečný ráz tohoto okamžiku!
Jsem Matka, a jako Matka, nepřicházím přinést lidu mého Syna slova strachu, ale jako Matka,
nemohu skrývat pravdu o tragédii této generace, která se pevně rozhodla oddat démonu, aby ji
ovládl.
Nebuďte tvrdohlaví! Nedělejte z Přikázání nějaká pravidla závisející na posuzování a vůli každé
osoby. Toto je těžký hřích, děti, přestaňte být otroky zdeformovaného lidského ega, které
vlastníte, přestaňte být otroky lidských bohů, kteří s vámi manipulují v globálním měřítku.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Přijměte milosti nutné pro vás, abyste byly nositeli té Lásky, kterou vám zanechal můj
Syn…
V tomto okamžiku, víc než v jiném, je nutná modlitba každého z vás za celé lidstvo.
Je naléhavé, aby modlitba byla vědomá a prožívaná v každodenním činu, abyste
vyzařovaly dobro celému lidstvu.
Zlý neodpočívá, ale proč mé děti usnuly v potěšeních svého ega?
Děti, je čas abyste vzaly vážně, co znamená být dětmi Nejvyššího.
Vyléváte lidskou krev na zem a příroda je otrávená zlem člověka, a kvůli tomuto utrpení se voda
nevysvětlitelně objeví v několika zemích.
Slunce zesílilo své vyzařování směrem k Zemi a lidstvo tomu bude svědkem.
Modlete ve vhodnou i v nevhodnou dobu, modlete se za Spojené státy, Rusko a Francii:
Budou trpět.

Terorismus, paže Satana, bere životy nevinným. Oheň přivolává oheň a člověk má zbraně
k vyvolání největšího neštěstí na zemi.
Volejte k svým společníkům na cestě, vašim ochraňujícím andělům a s trpělivostí
čekejte na příchod anděla pokoje, poslaného mým Synem, aby utěšil svůj lid.
Milované děti, Zlý potřebuje, aby v této generaci byla přítomná třetí světová válka, která by zničila
větší část lidstva.
Proto vás vyzývám k neustálé modlitbě, a aby tato modlitba byla činem naplňování
Přikázání, zejména prvního přikázání, a podílet se se svými bratry na požehnání, které
představuje skutečnost znát mého Syna.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, neváhejte a neochabujte ve své víře. Nejste samy.
Můj Syn poslal své legie, aby vám pomohl. Musíte být posly pokoje a odstranit rozmary lidského
ega.
Buďte bratrští a solidární s těmi, kdo trpí pro celé lidstvo.
Mé požehnání a má láska zůstávají na dosah paže. Nepohrdejte Boží dobrotou. Já jsem
zde, jsem Matka lidstva.
Matka Maria

416. Poselství Boha Otce ze dne 23. dubna 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
PŘÍRODNÍ ŘÁD
Připravte se, mé děti. (Slyšela jsem v jeho hlase hluboký smutek). Připravte se na tento poslední
běh ke konci, neboť právě začíná.
Odteďka uvidíte, jak se mé Slovo závratnou rychlostí naplňuje, protože jsem zrychlil čas konce,
abych vás všechny mohl přivést ke Mně domů. Už dlouho andělé a Já jsme čekali na váš příchod
sem a vzrušení v nebi je velké, že vás uvidíme, jak přicházíte domů a přijmete své velké odměny.
Tento čas konce bude smutným časem pro lidstvo, protože vše, co na zemi znáte, na ni padne pod
velkým tlakem hříchu. Přírodní řád už nebude fungovat, protože se příroda vzpouzí proti tlaku
hříchu.
Všechny vzpoury přinášejí prokletí. Když se člověk vzbouří proti přírodnímu řádu, jejž jsem
ustanovil, stává se prokletým a ztrácí svůj pokoj. Ztrácí mé požehnání. Všechno v jeho životě
vypadává z rovnováhy, a i když se honí za štěstím, opravdová radost nikdy nebude jeho, protože
opustil můj řád.
Vzhledem k tomu, že ostatní následují jeho směr, také oni padnou do prokletí. Brzy bude všechno
zkaženo a prokleto a tíha toho je příliš velká pro svět, který jsem stvořil. Začíná se hroutit.
Jak svět, který jsem stvořil, je stále víc a víc vyváděn z rovnováhy, člověk se v něm už nemůže
déle udržet. To je, co uvidíte, jak se bude dít v tomto čase. Uvidíte výsledek tíhy vzpoury a hříchu
na přírodní rovnováhu světa, který jsem stvořil.

Není nic, co by člověk mohl udělat, aby nyní uvedl do pořádku tuto rovnováhu, která byla zničena,
neboť jen Já ji mohu uvést do původního stavu.
Připravte se, mé děti, uvidět výsledek tohoto strašného pádu rovnováhy do chaosu, protože
vzpoura vychýlila jazýček vah.
Bůh Otec

Gn 3, 14-17
14: I řekl Hospodin Bůh hadovi: "Protožes to učinil, buď proklet, vyvržen ode všech zvířat a ode vší polní
zvěře. Polezeš po břiše po všechny dny svého života, žrát budeš prach.
15: Mezi tebe a ženu položím nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu
rozdrtíš patu."
16: Ženě řekl: "Velice rozmnožím tvé trápení a bolesti těhotenství, syny budeš rodit v utrpení, budeš
dychtit po svém muži, ale on nad tebou bude vládnout".
17: "Uposlechl jsi hlasu své ženy a jedl jsi ze stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst. Kvůli tobě nechť je země
prokleta; po celý svůj život z ní budeš žít v trápení.
2Petr 3, 10-13
10: Ten den Páně přijde jako zloděj, a tehdy nebesa prudce s rachotem pominou, živly se žárem stráví,
a země i všecko na ní bude souzeno.
11: Všechno tedy tím způsobem vezme za své. Jak proto vám musí ležet na srdci, abyste žili svatě
a zbožně,
12: a tak očekávali a uspišovali příchod onoho Božího dne, kdy se v ohni nebesa stráví a živly se v žáru
rozplynou.
13: Ale my čekáme – jak on to slíbil – nebesa nová a zemi novou, kde by měla svůj domov spravedlnost.
Řím 8, 19-22
19: Celé tvorstvo totiž nedočkavě čeká, až se Boží synové zjeví ve slávě.
20: Vždyť tvorstvo bylo podrobeno nicotnosti, ale ne z vlastní vůle, nýbrž kvůli tomu, který je podrobil.
Zůstala však tvorstvu naděje,
21: že i ono bude vysvobozeno z poroby pokušení, a to k účasti na svobodě, které oslavením nabudou Boží
děti.
22: Víme, že celým tvorstvem jde jeden jediný vzdech a všecko tvorstvo že svírá bolest až doposud.
Řím 1, 26-32
26: A proto je Bůh nechal klesnout do hanebných vášní. Jejich ženy totiž zaměnily přirozené obcování za
protipřirozené,
27: a podobně i muži nechali přirozeného styku se ženou a rozpálili se náklonností k sobě navzájem. Muži
páchali nestoudnosti s muži, a tak zakusili sami na sobě zasloužený trest za svoje poblouznění.
28: A protože nekladli žádnou váhu na to, aby dobře poznali Boha, dopustil Bůh, že klesli do převrácených
názorů, takže se dopouštěli věcí ošklivých.
29: Jsou plní kdejaké špatnosti a ničemnosti, chamtivosti a zloby, jsou samá závist, vražda, nesvár, lest,
zlomyslnost. Pomlouvají,
30: na cti utrhají, Boha mají v nenávisti, urážejí druhé, jsou nadutí, domýšliví, vynalézaví ve zlém, vzpurní
vůči rodičům,
31: tupí, věrolomní, bezcitní, nemilosrdní.
32: Oni sice znají Boží ustanovení, že zasluhuje smrti ten, kdo se dopouští takových věcí. Přesto však to
nejenže dělají sami, nýbrž i schvalují, když to dělají druzí.
Nu 14, 9: Nechtějte se přece bouřit proti Hospodinu. Nebojte se lidu této země. Sníme je jako chleba.
Jejich ochrana od nich odstoupila, kdežto s námi je Hospodin. Nebojte se jich!
Ez 20, 8: Ale oni se mi vzepřeli a nechtěli mě ani slyšet. Žádný neodhodil ohyzdné modly, k nimž vzhlížel,
a neopustil egyptské hnusné modly. I řekl jsem, že na ně vyliji své rozhořčení, a tak dovrším svůj hněv
uprostřed egyptské země.
Jr 28, 16: Proto Hospodin praví toto: Hle, zapudím tě z povrchu země. Do roka zemřeš, protože si scestně
mluvil o Hospodinu.
Zj 14, 6-8
6: Pak jsem uviděl jiného anděla, letěl vysoko na nebi. Nesl věčně platné radostné poselství, aby je
zvěstoval obyvatelům na zemi, každému národu, kmeni, jazyku i pokolení.

7: A volal silným hlasem: "Bojte se Boha a vzdejte mu čest, protože přišla chvíle jeho soudu. Pokloňte se
tomu, který stvořil nebe i zemi, moře i prameny!
8: Jiný druhý anděl následoval a volal: "Padl, padl, velký Babylón, který opil všechny národy svým smilným
vínem, které svolává trest."
Iz 65, 17: Hle, já stvořím nová nebesa a novou zemi. Věci minulé nebudou připomínány, nevstoupí na
mysl.
Žid 12, 25-27
25: Nezdráhejte se poslouchat toho, který mluví! Jestliže neunikli trestu oni, kteří odmítali toho, kdo jim
sděloval Boží nařízení na zemi, čím méně my, kdybychom se odvraceli od toho, kdo mluví z nebe!
26: Tehdy jeho hlas zatřásl zemí; teď však slibuje. Zatřesu ještě jednou, a to nejen zemí, nýbrž i nebem.
27: Slovy ještě jednou naznačuje, že bude odstraněno to, čím se zatřese – protože to bylo jen přechodné,
a že trvale zůstane to, čím už otřást nepůjde.
Zj: 21, 1: Potom jsem spatřil nová nebesa a novou zemi – dřívější nebesa a dřívější země zmizely a ani
moře už není.

417. Poselství Boha Otce ze dne 24. dubna 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

MÍSTA OVLIVŇOVÁNÍ

Na zemi jsou místa ovlivňování. Místa, která ovlivňují mnoho lidí ve způsobu, jakým vedou svůj
život. Tato místa obsahují velké požehnání nebo velké prokletí v závislosti na tom, jak tento vliv
lidé využívají.
Místa, která obsahují velkou kletbu, přitáhla k sobě můj hněv, protože jsou příčinou, že mnozí nyní
klopýtnou. Jejich vliv poskvrnil mysl mnohých, kteří by jinak byli moji, a proto budou potrestáni.
Jak se konec stále více přibližuje, uvidíte na některých z nich můj hněv. Uvidíte dopadnout hodně
zkázy, jako tomu bylo v Sodomě a Gomoře, jako tomu bylo na zemi v čase mého služebníka Noe.
Mé Slovo je vždy pravdivé a Já vykonám mé Slovo. Mnozí budou v těchto časech vzati a Já nechci,
abyste se trápili žalem nad tím, co uvidíte, neboť Já jsem spravedlivý Bůh. Nařídil jsem vám,
abyste milovali, co Já miluji, a nenáviděli, co Já nenávidím. Mějte v nenávisti zlo a čiňte dobro.
Proto uvidíte-li, jak je zlo zničeno, nepociťujte nad tím žal, neboť Mě to uráží.
Buďte opatrné, mé děti, abyste využívaly svůj vliv pro dobro a ne ke zlu, protože Já se vždy dívám.
Bůh Otec

Jr 28, 16: Proto Hospodin praví toto: Hle, zapudím tě z povrchu země. Do roka zemřeš, protože jsi scestně
mluvil o Hospodinu.
Zj 14, 6-8
6: Pak jsem uviděl jiného anděla, letěl vysoko na nebi. Nesl věčně platné radostné poselství, aby je
zvěstoval obyvatelům na zemi, každému národu, kmeni, jazyku a pokolení.
7: A volal silným hlasem: "Bojte se Boha a vzdejte mu čest, protože přišla chvíle jeho soudu. Pokloňte se
tomu, který stvořil nebe i zemi, moře i prameny.
8: Jiný, druhý anděl následoval a volal: "Padl, padl velký Babylón, který opil všechny národy svým smilným
vínem, které svolává trest.

Gn 19, 24-25, 28
24: Hospodin začal chrlit na Sodomu a Gomoru síru a oheň; od Hospodina z nebe to bylo.
25: Tak podvrátil ta města i celý okrsek a zničil všechny obyvatele měst, i co rostlo na rolích.
28: Vyhlížel směrem k Sodomě a Gomoře a spatřil, jak po celé krajině toho okrsku vystupuje ze země dým
jako dým z hutě.
Dt 11, 26-28
26: Hleď, dnes vám předkládám požehnání i zlořečení:
27: požehnání, když budete poslouchat příkazy Hospodina, svého Boha, které já vám dnes přikazuji,
28: a zlořečení, když nebudete poslouchat příkazy Hospodina, svého Boha, sejdete-li z cesty, kterou vám
dnes přikazuji, a budete-li chodit za jinými bohy, k nimž se nemáte znát.

418. Poselství Ježíše ze dne 20. dubna 2018.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

NEPŘICHÁZÍTE KE MNĚ, ALE K TOMU, CO CHTĚJÍ LIDÉ

Můj lide, moji milovaní,

vtiskl jsem si vás do svého srdce.
To, co v každém okamžiku vidím na Zemi, Mě hluboce souží…
Moji milovaní lidé, lidstvo žije bez míru, v neustálé úzkosti jako důsledek toho, že přijalo ďábla jako
svého vůdce. Sociální neklid vyvolává neustálé utrpení ve společnostech světa. Člověk povstal proti
svému bratru v otevřené válce.
Lidstvo prožívá následky jízdy rudého koně Apokalypsy, který přišel, aby uloupil zemi mír a spolu
s tím, kdo na něm jede, vás připravuje o pokoj a přivádí k tomu, abyste jeden druhého zabíjeli.
[Zj 6, 3-4].
Tolik nesplněných slibů o míru v různých zemích světa nechává růst válečné konflikty
po celé zemi, dokud nebude dosaženo velmi obávané, nezastavitelné války!
Moji milovaní lidé, velmi snadno ztrácíte pokoj kvůli mdlému myšlení, vnějším vlivům a chabému,
nebo žádnému rozlišování, které používáte k rozhodování.
Má církev není výjimkou z pravidla, ale tam nepřítel duše útočí nejsilněji, aby mé děti
byly neposlušné a nevěrné k mému Zákonu.
Moji lidé by měli zůstat neochvějní, aby ti, kdo vás chtějí vést do zatracení, neuspěli, ale pro to
musíte vzít do jedné ruky Písmo svaté a svatý růženec do druhé. To jsou zbraně, jimiž moji lidé
zvítězí rukou mé Matky.
Berete ohled na cizí ideologie a náboženství, zatímco Mne dáváte stranou, vysmíváte
se tomu, o co jsem vás prosil, abyste si udrželi úctu ostatních, a rozvíjíte trend
sjednocení, o který jsem vás nežádal.

Nepřicházíte ke Mně, ale k tomu, co chtějí lidé, proto má církev přijímá schéma jiných
náboženství, křižujete Mne znovu, nerespektujete Boží Zákon, zapomínáte na svátosti
a pohřbíváte skutky milosrdenství.
Člověk si musí udržet pokoj, ale ne za cenu pohřbení mého učení nebo přijetí jiných učení.
Přijímání Mne v mém Těle a Krvi musí být pro mé děti vyvrcholení jednoty se Mnou, extáze
sjednocení se Mnou, žít nebe už předem. Předáváte Mě, aniž byste uvědomili mé vlastní
o náležitém stavu, ve kterém mé děti musí být, aby Mě přijaly, nevyžadujete od nich žádné pokání
ani nápravu, a tím pro jejich duše razíte cestu k jejich vlastnímu odsouzení. [1Kor 11, 29].
Budiž proklet, kdo Mě předává z lidského ohledu těm, kdo si nejsou vědomi mé
velikosti v eucharistii a hřích jeho bratra nechť padne na něj!
Moje pravé a věrné nástroje, skrze něž se obracím k svému lidu, aby duše nebyly ztraceny, jsou
v tichosti pronásledovány, a záludně přiváděny k mlčení.
Zlo bičuje Zemi, sobectví stále nenápadně čeká na lehkomyslnost vašeho bližního, aby se na
něj vrhlo. Zloba neustupuje, ani se neskrývá. V minulosti čekala na noc, aby páchala své zlé činy,
nyní se objevuje za bílého dne, už nezakrývá své zlo, protože ví, že ho člověk přivítá.
Člověk této generace nezakusil totální chaos, ani si nedovede představit, co totální chaos je.
Musíte se vnitřně proměnit, abyste nepovažovali toto mé Slovo za něco výhružného,
ale jako Slovo Otce, který ví, že musí probudit spící srdce svého lidu a stvoření se
srdcem z kamene, s city zbavených milosrdenství, víry a lásky.
Nedržte se stranou, naplňujte Boží Zákon a nepokřivujte mé Slovo. Volám vás k Lásce k Domu
mého Otce, kde je mnoho příbytků, i když nejsou všechny skvělé, protože tomu, kdo nepracoval
pro Mne a pro své vlastní posvěcení, nedám, co s ním nesouzní.
Mé děti, hrozby jedné země vůči druhé nesmí být brány na lehkou váhu, ale musíte být
informovány. Ne všechno, co slyšíte, je pravda, ale ne všechno je nereálné. Sýrie trpí jako jiné
národy na zemi.
Komunismus není na ústupu, znovu se vynoří uprostřed velkého zmatku a velké duchovní bolesti.
Malá země, ze které již vystoupila jiskra války, bude ve zprávách po celém světě. Světová
ekonomika se zhroutí v nejméně očekávaném okamžiku.
Duch nekonformity zaskočí člověka a uchvátí ho, aby zahynul. Národy země budou pošlapány,
všechny budou trpět, kromě těch, kde člověk okamžitě zaujme postoj strachu a bude lpět svou
vírou na Mně a na mé Matce, protože víra není silná, je jen chvilková.
Moji milovaní lidé, to je pocit Otce, který miluje své děti. Proto vás volám, abyste brali mé
Slovo kamkoli, v každém čase. A nezapomeňte, že je třeba naslouchat ne těm, kteří berou do
svých úst to, o čem si myslí, že dobře znají, ale těm, kteří mluví ze srdce, v němž Mě uchovávají.
Děti, modlete se za Nikaraguu, modlete se za Argentinu, modlete se za Chile, modlete
se za Řím, modlete se za Kostariku.
Mé požehnání a má Láska jsou pro každého.
Váš Ježíš

419. Poselství Ježíše ze dne 25. dubna 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

BITVY KONCE ČASU

Mnoho bitev času konce se objeví kolem vás.
V minulosti jste bývali varováni, když se bitva blížila. V tomto čase konce tomu tak nebude, bitvy
se objeví náhle a vy se ocitnete obklopeni bojem. V těchto časech musíte zůstat klidní a ptát se Mě
na pokyny.
Rovnováha byla zničena, a tak chaos bude následovat. Existuje nyní velký boj proti Mně a proti
mému Slovu v nebi. Mé Slovo už dávno předpovědělo tento boj. Brzy se přesune na Zem a uvidíte
jej všichni kolem vás. Nemůžete vyhrát tuto bitvu, mé děti, protože vše, co bylo předpověděno,
nastane v rychlém sledu.
Tentokrát [boje] budou velmi rychlé a intenzivní. Bude mnoho bitev, hodně smrti a všeobecného
zármutku. Řekl jsem vám, abyste očekávali tyto události, ale srdce lidí nejsou připravena na to,
co uvidí. Šok bude následovat.
Připravte své srdce pomocí mého Slova – až uvidíte, jak k těmto událostem dochází, nacházejte
útěchu v tom, že jsem vám o tom řekl už předem, a všechno bude dobré. Půjdete domů.
Ježíš

Mt 24, 7: Neboť povstane národ proti národu a stát proti státu, na jednom místě za druhým bude hlad a
zemětřesení.
Lk 12, 53: Budou rozdvojeni otec proti synovi a syn proti otci, matka proti dceři a dcera proti matce,
tchyně proti snaše a snacha proti tchyni.
Mt 24, 10: A tehdy to bude pro mnohé kamenem úrazu, navzájem se budou zrazovat a nenávidět jeden
druhého.
Mt 24, 21: Neboť tehdy bude velké soužení, jakého nebylo od začátku světa až do nynějška a jakého nikdy
už nebude.
Dt 11, 18: Tato má slova si vložte do srdce a do své duše, přivažte se je jako znamení na ruku a ať jsou
jako pásek na čele mezi vašima očima.
Iz 34, 9-12
9: Potoky Edómu se změní v smůlu a jeho prach v síru, jeho země se stane hořící smolou.
10: Nevyhasne v noci ani ve dne, kouř z ní bude stoupat věčně. Po všechna pokolení zůstane v troskách,
nikdo už nikdy skrze ni neprojde.
11: Obsadí ji sova a sýček, výr a krkavec v ní budou bydlet. Bude nad ní natažena měřicí šňůra pustoty
a spuštěna olovnice prázdnoty.
12: Její šlechtici tam nebudou povoláváni ke královské hodnosti, všichni její velmožové nebudou ničím.
Zj 12, 7-12
7: Tehdy nastal na nebi boj: Michael a jeho andělé se dali do boje s drakem, drak i jeho andělé se postavili
proti nim,
8: ale neobstáli a přišli o svoje místo na nebi.
9: Velký drak – starý had - nazývaný ďábel a satan, svůdce celé země – byl svržen na zem a jeho andělé
byli svrženi s ním.

10: Tu jsem uslyšel hlasité volání v nebi. "Od nynějška patří vítězství, moc a královská vláda našemu Bohu
a panování jeho Pomazanému, neboť byl svržen žalobník našich bratří, co na ně žaloval před Bohem ve
dne v noci.
11: Oni nad ním zvítězili Beránkovou krví a svědectvím svého mučednictví, protože nemilovali svůj život
natolik, že by se zalekli smrti.
12: Proto se veselte, nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte! Běda však zemi a moři, protože ďábel k vám
sestoupil s velkým hněvem, neboť ví, že už má jen málo času.

420. Poselství Matky Spásy ze dne 24. dubna 2018.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

KAŽDÝ OKAMŽIK ŽIVOTA MUSÍ BÝT VYUŽIT K DUCHOVNÍMU RŮSTU

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Přijměte mé požehnání a mou pomoc.
Vyzývám vás, abyste zůstaly na cestě mého Syna, který, jako dobrý Pastýř, zná své ovce a chce,
aby jeho stádo zůstalo po jeho boku [Jan 10, 14-16].
Mé děti žijí rozhodující okamžiky, před kterými jsem vás varovala v mých dřívějších
zjeveních. Největším nebezpečím je ztráta věčné spásy.
Ďábel vás pronásleduje zejména neustálým vnášením popudů do lidské vůle, abyste se vzdálily
od mého Syna. Zlý používá záludné prostředky, kterých si nevšimnete, zejména nejste-li
soustředěni na práci a jednání v podobnosti s mým Synem, nebo vás přiměje, abyste se
nerozhodly překonat překážky lidského ega, které vám brání, abyste byly pravými uskutečňovateli
vůle mého Syna a všeho, co vám sděluje.
Milované děti, každý okamžik života musí být využit k duchovnímu růstu a ne ke krokům zpět, kdy
dáváte volnou ruku tomu, co vám našeptává vaše představivost. Všechno musí procházet sítem
rozlišení, protože ne všechny úmysly vás vedou k dobrému. Jako Matka vás vyzývám, abyste byly
poslušné a udržovaly ve svém srdci souvislost a pokoj.
Děti, dobrých úmyslů je velmi mnoho, ale ne všechny z nich vás přivádějí na cestu
dobra. Lidské stvoření má sklon ke svým osobním zálibám nebo touhám a někdy si
chce vynutit to, co mu poskytuje pohodlí, aniž by bralo ohled na své bližní.
Jdete-li v Boží vůli, setkáte se s okamžiky, v nichž pochopíte, že to není vaše vlastní pohodlí,
osobní výhody, nebo individuální chutě, které vás přivedou k Božímu pokladu, ale naopak, je to
skutečnost, že se snažíte vést své osobní ego k bratrství a dobrovolně si činíte nepohodlí, abyste
naslouchaly jiným a připustily si jejich měřítka. To je přesně to, co vás povede k tomu, abyste
rozlišovaly a nežily vnucováním sebe samých svým bližním. Moudrý člověk je ten, kdo
naslouchá a učí se, a ne ten, který si zacpává uši a myslí si, že ví a zná všechno
[Ž 19, 20; Jak 3, 13-18]. To, děti, se nazývá pokora a mé děti se vyznačují tím, že jsou
pokorné [Mt 11, 29].
Milované děti, lidské stvoření má rádo prosazovat sebe a neustupovat, cení si svých osobních
pocitů a ne podnětů svých bližních. To zatvrzuje srdce, vrací vás zpět a vnucuje vám cestu

sobectví. Tato cesta je pro duši nebezpečná, protože mezi těmito stvořeními jsou taková, že Zlý
je potěšen do nich vstoupit s jemnostmi, které vás nepovedou k jednotě, ale právě naopak. Proto
Zlý tam, kde vidí bratrství, přináší nesvár, kde vidí klid, vnáší konflikty, kde vidí poslušnost
k mému Synu, svádí mé děti z cesty. Takto jedná Zlý, a to je ustavičný problém v lidstvu.
Démon je vytrvalý, číhá a dokáže se nepozorovaně infiltrovat tam, kde můj Syn zasel Lásku, své
milosrdenství, svůj pokoj a dobro. Buďte prozíravé, mé děti, nedovolte jeho nástrahám mařit dílo
mého Syna v každém z vás.
Pro vítězství mého Neposkvrněného Srdce je nutné, mé děti, aby každé z vás se oddalo
mému Synu se vší svou silou, schopnostmi a smysly, znalo Boží Slovo, proniklo do
Písma svatého, modlilo se, kálo se ze spáchaného zla, přijímalo mého Syna náležitě
připravené a bylo pravým poslem Trojičné Lásky, abyste mohly odolat tomu, co se Zlý
chystá vylít na lid mého Syna.
V časech zmatku, obraťte se k Božímu Zákonu, v něm najdete v každém čase a na každém místě
vůli Boží [Ž 19, 8; Řím 12, 2].
Děti mého Neposkvrněného Srdce, zlo se šíří bez ustání, musíte bez zastavení šířit dobro.
Lidé trpí, neštěstí nečekají, mysl znečištěná zlem pokračuje ve svém záměru přivést lidstvo do
chaosu.
Volám vás k modlitbě – ano, děti, modlete se. Nezapomínejte, že když se lidé modlí
srdcem, jsou vyslyšeni. Tak jako Nejsvětější Trojice naslouchá svým dětem, stejně tak
vám dá vědět už předem o tom, co lidstvo může vytrpět a vyzývat vás, abyste se
modlily, a aby každé z vás bylo přímluvcem svého bratra a celého lidstva [1Jan 5, 14-15;
Jan 14, 13-14; 1Tim 2, 1-8].
Světlo, vyzařované duší, která se modlí a uvádí modlitbu v čin, je viděno z Otcova Domu pro dobro
celého lidstva, a dosahuje toho, co si ani nedokážete představit, pro dobro celého Stvoření.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Vždy vyslyším úpěnlivé prosby těch, kdo se modlí o mou pomoc.
Buďte věrné, vytrvejte, abyste se nestaly kořistí nepřítele duší.
Lidstvo neposlouchá mého Syna, nabralo svůj vlastní směr a já vás vyzývám činit dobro a být posly
pokoje [Mt 5, 9].
Žehnám vám svou láskou. Miluji vás, děti.
Matka Maria

421. Poselství Boha Otce ze dne 1. května 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

JDĚTE V MÉ LÁSCE

Má Láska bude vaší vůdčí silou, až půjdete zkázou, která přichází. Má Láska bude prostředníkem,
který vás provede hrůzami, které uvidíte a budete snášet. Má velká Láska bude tím, co vás
v těchto časech zachrání právě tak, jako vás zachraňuje z vašich hříchů.
Čím víc Mě poznáte, tím víc mé Lásky pak prožijete. Ne proto, že miluji některé víc než jiné, ale
protože někteří mají přístup k mé Lásce víc než jiní.
Jděte v mé Lásce.
Bůh Otec

Poznámka: Když Bůh řekl, že Láska bude tím, co nás zachrání v těchto časech, chápala jsem
to tak, že tím míní to, co nás dostane skrze tyto časy, aniž by bylo dotčeno naše duševní zdraví.
Někteří to se svou rozumností nezvládnou.
Přístup k jeho Lásce: Nezapomeňte, že hřích vztyčuje mezi Něj a nás zeď, proto čím víc jdeme
s Ním a čím víc se v našich životech vyhýbáme hříchu, tím víc se k Němu přibližujeme, a tím
snadněji se skrze Něj budeme moci dostat ke všemu, co je naše.

Jan 3, 16-19
16: Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul,
ale měl věčný život.
17: Bůh přece poslal svého Syna na svět ne proto, aby svět odsoudil, nýbrž aby svět byl skrze něj spasen.
18: Kdo v něho věří, není souzen; kdo nevěří, už je odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jednorozeného
Syna Božího.
19: Soud pak záleží v tomto: Světlo přišlo na svět, ale lidé měli raději tmu než světlo, protože jejich skutky
byly zlé.
Př 8, 17: Já miluji ty, kdo milují mne, a kdo mě za úsvitu hledají, naleznou mne.
Jan 14, 15-18
15: "Jestliže mě milujete, budete zachovávat moje přikázání.
16: A já budu prosit Otce, a dá vám jiného zastánce, aby zůstal s vámi navždy:
17: Ducha Pravdy. Svět ho nemůže přijmout, protože ho nevidí a nezná. Vy ho znáte, neboť přebývá u vás
a bude ve vás."
18: Nenechám vás tu jako sirotky. Zase k vám přijdu.

422. Poselství Ježíše ze dne 27. dubna 2018.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

MŮJ KŘÍŽ NENÍ SMRT, JE VZKŘÍŠENÍ A ŽIVOT V HOJNOSTI

Moji milovaní lidé,
pozoruji vás jako odraz mé cesty na Kalvárii…
V mém kříži najdete pravdu mé Lásky a slávu těch, kdo vytvořili mé mystické Tělo…
Přijímáte Mě v eucharistii, v níž jsem přítomen, živý a pulsující z Lásky… [Mt 26, 26-28].

Moji lidé musí žít v stálém společenství, aby uprostřed soužení je kořeny bratrství vedly k jednotě
se Mnou.
V tomto čase, kdy bolest, tragédie, pošetilost, konflikty a úpadek společnosti ve všech jejích
oblastech, spolu se strnulostí samotného lidského rozumu, přivedly mé děti k potěšení z rozkoší,
které jim poskytuje Zlý. Prožívají jeho podvody, aby mu podlehly jako jeho zbožňovatelé.
Cesta lidstva, vzdálená ode Mne a pohlcující sebe samu, je znamením dobrovolného podřízení
ďáblu.
Čas strastí neuplyne rychle, protože nadějí Zlého je ukrást co největší počet duší.
Vyvstaly velké a neblahé duchovní zmatky a budou se objevovat stále častěji, aby mé děti se úplně
oddaly zlu.
Neměly byste jít dál bez toho, že byste Mě znaly, protože můžete být přivedeny do temnoty, i když
věříte, že jdete ke Mně.
Já nejsem obviňující nebo mstivý Bůh, Já jsem milosrdenství a odpuštění, proto můj
Otec poslal svým dětem Přikázání, aby jim byly poslušné a řídily se jimi. Můj Zákon je
láska a láska je dodržování a dodržování je poslušnost a poslušnost je láska. Ten, kdo Mě miluje,
zachovává Přikázání, nepřestupuje je, nebo neoslabuje je, jak se mu to hodí [Jan 14, 21-26].
Já odpouštím a miluji, miluji a odpouštím, aby se mé děti kály s pevným úmyslem změnit svůj
život, byly hodny Mě přijímat a dosáhnout mého milosrdenství a věčného života.
Člověk se ode Mne odvrátil. Já se neodvracím od mých dětí, stále je volám. Daleko ode
Mne nenajdete žádné dobro, jen faleš ďábla a jeho intriky, kde nerozlišuje mezi dobrem a zlem.
Nacházíte se v poklidu, když si myslíte, že Já všechno odpouštím, bez nutnosti pokání a pevného
úmyslu nápravy člověka… To není mé milosrdenství, ale výraz plné nevázanosti člověka
[Ž 89, 15]. (*)
Zůstaňte bdělé, mé děti, aby vás Zlý nezmátl. Stále vás volám, abyste zůstaly bdělé v tomto čase,
kdy svět se zdá být mírumilovný… Víte dobře, mé děti, že už jsem vás varoval před tímto časem.
Moji lidé musí zůstat pevní ve víře, proto vás vyzývám, abyste nebyli vlažní.
Modlete se a uveďte modlitbu v čin, nebuďte lhostejní k utrpení svých bližních.
Modlete se, mé děti, modlete se za Kostariku.
Modlete se, mé děti, modlete se Nikaraguu, můj lid bude trpět.
Modlete se, mé děti, modlete se za Argentinu. Lidé probudili přízrak násilí.
Modlete se, mé děti, modlete se za Guatemalu, oheň se probouzí a způsobí utrpení.
Komunismus neopustil lidstvo, ale převlékl se [do boje] proti mému lidu.
Moji milovaní lidé, vytrvejte, neochabujte, má ruka zůstává nad každým člověkem.
Nejste sami, i když Mě necítíte, žiji v mých lidech.
Buďte trpěliví, můj anděl pokoje přijde a utěší vás.
Dívám se na vás a vidím sebe, jak se odrážím ve vás…

Můj kříž není smrt, je vzkříšení a život v hojnosti.
Každá modlitba, každá věta mých lidí je slyšena v mém Domu.
Žehnám vám svou Láskou.
Váš Ježíš
(*) Poznámka překladatele: Označení tohoto verše v originálu poselství: Ž 89, 14.

423. Poselství Ježíše ze dne 2. května 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

ČAS VELKÉHO ZÁRMUTKU

Moji lidé, v přicházejících časech budou ti, kdo nejsou spaseni, dělat věci, o nichž byste si nikdy
nepomysleli, že je u nich uvidíte. Zoufalství převládne a morálka bude rychle zapomenuta. S
potěšením vás okradou, nebo vás zabijí, aby si mohli vzít, co je vaše. Budou brát i od svých
vlastních milovaných ve svém boji o přežití. Musíte připravit své srdce, neboť přicházející čas se
bude podobat válce. Ti, o nichž jste si mysleli, že zde budou vždy pro vás, vás opustí, aby se sami
zachránili. Mrzáci, bezmocní a nevinní, budou odloženi podél cest
a zanecháni bez zaopatření.
Bude to čas, jaký svět dříve nikdy neviděl, a budete otřeseni z toho, co kolem sebe spatříte. Vaše
srdce se zlomí, protože nic už nebude, jak tomu bývalo, a vy si uvědomíte, že nic nebylo takové,
jak se zdálo být. Až bude vládnout boj o přežití, na ničem nebude záležet těm, kdo Mě neznají.
Ti, kteří Mě znají, se shromáždí a sdílením svých břemen trochu utiší svou bolest. Někteří najdou
novou lásku v tomto čase tolika potíží, ale ta nebude trvat dlouho. Tragédie budou všude a válka
navštíví každý národ, protože přichází konec. Lži budou trvat, protože Pravda bude zesměšněná
všude kolem vás.
Tento čas, před kterým vás varuji, je časem velkého zármutku, který přichází ke všem lidem. Bude
to čas, kdy soužení pokryje vše, v každém národu. Nouze vás obklíčí a tragédií bude plno.
Připravte své srdce a vězte, že to přichází.
Ježíš

Ž 34, 19: Hospodin je blízko těm, kdo jsou zkrušeni v srdci, zachraňuje lidi, jejichž duch je zdeptán.
(Uvedeno jako Ž 34, 18).
Ž 73, 26: Ač mé tělo i mé srdce chřadne, Bůh bude navěky skála mého srdce a můj podíl.
Mt 5, 4: Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni.
Mt 24, 6-10
6: Budete slyšet o bojích a válečných zvěstech. Dejte pozor, nelekejte se. Musí se to totiž stát, ale to ještě
není konec.

7: Neboť povstane národ proti národu a stát proti státu, na jednom místě za druhým bude hlad
a zemětřesení.
8: To všechno bude teprve začátek velkých strastí.
9: Tehdy vás budou vydávat k trápení a zabíjet vás, u všech národů budete v nenávisti pro mé jméno.
10: A tehdy to bude pro mnohé kamenem úrazu, navzájem se budou zrazovat a nenávidět jeden druhého.
Jan 16, 22: Tak i vy máte nyní zármutek. Ale zas vás uvidím a vaše srdce se bude radovat, a tu vaši radost
vám nikdo nevezme.

424. Poselství Ježíše ze dne 29. dubna 2018.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

MOCNÍ TOHOTO SVĚTA VYKONÁVAJÍ NAD VÁMI ABSOLUTNÍ KONTROLU

Moji milovaní,
nosím vás v mém Nejsvětějším Srdci.
Žijete ve světě, ale nejste ze světa, proto jste pronásledováni. Kvůli Mně vás pronásledují,
mé děti.
Jste mé kadidlo…
Žijete v čase, kdy se mezi vámi skrývá zlo. Člověk se ode Mne odvrátil a Satan toho využil,
aby na vás stále útočil, podněcoval lidstvo k zabíjení nevinných a páchal jiné ukrutnosti. Zákony
o potratech jsou setbou sebebičování lidstva.
Příčinou takové degenerace je nemravnost. Člověk bez Boha probouzí své nejdivočejší pudy.
Trápím se nad takovou nemorálností mezi ženami v této společnosti – neslušné způsoby oblékání,
neskromnost, prostopášnost, v níž žijí mladí lidé. Způsobuje Mi to velkou bolest.
Má Matka kvůli tomu trpí, roní své slzy v různých zemích na znamení své bolesti
z neustálých urážek, kterými Mě tato generace korunuje trny znovu a znovu.
Má Matka vám přináší přítomnost své bolesti tím, že vám tělesně odhaluje svou přítomnost a svou
tak krutou mateřskou bolest. Přesto popíráte, že má Matka stále trpí mou vlastní bolestí, mým
vlastním smutkem a neschopností člověka obměkčit své srdce a naslouchat hlasu svědomí.
Má Matka volá své děti všemi prostředky, aby nebyly ztraceny… [Jan 2, 5].
Má Matka trpí se Mnou tváří v tvář tak velké krutosti, s jakou lidé na sebe vzájemně pohlížejí…
Má Matka oznamuje události, varuje vás svým utrpením a přináší vám své slzy, poklad mého srdce.
Moji milovaní lidé, lidstvo oslavuje zdánlivé úspěchy mezi národy a člověk není schopen zkoumat
záměry, skryté za tato gesta, která nejsou opravdová [Thes 5, 3].
Zmatek proniká bez obav stále víc do středu lidstva, které, přivyklé oslavám, tleská všemu.
Žijete v čase duchovní dvojakosti – faleš je obrovská a klam přesahuje míru. Lidé beze
Mne jsou lidmi, kteří jsou vydáni na milost svým pomlouvačům.

Člověk musí vstoupit na mé cesty, aby šel dál a posiloval svou víru, protože bez víry, založené na
Mně, mnoho nedokážete [Iz 55, 8-9]. Musíte být silní v duchu, být stvoření poslušnosti
a neochvějné víry, abyste překonali, co již připravilo zlo, aby ovládlo celé lidstvo. K dosažení
neochvějné víry Mě musíte znát tak, abyste Mě pak mohli poznat.
Mé děti, v tomto čase mocní tohoto světa vykonávají absolutní kontrolu nad vámi, vašimi způsoby,
jak si počínáte každý den, s využitím závislosti na vašich technologických pokrocích.
TATO FORMA KONTROLY VZROSTE S IMPLANTOVÁNÍM MIKROČIPU.
VY, DĚTI, NEDOVOLTE JIM, ABY TUTO PEČEŤ ZLÉHO VLOŽILI DO VÁS.
Modlete se, moji milovaní lidé, modlete se a uvádějte slova modliteb do skutků, jsouce
láskou pro své bližní a svědectvím mé Lásky.
Modlete se za Nikaraguu, krev se řine na tento národ mé Matky.
Modlete se za Salvádor, jeho půda se třese.
Modlete se za Jamaiku, trpí skrze přírodu.
Modlete se, terorismus roste a Řím jím bude trpět.
Moji lidé, neztrácejte odvahu.
V tomto měsíci, který začíná, žádám lidstvo, aby se modlilo svatý růženec v šest hodin
odpoledne v zemi, kde jste.
Lidstvo se musí sjednotit v určitý čas během dne, aby nabídlo modlitbu mé Matce, Bráně nebes,
Utěšitelky sužovaných.
Lidstvo pláče v tichosti. Nářky těch, kdo trpí mučením, dosahují mého Domu. Podílejte se na útěše
trpících lidí obětováním a modlitbou za ně.
Každý den vám označím úmysl, za který se budete modlit svatý růženec.
Žehnám vám zářícími plameny mé Lásky.
Můj anděl pokoje se na vás dívá s velkou láskou.
Zůstávám s vámi: Neochabujte ve víře.
Miluji vás.
Váš Ježíš

425. Poselství Boha Otce ze dne 8. května 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

PŘICHÁZÍ POVODEŇ ŠPÍNY

Když jsem se toto ráno modlila o Slovo, dostala jsem nejprve vizi. Tato vize byla opět o nečistých
králích. Byla to už druhá vize o nich, proto jsem se rozhodla udělat video, abych mohla sdílet tolik
detailů, jak jen bylo možné. Ke konci této vize jsem obdržela Slovo.
Pověz mým lidem. Řekni mým lidem, dítě, že co dovolí, nebo nedovolí v tomto čase, připraví půdu
pro to, co vytrpí v budoucnosti, až se tato povodeň uskuteční.
Plány Zlého jsou již uvedeny v pohyb, i když je ještě nemůžete vidět. Povodeň se už začala valit –
nyní plyne klidně, ale brzy se rozběsní v životech všech, které znáš, protože on hledá, jak změnit
dny a čas, jak jsem ti již řekl v mém svatém Slovu.
Tolik je jich nepřipravených. Myslí, že jsou v bezpečí v jejich světě, ale jejich domy jsou postaveny
na písku, který bude brzy odplaven v záplavě špíny, kterou posílá váš nepřítel.
Podrobte se.
Podrobte se mému očišťování a impregnujte celou svou bytost mým Slovem.
Povodeň přichází.
Bůh Otec

Poznámka: Když jsem s modlitbou hledala, kde v Knize Daniel je zmínka o těchto deseti králích,
zastavila jsem se u Daniela 7, 24, a Pán mi dal Daniel 7, 19-25.

Dan 7, 19-25
19: Chtěl jsem mít jistotu o tomto čtvrtém zvířeti, které bylo odlišné ode všech ostatních a bylo
mimořádně strašné. Mělo železné zuby, bronzové drápy, žralo a drtilo a zbytek rozšlapávalo svýma
nohama,
20: i o deseti rozích, které mělo na hlavě a o dalším, který vyrostl a před nímž tři spadly, totiž o tom rohu,
který měl oči a ústa mluvící troufale a jevil se větší než ostatní.
21: Viděl jsem, že tento roh vedl válku proti svatým a přemáhal je,
22: až přišel Věkovitý a soud byl předán svatým Nejvyššího; nadešla doba a království dostali do rukou
svatí.
23: Řekl toto: Čtvrté zvíře – na zemi bude čtvrté království, to se bude ode všech království lišit; pozře
celou zemi, podupe ji a rozdrtí.
24: A deset rohů – z toho království povstane deset králů. Po nich povstane jiný, ten se bude od
předchozích lišit a sesadí tři krále.
25: Bude mluvit proti Nejvyššímu a bude hubit svaté Nejvyššího. Bude se snažit změnit doby a zákon.
Svatí budou vydáni do jeho rukou až do času a časů a poloviny času.
Mt 7, 24-27
24: "Každý tedy, kdo slyší tato má slova a podle nich jedná, může se srovnat s moudrým člověkem, který
si postavil dům na skále.
25: Spadl déšť a přivalila se povodeň, přihnala se vichřice a obořila se na ten dům – ale nezřítil se, protože
měl základy na skále.
26: A každý, kdo slyší má slova, ale podle nich nejedná, může se srovnat s pošetilým člověkem, který si
dům vystavěl na písku.
37: Spadl déšť, přivalila se povodeň, přihnala se vichřice a obořila se na ten dům – a zřítil se, a jeho pád
byl hrozný."

426. Poselství Boha Otce ze dne 16. října 2017.

Nástroj: Pelianito (Janet Klasson, Kanada).

NYNÍ NASTÁVÁ ČAS K NEJVYŠŠÍ BDĚLOSTI

Moji milovaní,
každý den jste napadáni hříšnými způsoby tohoto bezbožného věku. Kam můžete jít, aby vaše oči
nebyly uráženy tím, co je pohoršlivé?
Mé dítě, učiň vše, co je možné, aby ses vyvarovala těchto věcí a dávala si pozor, abys je nenechala
zakořenit ve svém srdci.
Na co se netečně díváte, není hříšné, ale co na vás aktivně zůstane, je vážným nebezpečím.
Zapustí-li to kořeny ve vašem srdci, stane se pak velkým bojem, abyste to vykořenili.
Nyní nastává čas k nejvyšší bdělosti. Proste svého svatého anděla, aby vás ochránil. Umístěte
Kristův kříž před sebe a za sebe, aby vás obklopil. Nabídněte vše, co můžete v Boží vůli pro ty,
kdo si přestali dávat pozor.
Je jich tolik, a dokonce i v mé církvi! Jsem velmi uražen. Modlete se!
Bůh Otec

Mk 7, 14-15, 21
14: Zase k sobě přivolal zástup lidí a řekl jim: "Slyšte mě všichni a pochopte!
15: Člověka nemůže poskvrnit nic, co do něho vchází zvenčí, ale co z člověka vychází, to ho poskvrňuje.
21: Z nitra totiž, ze srdce lidí, vycházejí špatné myšlenky, necudnost, krádež, vražda, cizoložství, lakota,
zloba, lest, prostopášnost, závist, rouhání, pýcha, bláznovství.

427. Poselství Matky Spásy ze dne 2. května 2018.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

CO SE ZDÁ BÝT MÍREM, PŘESTANE BÝT MÍR

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Mé srdce překypuje láskou ke každému z vás.
Já jsem Matka lidstva a přijímám všechny modlitby a žádosti, které posíláte ke mně a pozvedám je
k Trojičnému trůnu jako dcera Boha Otce, Matka Božího Syna a chrám Ducha Svatého.
Milované děti, zažehněte znovu víru tím, že vejdete do učení mého Syna, abyste nebyly zmateny
v těchto časech.

Zachovávejte náležitou úctu k eucharistii, uvědomujte si její hodnotu a nezapomínejte,
že musíte být náležitě připraveny, abyste ji mohly přijmout.
Děti, odpusťte těm, jimž musíte odpustit, než přijmete mého Syna v eucharistii, jděte k Němu blíž
náležitým pokáním za vaše osobní hříchy a s pevným úmyslem neopakovat stejný hřích.
Děti, nepřijímejte eucharistii bez předchozí přípravy, nejezte, nebo nepijte své vlastní odsouzení
[1Kor 11, 29].
Díváte se na eucharistii, nespokojujte se s jejím pozorováním, jděte dovnitř sebe, protože duchovní
účinek je nekonečný a dlouhotrvající, dovolíte-li, aby tomu tak bylo.
Nezapomínejte, že patříte k mystickému Tělu, jehož hlavou je můj Syn, a jako údy tohoto Těla
musíte být poslušné Hlavě tohoto Těla.
Má bolest se stává pronikavější, když vidím, jak se mé děti bouří proti mému Synu, protože nechci,
aby ani jedno z vás bylo ztraceno.
Když setrváte v šílenství vzpoury proti mému Synu, pro Zlého bude velmi snadné vás ovládnout
a vzít do své služby a zlákat vás k jednání, kdy se samy nepoznáte.
Ďábel s velkou a zhoubnou dovedností vyškolí ty, kdo se mu odevzdají, aby mu sloužili v každém
okamžiku a ve všech oblastech, kde se lidé vyvíjejí.
Milované děti, nechť jste duchovně hladové, pociťujte potřebu pokoje, spravedlnosti,
Pravdy, svatosti, činění dobra a žití v dobru, dychtěte po tom, abyste byly spravedlivé,
mějte hlad po moudrosti, poznání, po Písmu svatém, po lásce k mému Synu.
Žijte v touze sdělit mému Synu, jak moc Ho milujete.
Milované děti, toto jsou okamžiky, kdy musíte být pevné, silné a rozhodné, být pozorné a bdělé,
abyste se nevracely zpět na duchovní cestě.
Země se rychle otáčí k okamžiku, kdy to, co se zdá být mírem, přestává být mír.
Mor přichází na lidstvo a vy, mé děti, víte, jak mu předejít, nezapomeňte na mou pomoc v situaci,
kdy věda jej nebude schopna rychle zvládnout.
Děti, zasvěťte tento měsíc zvláště této Matce. Stále se přimlouvám, o co mě žádáte, pozvedám
vaše prosby k Nejsvětější Trojici.
Během tohoto měsíce v domovech, místech, shromážděních, kostelech, kde se lidé
modlí svatý růženec a rozjímají o požehnání v modlitbách, požehnám ty, kdo se modlí
a dám vám milost mé stálé duchovní ochrany pokaždé, když ji budete potřebovat.
Dětem udělím požehnání čistoty, aby bylo prodlouženo, pokud mi to dovolí…
Mladým lidem udělím dar vytrvalosti, pokud se svěří do mé ochrany…
Dospělým udělím milost rozlišení, aby nepodlehli, až budou čelit zlu…
Starším dám světlo rychlého a dobře načasovaného rozlišení, aby neusnuli, až budou čelit zlu…
Oživte v sobě lásku k mému Synu, který na vás čeká. Přijměte jak cestu utrpení, tak
i cestu radosti. Rozlišujte, děti, abyste nežily ve vlažnosti.
Když je uslyšíte mluvit k vám o pravdě bez nasazení, pak to není Pravda mého Syna: On nazývá
hřích hříchem a dobro dobrem. I když vás v tomto čase chtějí zmást, nepodlehněte omylům.

Lidské stvoření jde dál na své cestě po Zemi, jakoby se nic nechystalo přihodit, ale tak tomu není.
Lidstvo projde svým velkým neštěstím, které vzroste, až antikrist ovládne lidstvo [2Petr 2, 1-3; 3,
17].
To se stane, až ti, kdo přijmou vlažné pravdy, se přidají k řadám ďábla a stanou se
pronásledovateli svých vlastních bratrů.
Milované děti mého Nejsvětějšího Srdce:
Vyzývám vás, abyste se modlily zejména za můj lid v Nikaragui, bude nesmírně trpět
kvůli svým utlačovatelům.
Vyzývám vás, abyste se modlily zejména za můj lid Venezuely, silně trpí.
Vyzývám vás, abyste se modlily za můj lid na Havaji, země se silně otřásá.
Vyzývám vás, abyste se modlily za můj lid v Chile, trpí otřesy země.
Děti, nebuďte mezi těmi, kdo říkají: Pane!, Pane!… [Mt 7, 21] a nezavázali se Boží Pravdě.
Církev mého Syna bude pošlapána.
Žehnám vám, děti, buďte pokojem mého Syna.
Přijměte mé požehnání.
Matka Maria

428. Poselství Boha Otce ze dne 9. května 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
UŽ NEŽÁDANÁ

Obdržela jsem toto Slovo po vizi o konci časů. Odkaz na adresu videa je níže.
Prokázal jsem tomuto národu (Americe) velkou milost. Zahrnul jsem ji požehnáním – požehnáním,
z něhož se dosud raduje.
Bezbožně se ode Mne odvrátila a odvrhla Mne stranou a nyní se nastrojila jako děvka.

Poznámka: Viděla jsem Ameriku oblečenou jako prostitutku a ochotně se nabízející bezbožným
národům. Pak jsem viděla, jak ji některé z nich přijmou a hanebně zneužijí.
Protože jsi otevřeně pozvala ostatní [národy], aby s tebou smilnily, Ameriko, tak budeš také tak
brána. Protože jsi odhodila stranou má svatá Přikázání, budeš naplněna nezákonností v tomto dni.

Protože jsi odmítla mou Lásku, budeš nemilovaná po zkáze, která bude rozpoutána a která
tě pohltí. Města, která jsou tvé zářící drahokamy, budou nyní rozdrcena a zničena.
Tvoji lidé, kteří se považovali za bohy, budou udupáni.
Už nebudeš žádána a jako souložnice na zápraží budeš rozsekána na kusy a nikdy znovu
nepovstaneš.
Odmítla jsi Mne a vše to, co jsem. Odmítla jsi mé cesty. Nejhorší ze všeho – odmítáš mého Syna
a mé svaté Slovo.
Nyní je na cestě k tobě zkáza.

Pokaždé, když jsem četla pasáž o souložnici, vzpomněla jsem si na Sodomu a Gomoru.
Bůh Otec

Odkaz na video s podrobnostmi vize, kterou jsem obdržela před tímto Slovem:
https://youtu.be/c_pkBS3GU-8
Sd 19, 22-30
22: Byli dobré mysli, avšak hle, mužové města, muži ničemníci, obklíčili dům, tloukli na dveře a vyzývali
toho starého muže, hospodáře: "Vyveď muže, který vešel do tvého domu, ať ho poznáme!"
23: Tu k nim ten hospodář vyšel a domlouval jim: "Ne tak, moji bratři! Nedopustíte se přece něčeho tak
zlého! Vždyť tento muž vešel do mého domu. Nesmíte spáchat takovou hanebnost!
24: Tady je má dcerka, panna, a jeho ženina. Hned je vyvedu. Můžete je zneužít a nakládat s nimi, jak se
vám zlíbí, ale vůči tomuto muži nesmíte spáchat takovou hanebnost."
25: Ti muži ho však nechtěli ani slyšet. Proto popadl ten muž svou ženinu a vyvedl jim ji ven. Obcovali
s ní a zneužívali ji celou noc až do rána; propustili ji, teprve když vzešla jitřenka.

26: Za ranního rozbřesku se ta žena dovlekla zpět, zhroutila se u vchodu do domu muže, kde byl její pán,
a zůstala ležet až do světla.
27: Ráno její pán vstal, otevřel domovní dveře a vyšel, aby se vydal na cestu. Tu spatřil ženu, svou ženinu,
zhroucenou u vchodu do domu, s rukama na prahu.
28: Řekl jí: "Vstaň a půjdeme!" Ale nedostal odpověď. Naložil ji tedy na osla a vydal se na cestu k domovu.
29: Když přišel do svého domu, vzal nůž, uchopil ženinu a rozsekal ji i s kostmi na dvanáct dílů a rozeslal ji
po celém izraelském území.
30: Kdokoli to viděl, říkal: "Něco takového se nestalo a nebylo spatřeno ode dne, kdy Izraelci vyšli
z egyptské země, až podnes. Uvažujte o tom, poraďte se a vyjádřete se!"
Jr 2, 19-21
19: Tvá vlastní zloba tě ztrestá, tvé odvrácení se ti vymstí. Uznej a pohleď, jak je to zlé a trpké, že
opouštíš Hospodina, svého Boha, a ze mne strach nemáš, je výrok Panovníka, Hospodina zástupů."
20: "Už dávno jsi zlomila své jho, zpřetrhala svá pouta a řekla: ‚Nebudu sloužit modlám.‘ Ale na každém
vysokém pahorku, pod každým zeleným stromem se, nevěstko, rozvaluješ.
21: A já jsem tě zasadil, révu ušlechtilou, samou spolehlivou sadbu. Jak ses mi mohla proměnit v révu
planou a cizí?
Ez 16, 14-25
14: Tvé jméno proniklo mezi pronárody pro tvou krásu; byla dokonalá pro důstojnost, kterou jsem na
tebe vložil, je výrok Panovníka Hospodina.
15: Ty jsi však spoléhala na svou krásu a zhanobila jsi své jméno smilstvím. Zahrnovala jsi svým
smilstvím každého, kdo šel kolem, ať to byl, kdo byl.
16: A vzala jsi část svých rouch a křiklavě sis jimi vyzdobila posvátná návrší. Na nich jsi smilnila, jak tomu
nikdy nebylo a nebude.
17: Vzala jsi překrásné předměty z mého zlata a stříbra, které jsem ti dal, udělala sis obrazy mužského
pohlaví a smilnila jsi s nimi.
18: Vzala jsi svá pestrá roucha a přikrývala jsi je jimi a kladla jsi před ně můj olej a mé kadidlo.
19: Můj chléb, který jsem ti dal, bílou mouku, olej a med, jimiž jsem tě živil, jsi kladla před ně jako libou
vůni. Tak to bylo, je výrok Panovníka Hospodina.
20: Vzala jsi také své syny a dcery, které jsi mi porodila, a jim jsi je obětovala za pokrm, jako by bylo
tvého smilstva málo.
21: Zabíjela jsi mé syny v oběť a jim jsi je vydávala tím, že jsi je prováděla ohněm.
22: Při všech svých ohavnostech a smilstvech sis nevzpomněla na dny svého mládí, jak jsi byla docela
nahá a jak ses třepala ve své krvi.
23: Po všech tvých zločinech se stalo, běda, běda tobě, je výrok Panovníka Hospodina,
24: že sis vybudovala modlářskou svatyňku a udělala sis vyvýšené místo na kdejakém prostranství.
25: Na každém rozcestí sis vybudovala své vyvýšené místo, a tak jsi zohavila svou krásu. Své nohy jsi
roztahovala pro každého, kdo šel kolem, a tak jsi množila své smilstvo.
Oz 4, 7-13
7: Čím je jich víc, tím více proti mně hřeší; já jejich váženost zlehčím.
8: Krmí se oběťmi mého lidu za hřích, přiklánějí se k jeho nepravostem.
9: Proto dojde jak na lid, tak na kněze. Ztrestám ho za jeho cesty, za jeho skutky mu odplatím.
10: Budou jíst, a nenasytí se, budou smilnit, a nerozmohou se, protože opustili Hospodina
11: a hleděli si smilstva, vínem a moštem omamují srdce.
12: Můj lid se doptává svého dřeva, jeho hůlka mu předpovídá; tak jej zavádí duch smilstva. Smilstvím se
odvrací od svého Boha.
13: Obětují na vrcholcích hor, na pahorcích pálí kadidlo, pod dubem a topolem a kdejakým posvátným
stromem, protože jejich stín je příjemný. Proto vaše dcery smilní, vaše snachy cizoloží.

429. Poselství Matky Spásy ze dne 7. května 2018.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

NEPŘIJÍMEJTE MODERNISMUS – MŮJ SYN JE STEJNÝ VČERA, DNES A NAVŽDY

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,

když přijdete přede mne, vidím vás, jako by to bylo poprvé…
Volám vás, abyste pokračovaly po cestě víry.
Posilněte se v Písmu svatém, buďte pevné v tom, čím je můj Syn a odmítněte, co není od mého
Syna.
Tato, mnou milovaná generace, musí být očištěna až do svých základů:
od
od
od
od
od

velké mravní zkaženosti, v níž setrvává…
bezuzdného liberalismu…
své neskutečnosti…
své falešnosti…
nemorálnosti a nedostatku lásky k vzácnému daru života.

Mé děti, ve své neustálé honbě za svými touhami, aniž byste se dívaly kolem sebe,
nedokázaly jste být bdělé k podstatě toho, co vás přivedlo, jako lidstvo, do času
takových potíží a zmatku.
Milované děti, žily jste ve spěchu, zatímco mocní učitelé využili zanedbání této generace, aby se
zmocnili lidské práce a činů. Některé z vás o tom vědí, jiné si to nedovedou představit a ostatní,
i když to vědí, to popírají. Lidstvo je vedeno skupinou lidských bytostí, které, krok za krokem, řídí
světové události.
Pozvolna lidstvu naroubovaly neobvyklý způsob života, uprostřed generace, kterou přivedly
ochutnat, co je zakázané a přestoupit každý zákon, normu a hodnotu.
V mých zjeveních po celém světě jsem vás volala, abyste odhalily, jaký životní styl lidstvo nabralo,
ale vy jste mě neposlechly.
A v mých naléhavých výzvách jsem vás varovala před mocí, která vedla člověka s přesným
záměrem. Přivedla ho k tomu, čím je v tomto čase, kdy skrze ekonomickou moc ho dokázala
ovládnout ve všech aspektech života a podmanit si lidskou práci a činy, jak se jí zachtělo. Světový
řád udržuje vládu nad lidstvem ve všech oblastech, dokonce i těch, které si nedovedete představit.
Když jsem vám oznámila příchod antikrista a moci, připravující jeho příchod, lidé, s utkvělou
myšlenkou čekali a čekají, že uvidí před sebou vystoupení antikrista. Aniž byste si to uvědomili,
dovolili jste této moci úplně proniknout do lidstva prostřednictvím těchto chapadel:
Zmocní se všeho, co člověk potřebuje, aby šel svou cestou životem…
Zmocní se každé novinky, aby učinil člověka otrokem zneužité technologie…
Zmocní se mysli člověka pomocí biografu, televize a některých tištěných médií…
Zmocní se mysli člověka pokřivením výchovy do té míry, že ji udělá nedostatečnou a nemorální.
Skrze módu uspěje podněcovat sexuální úchylky, stejně jako skrze výzvy některých tak zvaných
náboženství…
Moje milované děti, aniž byste chtěly, jste podrobeny moci světového řádu. Aniž byste
to chtěly, přivyknete tomu svým každodenním životem a svou myslí.
Myšlenka nepřístojného je považována za ideál, jehož je třeba dosáhnout. Lidská duše se zatvrdila
a postupně se otevřela zlu do té míry, že pohlíží na zlo, na něco neslušného, jako na něco
přirozeného a správného. Vyvstal světový řád, byl přivítán lidskou rasou, která se v tomto čase
nachází pod jeho útiskem. Došly jste k tomu, že vědomě máte rády, co bylo do vás naroubováno
a někteří, kdo nemají rádi dar života, se radují, že se stali následovníky zla do té míry, že ujednali
smlouvy s ďáblem tím, že mu dali svou duši.

Láska k Bohu a bázeň před Bohem byly zastřeny pod vládou Zlého, který staví na odiv vše, co
je špatné, nemorální, co je přestupkem proti Božímu Zákonu, zneužívání nevinných, nedostatek
studu v oblékání žen, které vystavují své tělo bez jakýchkoli zábran.
Staly jste se zkažené… A jak chcete, aby Stvoření na vás pohlíželo?
Ne, děti! Stvoření poslouchá Boha, a člověk jde proti Božím Zákonům.
Takový zmatek, do něhož jsou lidé ponoření a v němž žijí, byl již odhalen mým Synem a mnou.
Lidé neposlechli, a to je důvod, proč v tomto čase můj Syn stále volá lidstvo, aby
zachránil duše, probudil ty, které spí a klepe na dveře lidského svědomí, aby lidstvo
a dokonce i vyvolené mohla proniknout jeho Boží Láska a nebyli ztraceni.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, potěšení světa jsou chvilková. Můj Syn vám nabízí
věčnou spásu.
Lid mého Syna je v některých zemích pronásledován pařáty komunismu a trpí, trpí, před zraky
celého lidstva.
Lid mého Syna je veden tak, aby se už neprobudil.
Vše, co reprezentuje Boha, překáží Zlému. Ten bude odmítnut těmi, kdo se rozhodli pro cestu
obrácení.
Moji kněží trpí a budou trpět až k přesycenosti. Kostely budou znesvěceny a lid mého Syna bude
přiveden k utrpení hordami Satana.
Lidstvo se probudí potom, co bude předáno do rukou antikrista a očištěno.
Mé Neposkvrněné Srdce zvítězí.
Lidé mého Syna musí poznat mého Syna, musí navázat víc než přátelství s mým Synem, musí
vstoupit na cestu mého Syna, musí se zříci sebe a naplňovat Boží Zákon, neporušovat jej.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, jako Matka zůstávám k vám pozorná
a žádám vás, abyste byly vytrvalé:
v pravé víře…
ve vědomí hodnoty eucharistie…
v naplňování Přikázání, přijímání svátostí…
aniž bysta zapomínaly na blahoslavenství a požehnání, které k vám přicházejí z našich
Nejsvětějších Srdcí.
Nepřijímejte modernismus. Můj Syn je stejný včera, dnes a navždy.
Miluji vás, neopustím vás, přimlouvám se za vás a nevzdám se vás.
Nezapírejte mého Syna, jakkoli nelítostná může být doba.
Mystické Tělo mého Syna musí zůstat věrné, silné, neochvějné, aby bylo hodno toho,
kdo je jeho hlavou: mého Syna.
Kolik jen je Herodesů na Zemi!
Kolik jen je Pilátů, kteří jim předávají mého Syna!
Kolik jen je obílených hrobů, které chtějí zmást lid mého Syna!

Kolik jen je těch, kdo uctívají Boha z kovu!
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, buďte stěnou stvoření, které se modlí, které praktikují
to, co se modlí, a šíří Lásku mého Syna svým bratrům. Zastavíte-li se v lásce podle vaší míry,
nedosáhnete Pravdy. Buďte pokorné, trpělivé, probuďte se! Nabízím vám svou pomoc, abyste
proměnily vaše srdce z kamene do srdce z masa. Láska mého Syna potřebuje být ve
vás, je pro vás nezbytná, abyste byli jedno.
Můj Syn miluje jednoduché a pokorné srdcem.
Já miluji jednoduché a pokorné srdcem.
Nejste sami, proto vás varuji.
Nenechám vás samotné, proto vás volám.
Nejste bez Matky, proto vás posílím, abyste se nevzdálili od mého Syna.
Poslušnost lidu mého Syna je pro Boží slávu a spásu duší.
Chodím ve všech částech světa a hledám ty, kdo jako Jan (*), chtějí pokračovat.
Má Láska je pro vás, drahé děti…
Mé požehnání je pro všechny mé děti…
Má ochrana je pro všechny mé děti…
Mé srdce zůstává otevřené pro všechny, neodmítám nikoho…
Miluji vás, děti, miluji vás.
Matka Maria
(*) Jan Evangelista

430. Poselství Ježíše ze dne 15. května 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

BOJ O PŘEŽITÍ

Moji lidé, jak vstupujete do přicházejícího času zármutku, zakusíte prudký žal ve chvílích,
když uvidíte zacházení s lidmi, kteří se nezdají "důležití" těm, kdo mají moc. Režim, který převezme
moc, bude mít jen málo ohledů k životu jakéhokoli druhu, a to způsobí velké strádání těm, kdo se
seznámili se Mnou na zemi, protože nebudou chápat, že celé Písmo musí být naplněno.
Nyní odvolávám mé milosrdné ze země. V časech, které mají přijít, kdy bude panovat boj o přežití,
bude velmi málo těch, kdo budou prokazovat jakékoli milosrdenství. Mnoho krve bude prolito na
zemi, až člověk bude bojovat, aby přežil za jakýchkoli podmínek. Vězte,
že to není má vůle, abyste žili v těchto podmínkách. Mou touhou je, abyste se nyní podrobili mé
vůli a dovolili mému očišťování vás posvětit, abych vás mohl přivést ke Mně domů před tímto
časem.
Ve všem, co dnes děláte, si připomínejte Mne. Vězte, že Já jsem Bůh, a že jsem Král Všeho. Vězte,
že Já vás miluji a vždy si přeji vaše největší dobro.

Ježíš

Mt 25, 39-45
39: Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme k tobě?
40: Král jim odpoví: Skutečně říkám vám: Co jste udělali pro jednoho z těchto mých nejnepatrnějších
bratří, pro mne jste udělali.
41: Potom řekne těm po levici: Pryč ode mne, vy zlořečení, do věčného ohně, který je připraven pro ďábla
a jeho anděly.
42: Neboť jsem měl hlad, a nedali jste mi najíst, měl jsem žízeň a nedali jste mi napít;
43: byl jsem cizí, a neujali jste se mě, byl jsem nahý, a neoblékli jste mě, byl jsem nemocen a ve vězení,
a nenavštívili jste mě.
44: Tu mu na to řeknou také oni: Pane, kdy jsme tě viděli hladového nebo žíznivého, jako cizího nebo
nahého, nemocného nebo ve vězení, a neposloužili jsme ti?
45: On jim na to odpoví: Skutečně říkám vám: Co jste neudělali pro jednoho z těchto nejnepatrnějších,
ani pro mne jste neudělali.
Iz 57, 1: Spravedlivý hyne a není nikoho, kdo by si to bral k srdci. Zbožní muži bývají smeteni a nikoho
nezajímá, že byl spravedlivý smeten zlem.

431. Poselství Ježíše ze dne 13. května 2018.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

CHCI, ABY VŠICHNI UVĚŘILI A DOŠLI K POZNÁNÍ PRAVDY

Moji milovaní,
má Matka, zbožňovatelka naší Trojice, Láska pro své děti, je a bude po celou věčnost
Královna a Matka celého Stvoření.
Má Matka je hodna všech svých titulů, které ji naše Boží vůle udělila. Vůle Otce, který Mi poskytl
její panenské lůno jako domov, kde jsem vyrůstal v její lásce, abych vás skrze svou Matku mohl
nekonečně milovat.
"ANO" mé Matky je "ANO", které je v tomto čase proniká všemi mými dětmi.
Těmi, kteří stejně jako ona, řekly "ANO" naší Boží vůli.
Největším učitelem na cestě ke Mně je má Matka, žena, oděná Sluncem, které se vydala na cestu
svatosti mého lidu od okamžiku, kdy jsem jí svěřil lidstvo.
Ona vás milovala jako první.
Má Matka jedná s takou jemností a citlivostí v proměně duší, že žádné lidské stvoření nemůže říct,
že má Matka vstoupila do jeho života pod tlakem, ale s velkou láskou. Má Matka vás prosí,
abyste vzali její ruku a šli spolu ke skutečnému štěstí.
Má Matka vyslovila své "ANO" ve svobodné vůli, stejnou svobodu jsem požadoval od
vás, moji lidé, aby se každý stal ozvěnou "ANO" mé Matky, která přehluší hlasy zla,
které chtějí nahradit tu, jež rozdrtí hlavu Satana.

Udržujte svou víru živou, pulzující a proměňte ji ve chválu ve jménu všech stvoření.
Moji milovaní lidé, chci, abyste všichni uvěřili a došli k poznání Pravdy, stejně jako má Matka
zůstala po porodu Pannou, je i nadále Královnou a Matkou celého Stvoření a nakonec její
Neposkvrněné Srdce zvítězí.
Volám mé lidi, aby se nestyděli, že se odlišují ve své práci a jednání od těch, kdo jsou
stále připoutáni k tomu, co je světské. Přijde čas, kdy ti, kdo neposlechli, budou kvůli
své nevíře nadmíru trpět.
Moji milovaní lidé, Varování neponechá žádnou lidskou bytost, aniž by je neprožilo, a proto vás
prosím o náležitou duchovní přípravu a okamžité rozbití pout Zlého, které vláčíte s sebou.
Tolik mých dětí chce žít ve své svobodě! To však není svoboda, ale nevázanost lidského ega.
Nazýváte-li se dětmi mé Matky, měly byste zanechat tužeb, které žijí v lidském egu a dát je
stranou, protože kdokoli, jenž není pokorný, zahyne ve své pýše. Boj tohoto času by měl být
bojem o pokoru a ne vnucování svého ega sobě samému, nebo ostatním.
Moji lidé žijí realitu: nechtějí být skutečně svobodní, ale svobodní v rámci svého podmíněného
lidského ega, a to je vede k záhubě jako otroky skryté pýchy, která žije uvnitř lidské bytosti.
Moji lidé, dbejte na má Slova a neignorujte je, protože jsou určena pro každého z vás jednotlivě.
Když se nepřipravíte uskutečnit radikální změnu nyní, nestanete se částí svatého Zbytku.
Nespojujte své osobní odevzdání Mně s podmínkami. Pýcha pochází z ďábla, pokora je odrazem
mé Lásky, přítomné v lidské bytosti.
Potřebuji, abyste vzdali čest mé Matce, kterou jí musí dát všechna stvoření.
Naše Trojice jí udělila různé tituly na celém světě, včetně "Naše Paní posledních časů".
Zvážíme-li ale velikost tohoto okamžiku, v němž moji lidé musí zůstat věrní a milující
v poslušnosti k mé Matce – ženě víry, odevzdání, poslušnosti, která nepřestává varovat
můj lid jako věrný stoupenec, naše Trojice jí uděluje titul:
KRÁLOVNA A MATKA POSLEDNÍCH ČASŮ,
aby v ní lidstvo rozpoznalo ženu, která zvítězí nad zlem a rozdrtí hlavu pekelného hada
a spoutá ho, aby se už nevrátil a nesváděl lidi.
Miluji vás, žehnám vám.
Váš Ježíš

432. Poselství Ježíše ze dne 16. května 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
DEN NEOČEKÁVANÝCH VĚCÍ

Mé děti, jste zaměstnány mnoha věcmi. Jste zapleteny do tolika světských věcí.
Váš každodenní život nyní pokračuje, jako kdyby to nebyly poslední dny, ale Já vám říkám toto:
Den neočekávaných věcí přichází, který vám všechno změní.
Ve Dni neočekávaných věcí, budou národy přivedeny na kolena, objeví se mocný vůdce, který
přinese zkázu ve všem, co dělá, a to bude jeho záměr. On je ten, který byl předpověděn v mém
svatém Slovu, a vy ho poznáte po jeho ovoci, protože nesmíte naslouchat jeho slovům.
Až tento Den neočekávaných věcí padne na vás, buďte připraveni. Buďte připraveni se vším,
co jsem vám řekl, abyste mohli žít, a ne zemřít. Buďte připraveni dát odpověď ostatním, kteří
Mě neznají, neboť to bude nyní vaše určení. Buďte připraveni spoléhat se na Mne ve všem,
co potřebujete.
Až hrůzy konce začnou, nezapomeňte, že Já jsem vždy s vámi.
Ježíš

Lk 10, 40-42
40: Marta měla plné ruce práce s obsluhou. Přistoupila k němu a řekla: "Pane, je ti to jedno, že mě moje
sestra nechala samotnou obsluhovat? Řekni jí přece, ať mi pomůže."
41: Pán jí odpověděl: "Marto, Marto, děláš si starosti a znepokojuješ se o mnoho věcí.
42: Jen málo je zapotřebí, nebo jen jednoho. Marie si totiž vybrala nejlepší úděl, a ten jí nebude odňat."
Iz 13, 6-9
6: Kvilte, blízko je den Hospodinův, přijde od Všemocného jak zhouba.
7: Proto každá ruka ochabne a každý člověk odvahu ztratí.
8: Budou plni hrůzy, zachvátí je bolesti a křeče, jako rodička se budou svíjet. Strnule bude jeden zírat na
druhého, ve tváři plamenem vzplanou.
9: Hle, přichází den Hospodinův, nelítostný, s prchlivostí a s planoucím hněvem, aby zemi změnil v spoušť
a vymýtil z ní její hříchy.

433. Poselství Matky Spásy ze dne 16. května 2017.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

MŮJ SYN PŘIJDE, ABY SKLIDIL ZRALOU ÚRODU

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Stále se na vás dívám, abych vám pomohla v případě potřeby, a naléhavě vás prosím,
abyste nedovolili Zlému vás ovládnout a vést vás k nesprávným rozhodnutím.
Mé Neposkvrněné Srdce tluče pro každé zvlášť.
Jako lidé si musíte uvědomit důležitost této generace v plánu spásy.
Tento čas velkého zmatku je pro mé děti mimořádně nebezpečný. Ne všechno,
co se vám předkládá jako pravidla pro život, je slučitelné s Božím zákonem, ale tvoří
část lidské vzpoury proti Bohu. Je částí svobodného zednářství v církvi mého Syna.

Co je dobré, není tolerováno, je odmítáno, znevažováno a vyloučeno kvůli nepřítomnosti víry v lidu
mého Syna, který nebyl do hloubky seznámen s tím, jak čelit přicházejícím časům. Nebyl poučen
jak čelit budoucím okamžikům, v nichž Zlý vás podvede, nebudete-li žít s vírou, která vyrostla
znalostí Písma svatého a všeho, co obsahuje a byla včas uváděna do vašich životů.
Být dítětem mého Syna neznamená se jen modlit, účastnit se mše svaté nebo být členem skupiny
v církvi. Být dítětem mého Syna přesahuje, co je lidské, proměňuje lidskou sílu nebo očekávání
člověka – je stálým závazkem s vytrvalým úsilím být lepším Božím dítětem, lidskou bytostí nebo
lepším členem lidstva.
Nikdo z vás by se neměl cítit pohodlně v konečnosti, ale musí usilovat, aby vstoupil
do důvěrného vztahu s mým Synem, aby Mu byl podobný.
Potřebuji:
Milosrdné, bratrské děti, žíznící po Pravdě…
Děti, které přinášejí naději těm, kteří ji ztratili…
Děti, které neunavuje být dobročinné, které neztrácejí naději a jednají a pracují pro dobro většiny,
i když tato většina se nepodílí na lásce k mému Synu a nenechává Ho poznat v Duchu a Pravdě.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Přicházela jsem k vám opakovaně a připravovala vás, abyste si byly vědomy,
že nebudete souzeny tím, co považujete za spravedlnost, dobročinnost, víru a pravdu,
ale tím, co ukládá Boží Zákon.
Ti, kdo říkají: "Jsem dobrý člověk, nikoho jsem nezabil…" Jak daleko jsou od pravdy
v naplňování Božího Zákona!
"Ne každý, kdo říká: Pane, Pane!, vstoupí do nebeského království" [Mt 7, 21-23]. Oddanost
Bohu bude zkoušena. Je velmi málo těch, kdo trpí neznalostí. Nesmíte se spoléhat na
obhajobu neznalostí, až budete povoláni před Božího soudce.
Bůh žádá obrácení člověka – nikoli dočasné, nebo povrchní, ale trvalé obrácení, aby v neodvratný
den, stanovený Bohem, jste byli hodni sdílet Boží Dům.
Špatná rozhodnutí světových vlád, úmysly vyvolat válku, zabíjení, schválené zákony
proti životu a přijetí toho, co je nepřijatelné v církvi mého Syna, urychlilo ručičky
hodin.
Lidé jsou konfrontováni s rozrůstáním chapadel pekelného draka a ani letmo ho nezahlédnou,
protože žijí v lhostejnosti, s nevěrou, nemorálností, zkažeností, lžemi, falešností, zdáním, nelidským
chováním, vnucováním falešných ideologií, aby se radovali z domnělé svobody, která vás vede jen
k tomu, že jste stoupenci zla a sloužíte mu na poli působnosti Satana.
To je pro duši smrtelné, přesto mé děti rychle zapomínají na oběť mého Syna, aby lpěli
na novinkách světské lehkomyslnosti.
Modlete se za sebe, mé děti, abyste mohly vytrvat a svědčit o pravé víře a pravé
oddanosti.
Modlete se, mé děti, modlete se za Nikaraguu, která trpí. Se slzami v mých očích jsem
viděla lásku mého Syna, jak se projevuje skrze mé kněze, bránící své farníky svými
životy, a naplňují tak svou přísahu bránit stádo mého Syna.
Modlete se, mé děti, velký vulkán v Yellowstonu překvapí člověka.

Modlete se, mé děti, modlete se. Zatímco lidé oslavují, co je světské a pomíjivé,
modlete se za ty, kdo trpí každým bezprávím, za ty, kdo ztratí své životy silou přírody.
Modlete se, člověk, jehož se zmocnil hněv, jedná jako stvoření, které už není lidská
bytost. Velké nepokoje jsou na celé zemi, povstání narůstají každým okamžikem, země
jsou stále nebezpečnější, zlo se zmocnilo lidstva a vyvolává strach.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
Bolest přejde, pronásledování skončí.
Nejsvětější Trojice nepomine, Boží Láska nepomine, království Boží nepomine.
Můj Syn přijde, aby sklidil zralou úrodu. Nabídne ji svému Otci a Stvoření bude vráceno
svému Stvořiteli.
Nemějte strach, mé děti, nemějte strach, mé děti byly posíleny na kříži slávy.
Nemějte strach, protože nakonec mé Neposkvrněné Srdce zvítězí.
Vy jste lid mého Syna a můj Syn je váš Pán a váš Bůh.
Žehnám vám svou láskou.
Matka Maria

434. Poselství Boha Otce ze dne 17. května 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

PŘÍLEŽITOSTI K OČIŠTĚNÍ

Když jdete svým každodenním životem, nezapomínejte, že mým přáním je očistit vás. Mou touhou
je, abyste byli odrazem mé slávy. Mou touhou je, abyste kráčeli po mých cestách a podřizovali se
mému Slovu.
Poskytnu vám ve vašem životě příležitosti k očistě. Můžete si vybrat, zda dovolíte, abyste se v nich
očistily, nebo ne. Zvolíte-li nedovolit, aby se mé očišťování uskutečnilo během těchto příležitostí,
vaše očista proběhne za méně dobrých okolností.
Neboť ti, kteří se mému očišťování vzpírají, nebo věří, že již dosáhli dokonalosti, podstoupí svou
očistu během času hrůz. Já jsem velmi velkorysý a milosrdný Bůh a dávám svému lidu čas do
poslední vteřiny Země si vybrat Mne a mé cesty a dovolit mou očistu.
Bůh Otec

Iz 48, 9-11
9: Zdržoval jsem svůj hněv pro své jméno, pro svou chválu jsem se kvůli tobě krotil, nevyhladil jsem tě.
10: Hle, přetavil jsem tě, ne však jak stříbro, vyzkoušel jsem tě v tavicí peci utrpení.

11: Kvůli sobě, kvůli sobě samému to dělám. Což smí být mé jméno znesvěceno? Svou slávu nikomu
nedám.
Iz 1, 25: Obrátím na tebe svou ruku, vytavím tvou strusku, jako louhem odloučím všechny tvé přimíšeniny.
1Petr 1, 7: Ale takto ukážete, že vaše víra je pravá, vzácnější než pomíjející zlato, které přece bývá čištěno
v ohni. Až se zjeví pak Ježíš Kristus, bude vám to k chvále, slávě a cti.
Zj 3, 18: Radím ti, kup si ode mne zlato v ohni pročištěné, abys zbohatl; bílé šaty, aby ses oblékl
a neukazovala se tvá ošklivá nahota; mast, aby sis namazal oči a zase viděl.

435. Poselství Matky Spásy ze dne 21. května 2018.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

SDÍLEJTE MÉ SLOVO, NENECHÁVEJTE SI JE PRO SEBE

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Jste vždy pod mou ochranou.
Má ochranná ruka vás vede na správnou cestu. Proto ji stále napřahuji a podávám ji
všem.
Já jsem Matka a Přímluvce lidstva. V tomto čase naléhavě požaduji obrácení mých dětí.
Milované děti, volám vás znovu, abyste se vnitřně přezkoumaly. Je důležité, abyste toto cvičení
prováděly ke konci každého dne, protože žijeme v nebezpečném čase. Pekelný nepřítel neodpočívá
ve své touze zatratit mé děti.
Dívám se na vás, jak se rozptylujete lidskou pošetilostí a nevírou, v níž žijete. Nedostatek víry
vzrůstá každým okamžikem v lidu mého Syna, který je zmaten rozpory ve způsobu jednání
některých mých kněží, kteří nepodávají svědectví Boží Lásky. To se zvětšilo kvůli nedostatku
modliteb v domech jejich výchovy.
Moji kněží se musí nejen vnitřně odlišovat od zbytku lidu mého Syna, ale musí se odlišovat
i vnějškově, náležitě ustrojeni, aby nebyli zaměňováni s laiky. Mé děti, zasvěcené k službě mému
Synu skrze kněžské a církevní vysvěcení, se musí odlišovat od zbytku mých dětí, aby úcta vždy
dávala popud k jinému zacházení vůči lidu mého Syna a k jinému chování lidu mého Syna k mým
kněžím.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, musíte změnit svou cestu a já vás volám, abyste se
samy napomínaly. Kárejte své bližní – s láskou, protože vše v této generaci dovoluje špatné
chování, práci a nesprávné činy, avšak ne vše je dovoleno. Z toho důvodu Věčný Otec zde
zanechal svůj Zákon pro všechny časy.
Milované děti, žijete, aniž byste si uvědomily, jak blízko jste velkým událostem, jimž budete čelit.
K mé velké lítosti, sjednaný mír není opravdový. Muž moci chce ovládnout svět, stejně jako orel,
který vše sleduje shora, chce ovládnout absolutně všechno a spadne, protože kdo si myslí, že
může ovládnout vše, neovládne nic. Stejně tak medvěd může chytit orla, až klesne ze svých výšin.
Nezapomeňte, že ti, kdo podepsali spojenectví, tato spojenectví poruší a stanou se nepřáteli.

Lidstvo je nestálé, proto víra je vratká a člověk odhaluje, že nedostatek duchovní vytrvalosti vede
k trvalému nedostatku vytrvalosti v jeho životě.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Zneužité lidské ego bylo příčinou sváru v dějinách lidstva, a tak je tomu i v tomto čase. Proto
se mé děti musí přezkoumat každý den a svěřit lidské ego mému Neposkvrněnému Srdci, aby
nepodlehly, aby se napravily v naprosté svobodě. Ne každý, kdo věří, že činí, co je správné,
naplňuje Boží Zákon, proto je třeba, abyste vyznaly své hříchy. Povinností každého z mých dětí,
je proměnit lidské já do Božího Ty, aby bylo pravdivé.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, žijete ve světě bláznovství a duchovní války, kde
evangelium už není uctíváno, a proto není uváděno do praxe jako Boží Slovo.
Příroda byla bičována rukou člověka, proto příroda člověku nepřinese plody k přežití na zemi,
a nouze velmi vzroste.
SDÍLEJTE MÉ SLOVO, NENECHÁVEJTE SI JE PRO SEBE, DĚTI – I KDYŽ VAŠI BRATŘI
A SESTRY NEVĚŘÍ TOMU, CO PŘEDPOVÍDÁTE A ČEMU JSTE POROZUMĚLY A OSVOJILY
SI. NEUNAVTE SE, NEUNAVTE SE, PROTOŽE MŮJ SYN ŽÍZNÍ PO DUŠÍCH [Jan 19, 28].
Milované děti, technologie bude postižena, i když tomu nevěříte. Bude zasažena brzy a vy
přestanete předávat skrze technologii Slovo mého Syna, které sdílíte pomocí dobře použité
technologie, protože nebude možné, aby byla dále používána člověkem.
Mé děti, stejně jako lidstvo bude v chaosu, také Slunce se změní a obrátí se proti člověku a všemu,
co člověk vytvořil ke komunikaci. Nebude schopen ji znovu použít k tomuto účelu, ani k žádnému
jinému.
V tomto čase všichni z vás žijete ve své zemi, ve svém domovu, svém prostředí, a nejste schopni
vidět za své okolí, protože nevyužíváte darů, které máte, ani neužíváte lidskou inteligenci, abyste
mysleli na ty, kteří v tomto čase žijí v bídě, útlaku, ve vzpouře mocných. Ať už jste kdekoli, žijete
v útlaku, i když to tak necítíte, protože celé lidstvo je ovládáno skupinou mocných světa, kteří
rozhodují o budoucnosti historie lidstva.
Podnebí je tvrdé, a bude se zhoršovat. Na kontinentech, v jednotlivých zemích, každé roční období
se změní, proto budete prožívat extrémní počasí, na které nejste zvyklí.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, člověk se dopustil vážných chyb. Jedná tak,
že překračuje skutečná pravidla a pokyny.
Modlete se, mé děti, modlete se za Čínu.
Modlete se, mé děti, malé země trpí krutostí, strádáním a projevy nepřátelství
komunismu. Ten nenápadně povstává.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, země se bude silně třást tam, kde se dřív netřásla.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, modlete se, ale modlete se srdcem a po
modlitbě jděte k těm, kdo trpí materiální a duchovní nouzí, protože modlitba bez praxe je prázdnou
modlitbou.
Jděte, mé děti, jděte k mému Synu, zbožňujte Ho v eucharistii, zbožňujte Ho
v nejsvětější svátosti oltářní a připomínejte Ho těm, kdo nevěří, že potřebují
pozvednout oči k nebi. Upozorněte je, že Bůh je Bůh [Iz 45, 5], že můj Syn se

pro ně obětoval a vstal z mrtvých, a můžete Ho najít před vámi v nejsvětější svátosti
oltářní a že přebývá ve vás, ve svém Duchu Svatém.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, učedníci posledních časů, nemluvím k vám o konci
světa, mluvím k vám o této generaci, která musí být očištěna kvůli bezmezné vzpouře, namířené
proti mému Synu a všemu, co je z Boha, protože tato generace se podvolila vládě Satana. Ale vy,
mé děti, nemějte strach, já jsem vaše Matka a byla jsem pověřena mým Synem, abych
vás vedla, abyste se přiblížily ke mně, a tak vrátily Zemi Stvořiteli, tak jako Stvořitel
ji svěřil člověku, ve stejném stavu.
Mé děti, nezapomeňte, že jsem vám oznámila, že lid mého Syna bude otřesen zprávou, která jej
duchovně zmate.
Vy, děti, následujte Pravdu Písma svatého.
Vy, děti, jděte po cestě Pravdy.
Vy, děti, držte se Pravdy evangelia.
Vy, děti, jste stádo mého Syna a Boží Pastýř k vám mluví v každém slovu evangelia, abyste se
neztratily.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, s mým srdcem na dlani, v ruce, kterou podávám
každému z vás, vyzývám vás, abyste neměly strach, protože nejste samy, máte tuto Matku, která
vás volá a miluje vás. Nesuďte ty, kdo mě nemilují, protože všechny jste mé děti a já miluji
každého.
Přijměte mé požehnání ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Miluji vás, děti, miluji vás.
Matka Maria

436. Poselství Boha Otce ze dne 21. května 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

PROTOŽE JSTE MOJI

Odmítli jste prokazovat milosrdenství mému lidu. Odmítli jste dát, jak jsem nařídil. Zaséváte
zkažená semena, která přinesou sklizeň, kterou nebudete chtít, mé děti.
To, co jsem nařídil, abyste udělali, je k vašemu užitku, i když to tak nevypadá v tomto čase.
Já jsem spravedlivý soudce a přijdu soudit všechny na zemi. Nazýváte se mým jménem a Já jsem
povinen vám ukázat, jak chybujete, dokonce i teď.
Nevíte, že tyto věci přinášejí sklizeň do vašeho života? Nevíte, že vytváříte nedostatek pro sebe,
když to děláte? Když neprokazujete milosrdenství, milosrdenství nebude prokázáno vám. Když
nedáváte, v čase vaší nouze, nebude dáno vám. Každý čin, nebo nečinnost má následky. Myslíte si,
že jste nad tím, protože jste moji?
Kajte se a řiďte se tím.
Bůh Otec

Gal 6, 7-8
7: Nemylte se, s Bohem nejsou žerty! Co kdo zasel, to taky sklidí.
8: Kdo totiž seje do svého těla, z těla sklidí věčnou záhubu. Kdo však seje do ducha, z ducha sklidí věčný
život.
Př 3, 27-28
27: Neodpírej dobrodiní těm, kteří je potřebují, je-li v tvé moci je prokázat.
28: Neříkej svému bližnímu: "Jdi a přijď zase a dám ti to zítra", když to máš s sebou.
Zj 20, 12: A viděl jsem mrtvé, velké i malé, jak stojí před trůnem, a byly otevřeny knihy. Také jiná kniha,
kniha života, byla otevřena. A ti mrtví byli souzeni podle toho, co v těch knihách stálo, každý podle svých
skutků.

437. Poselství Ježíše ze dne 26. května 2018.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

ZŮSTAŇTE OSTRAŽITÍ, ABYSTE NEBYLI PODVEDENI!

Moji milovaní lidé:
Miluji vás, jste dětmi mého srdce.
Mé srdce překypuje láskou pro každého z vás. Čekám, že má Láska bude opětována.
Pozoruji každé lidské stvoření a velká většina z vás se nachází nespokojená sama se sebou kvůli
chamtivosti, která vás zaplavuje z vašeho nitra. Toužíte po tom, co nemáte a když máte, co jste si
přáli, zjišťujete, že vám to nestačí. Trpím kvůli tomu, protože tato posedlost vlastnit to nejlepší
a největší, je ovocem zrychlujícího se vzdalování, do něhož se lidstvo uvrhlo, od všeho, co přichází
ode Mne.
Moji milovaní lidé, přeji si, abyste o tom přemýšleli a stali se citliví k naléhavosti, s níž musíte
jednat a pracovat v tomto čase zmatku, jenž ovládl lidstvo.
Někteří mezi mými kladou důraz na vědu, aby popírali události a projevy, které jsou
částí znamení tohoto času a které jsou většinou voláním nebe, aby se lidstvo probudilo
z duchovní letargie, v níž žijete.
Věda shledala, že v jistých případech není schopna lidem vysvětlit příčiny jevů, kterým v tomto
čase lidstvo čelí a ve výsledku je nazývá "nevysvětlitelné", kvůli síle a trvalosti, s jakou některé
přírodní události přicházejí.
Jsem to Já, váš Ježíš, Ten, kdo úpěnlivě prosí svou Matku, aby nepřestala, aby
pokračovala vás burcovat, abyste se neztratili, aby pýcha, v níž žijete, vás opustila
a abyste se vrátili k poslušnosti, k níž vás volá můj Dům. Žádám mou Matku, aby vás
přivedla k bdělosti, abyste otevřeli oči a dokázali vidět. Ale můj lid se v tomto čase bouří, jako
se bouřil v minulosti.

Mé děti odmítají vstoupit do společenství svatých, svobodná vůle vás vede k práci a jednání podle
osobních měřítek, a to je velké nebezpečí pro duši.
Žádám od mých lidí, aby byli opravdoví nositelé mého Slova, aby každý žil svůj život v trvalém
vykonávání mé vůle. Musíte zůstat připraveni respektovat Boží Zákon, svátosti a jiná pravidla
života k mému obrazu [Žid 5, 7-14], abyste byli ctnostní a jednali v pokoji, ochotní činit dobro
a vzdálit se od všeho, co není ode Mne.
Milovaní, je naléhavé, abyste vstoupili na cestu k obrácení… Volám vás k obrácení, protože
budete čelit velkým sporům, které vás přivedou k práci a jednání mimo moji vůli
a budete se odvolávat na právo člověka být svobodný.
Moji lidé si připustili jít jako ovce do propasti, když pracují a jednají v nevázanosti, která jde daleko
za minulé urážky, jimiž lidstvo těžce urazilo Dům mého Otce.
Děti, démon je v lidstvu přítomen, omračuje vás vším, co je možné, abyste se ztratily. Zlý je
mazaný a klade pasti, abyste byli zmatení a všechno pokládali za dobré. Démon zná člověka
a ví, že člověk miluje zakázané [Gen 3, 1-7], ví, že člověk miluje cítit se svobodný a podvede ho,
přivede ho k bezuzdné nevázanosti, k zabíjení nevinných.
Lidé, kteří přijmou vraždy nevinných, nevědí, co činí. Promění se v sídlo pekelných
duchů, a proto, moji věrní, musíte naplňování Božího Zákona plně zvroucnit a být
stvoření dobra, Božího Zákona. Musíte být řádná, rozvážná, ohleduplná stvoření pevné
víry, uctívat Mne, abyste si navzájem pomáhali a aby činy Zlého nedosáhly na více
duší.
Vidím tolik těch, kdo se nazývají mými dětmi, jak páchají svatokrádeže, bez nejmenší
zodpovědnosti nebo strachu.
Nyní se musíte rozhodnout překonat své slabosti:
Ten, jehož slova plynou lehce a jenž je používá ke zničení pověsti bratra, ať se ovládne…
Ten, kdo ponechává myšlence volnou cestu, aby šla tam, kam touží, ať své myšlenky ovládne…
Ten, kdo použije myšlenku k nevhodné cestě a do hříchu, ať se okamžitě změní!…
Ten, kdo chce najít jednoduché odpovědi na vše, aby věřil, ať Mě napřed hledá, protože nenajde
všechny odpovědi, které požaduje, aniž by Mě prosil a hledal nebo se ke Mně přiblížil…
Člověk je stvoření tvrdohlavé a odmítá přijmout, že chce-li se změnit, musí se obrátit
k dobru a hledat Mě.
Nezapomeňte, že spása závisí na každém z vás, a proto musíte jít ke Mně.
Mé děti, chci, abyste se všechny zachránily. Musíte být spravedlivé v práci a činech, protože ti, kdo
jednají dvojsmyslně, budou stále padat do hříchu, až se to stane zrádným zvykem, který vás nechá
podlehnout zlu.
Mé děti musí být spravedlivé ve svých myšlenkách a dílech, jejich činy musí v každém okamžiku
předcházet touha líbit se mi, jinak budou pokrytci.
Moji lidé musí být v tomto okamžiku připraveni dát to nejlepší. Znám vás od úmyslu s jakým
pracujete a jednáte až k vaší nejnepatrnější myšlence.
Můj lid stále probodává mé ruce a nohy neposlušností k Božímu Zákonu a vůči
svátostem. Jak jen kvůli tomu trpím!

Jsem Král s lidem, který se vzbouřil.
Modlete se, děti, jiskra války přichází stále blíž.
Modlete se, Spojené státy zůstanou samy, jejich spojenci je opustí.
Modlete se, děti, příroda jde svou cestou skrze Indonésii a Itálii.
Modlete se, děti, Střední Amerika bude otřesena.
Moji lidé, nevybírejte si světskost, buďte více duchovní a méně ze světa. Jste úrodnou půdou,
kterou používám, [Mt 13, 8] aby má Matka vás vedla a aby zlo bylo poraženo.
Moji lidé si neuvědomují, jak Mě urážejí, když jednají mimo mou vůli.
Moji lidé:
Pojďte ke Mně! Dovolte Mi, abych vás nechal vést mým Duchem Svatým.
Moji lidé, zůstaňte ostražití, abyste nebyli podvedeni.
Nesu vás ve svém srdci. Miluji vás.
Váš Ježíš

438. Poselství Boha Otce ze dne 22. května 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

POKLAD RADOSTI

Mé děti, nevidíte? Poslušnost je klíč ke všemu, co dostáváte ode Mne. Jsem ochoten vám dát
mnohem víc, než máte, a přesto Mě neposloucháte, jak byste měly.
Svět, ve kterém žijete, je plný potěšení a pokušení, ale má Slova jsou naplněna pokladem, který
trvá věčně. Každý den si musíte vybrat, komu budete sloužit, koho budete poslouchat.
Mějte na paměti, mé děti, že brzy budete čelit Mně, tady v nebi, a obdržíte každou odměnu, kterou
jste si vysloužily. Ať už je plodem vaší činnosti cokoli, budete se z toho těšit celou věčnost.
Neodepřu žádnou dobrou věc těm, kdo vždy hledají plnit mou vůli, těm, kdo hledají mou radost,
těm, kdo usilují být jedno se Mnou. Zůstávejte ve Mně a proste o to, co chcete, aby vaše radost
mohla být úplná.
Bůh Otec

Jan 14, 15: Jestliže mě milujete, budete zachovávat má přikázání.

Řím 2, 6-8
6: až odplatí podle jeho skutků:
7: věčným životem těm, kdo jsou v dobrém díle vytrvalí a usilují o to, aby došli slávy, cti a nesmrtelnosti;
8: ale jeho prudký hněv dopadne na lidi sobecké, a na ty, kdo jsou nevnímaví k pravdě, ale vnímaví ke
špatnosti.
Lk 11, 28: On však řekl: "Spíše jsou blahoslavení, kdo slyší Boží Slovo a zachovávají ho."
1Petr 1, 13-14
13: Mějte proto ochotnou mysl, na věci se dívejte střízlivě a celou svou naději upněte k onomu Božímu
daru, kterého se vám dostane, až se zjeví Ježíš Kristus.
14: Když jste poslušné děti, nepřizpůsobujte se špatným vášním z minulého života, kdy jste ještě neměli
poznání.
Jan 15, 7: Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li ve vás moje slova, můžete prosit, oč chcete, a dostanete to.

439. Poselství Boha Otce ze dne 24. května 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

VZDEJTE SE TOHO

Ve svých myšlenkách věříte, že žijete pro Mne v každé oblasti, ale jsou oblasti, kterých jste se
nevzdali. Osvítím tyto oblasti svým nádherným světlem, abyste mohli vidět, co je skryto a vzdát se
toho. Odevzdejte každou oblast Mně, abych vás mohl omýt a očistit.
Výsledky správného života jsou velký pokoj a požehnání, jaké jste nikdy nepoznali. Když Mi
dovolíte odstranit zábrany, vaše soustředění na Mne se stane jasnější a vy snadněji vstoupíte
do mé přítomnosti.
Bůh Otec

Iz 59, 2: Jsou to právě vaše nepravosti, co vás odděluje od vašeho Boha, vaše hříchy zahalily jeho tvář
před vámi, proto neslyší.
1Jan 1, 8: Řekneme-li, že hříchu nemáme, klameme sami sebe a není v nás pravdy.
Iz 26, 3: Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem, pokojem, neboť v tebe doufá.

440. Poselství Ježíše ze dne 30. května 2018.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com
MÉ DĚTI, PRÁZDNÁ MODLITBA NESTAČÍ

Moji milovaní lidé,

mé požehnání je na každém z vás.
Stále vás vyzývám, abyste se modlili, neboť můj lid opakuje slova modliteb, které znáte, jako by
byly nevýznamné, stejně jako opakuje věci světa.
Mé děti, moji lidé, tento čas je naléhavý a Já vás vybízím, abyste zůstali bdělí a modlili se
[Mt 26, 41].
Vyzývám vás, abyste si uvědomovali každé slovo, které říkáte, když se na Mne obracíte. Vybízím
vás, abyste žili sjednoceni se Mnou, abyste si vědomě udržovali své smysly v mé vůli a žili tak, jak
má Matka od vás vyžaduje: obměkčit své srdce a nést v srdci vše, co se stane. Nasměrujte svou
mysl a myšlenky k vašemu srdci, aby každé slovo, které v modlitbě vyslovíte, žilo v mé Pravdě.
Potřebuji, aby si moji lidé byli vědomi svých modliteb. Nechci prázdné modlitby.
V tuto chvíli chci, aby se moji lidé modlili svým srdcem, abyste nebyli z těch, kteří jen
opakují, aniž by věděli, co říkají.
Moji lidé musí zůstat bdělí a pozorní, protože řvoucí lev se potuluje kolem a chce krást duše…
a prostřednictvím duchovních modernismů dosáhnout velké kořisti.
Má Matka, má drahá Matka, můj první učedník, Mě stále doprovázela. Napřahuje k vám svou ruku,
abyste se jí chytli a byli připraveni následovat její kroky a naučit se tak být věrní, zachovávat
mlčení, poslouchat mé Slovo a proměňovat je v čin.
Ach, můj lide, tolik popírání! Mnoho z těch, kdo tvrdí, že jsou mými stoupenci, Mě zradí svými činy
a svým jednáním!
Mnoho jich Mě zradí tím, že se Mě zřeknou!
Kolik mých oblíbených synů nevěří zázraku transsubstanciace!
Mé utrpení je živé, mé utrpení je přítomné v každém z vás, když jednáte a pracujete v rozporu
s tím, o co vás žádám.
Moji milovaní lidé, volám vás, abyste nepodlehli. Ale abyste nepodlehli hříchu, musíte být stvoření
cizí světu, musíte zasvětit svůj život následování mých kroků a stát se vykonavateli vůle Otce.
Moji milovaní lidé, nezapomeňte, že jsem mému Otci nabídl všechnu bolest vašich hříchů, prožil
jsem ji pro vás, a proto v této chvíli tak ožehavé pro tuto generaci Já, váš Ježíš, vás žádám, abyste
se vžili do mé bolesti za hříchy lidstva.
Mé děti, prázdná modlitba nestačí, potřebuji, abyste byli stvoření, která vnitřně a opravdově
prožívají vše, co jsem vytrpěl, a obětovali tak svou bolest za hříchy světa a za vaše osobní hříchy.
Mé děti, moji lidé, miluji vás. Žehnám vám.
Pojďte ke Mně, mé děti, nesmíte chodit samy, ale aby zlo ve vás nezvítězilo, musíte být
v souladu s naší Boží vůlí a stát se tak svobodné, skutečně svobodné.
Váš Ježíš

441. Poselství Ježíše ze dne 28. května 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

CO ŘEKNETE?

Co jste udělali s časem, který jsem vám dal na zemi? Sloužili jste svým bližním? Dali jste svůj čas
těm, kdo jsou na ulici? Obhajovali jste věc chudých a potřebných, vdov a těch, kdo nemají otce?
Trávili jste svůj čas službou mému lidu, nebo službou sobě? V honbě za svým vlastním potěšením?
Cítíte vůbec zármutek, že tolik ztracených duší každý den zahyne?
Mé děti, na konci svých životů budete stát přede Mnou a budete Mi skládat účty.
Co Mi řeknete, když nebudete mít nic, co byste Mi ukázali pro svůj život?
Když jste si po všechny tyto roky hrály ve světě a náhle jste povolány domů ke Mně?
Když jste se nestaraly, abyste ztvárnily mou lásku k umírajícímu světu kolem vás?
Tolik jich dnes nemá žádnou naději, nevědí nic o Mně, o oběti, kterou jsem učinil, a přesto moji
lidé jdou ven si hrát, sloužit svému vlastnímu tělu a jednat podle své vlastní vůle a ne té mojí.
Co řeknete?
Ježíš

Mt 7, 20-23
20: Poznáte je tedy po jejich ovoci.
21: "Ne každý, kdo mi říká 'Pane, Pane!', vejde do nebeského království, nýbrž ten, kdo koná vůli mého
nebeského Otce.
22: Mnoho jich mi řekne v onen den: 'Pane, což jsme nemluvili tvým jménem jako proroci?, a což jsme
tvým jménem nevyháněli zlé duchy?, a což jsme tvým jménem nedělali zázraky ve velkém počtu?'
23: Ale tehdy jim prohlásím: Nikdy jsem vás neznal. Pryč ode mne, pachatelé nepravosti!"
Jan 14, 15: "Jestliže mě milujete, budete zachovávat moje přikázání".
1Kor 8, 3: Kdo však miluje Boha, ten je od něho uznáván.
Gal 4, 6-9
6: A protože jste synové, poslal nám Bůh do srdce Ducha svého Syna, a ten volá: Abba, Otče!"
7: Už tedy nejsi otrok, nýbrž syn, a jakožto syn také dědic skrze Boha.
8: Dříve ve své neznalosti Boha, otročili jste bohům, kteří ve skutečnosti bohové nejsou.
9: Teď však, když jste Boha poznali, či spíše: když Bůh poznal vás, jak se můžete zase vracet k slabým
a nuzným počátkům a chcete znova žít pod jejich vládou?
Ef 5, 15-17
15: Dávejte tedy dobrý pozor, jak se máte chovat, ne jako nemoudří, nýbrž jako moudří;
16: dobře využívejte tohoto času, protože žijeme ve zlých dobách.
17: Nechovejte se tedy nerozumně, nýbrž mějte na mysli, jaká je vůle Páně.

442. Poselství Ježíše ze dne 29. května 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

KŘIČTE KE MNĚ!

Mé děti, chci, abyste se nyní připravily na konec. Všechna znamení jsou kolem vás. Celé nebe
se připravuje na váš příchod sem a pro můj brzký návrat, abych si vás vzal, ale mnoho vás ví,
že budou zanecháni. Mnoho vás ví, že jsou dosud ztracení a Já je chci zachránit.
Chci, abyste ke Mně křičely za tyto ztracené duše, stejně jako za ty, které neznáte, a Já vám
odpovím.
Chci, abyste křičely za tyto duše, které šly na zemi proti vám, abyste se modlily za své nepřátele,
neboť Mě to velice potěší.
Nebudu nečinně přihlížet, jak vás ostatní týrají, ale vrátím jim to do tváře, proto se za ně
přimlouvejte. Přimlouvejte se za ně, abych vám mohl žehnat.
Ježíš

Mt 5, 44: Já vám však říkám, milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují.
Sk 26, 16-18
16: Ale vstaň, postav se na nohy! Neboť proto jsem se ti zjevil: abych z tebe udělal svého služebníka
a svědka toho, co jsi viděl, a co ti ještě ukážu.
17: Zachráním tě před lidem a před pohany, ke kterým tě posílám.
18: Máš jim otevřít oči, aby se obrátili ze tmy ke světlu, z moci ďáblovy k Bohu. Tak dosáhnou skrze víru
ve mne odpuštění hříchů a údělu mezi těmi, kterým se dostalo posvěcení.
1Tim 2, 1-4
1: První věc, ke které tě vybízím, je toto: ať se konají modlitby prosebné, přímluvné i děkovné za všechny
lidi,
2: za krále a všechny ty, kdo zaujímají odpovědné postavení, abychom mohli vést život pokojný a klidný,
v samé zbožnosti a počestnosti.
3: Tak se to líbí Bohu, našemu spasiteli, tak to rád vidí.
4: On chce, aby se všichni lidé zachránili a došli k poznání pravdy.
2Petr 3, 9: Ne že by Pán byl zdlouhavý ve vyplňování toho, co slíbil, jak jistí lidé ho obviňují
ze zdlouhavosti, ale je k vám shovívavý, protože nechce, aby někdo přišel do zkázy; spíše naopak: chce,
aby se všichni dali na pokání.
Lk 19, 10: Syn člověka přišel hledat a zachránit, co je ztraceno.

443. Poselství Ježíše ze dne 30. května 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
CO USLYŠÍTE?

Co uslyšíte, až budete stát v mé přítomnosti na tomto svatém místě?

Uslyšíte: "Dobře, ty dobrý a věrný služebníku?" Nebo uslyšíte: "Pryč ode Mne, nikdy jsem tě
neznal?"
To záleží na vás.
Byl jsi dobrý a věrný služebník na zemi? Nebo jsi strávil svůj čas poznáváním světa a všech jeho
potěšení? Staral ses tam o můj lid, miloval jsi ztracené dost, abys k nim každý den volal, natáhl jsi
pomocnou ruku k těm, které Já nazývám nejmenší z nich?
Kde strávíš svou věčnost, mé dítě? Musíš si položit tyto otázky teď, dokud je pro tebe ještě čas,
aby ses kálo. Až budeš stát přede Mnou, bude už příliš pozdě.
Ježíš

Mt 25, 21: Jeho pán mu na to řekl: "Dobře, služebníku dobrý a věrný. Byl jsi věrný nad málem, ustanovím
tě nad mnohem. Vejdi k radostné hostině svého pána."
Mt 25, 40-45
40: Král jim odpoví: Skutečně říkám vám: Co jste udělali pro jednoho z těchto mých nejnepatrnějších
bratří, pro mne jste udělali.
41: Potom řekne těm po levici: Pryč ode mne, vy zlořečení, do věčného ohně, který je připraven pro ďábla
a jeho anděly.
42: Neboť jsem měl hlad, a nedali jste mi najíst, měl jsem žízeň a nedali jste mi napít;
43: byl jsem cizí, a neujali jste se mě, byl jsem nahý, a neoblékli jste mě, byl jsem nemocen a ve vězení,
a nenavštívili jste mě.
44: Tu mu na to řeknou také oni: Pane, kdy jsme tě viděli hladového nebo žíznivého, jako cizího nebo
nahého, nemocného nebo ve vězení, a neposloužili jsme ti?
45: On jim na to odpoví: Skutečně říkám vám: Co jste neudělali pro jednoho z těchto nejnepatrnějších,
ani pro mne jste neudělali.

444. Poselství Boha Otce ze dne 31. května 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

PŘIPRAVTE SE NA NEOČEKÁVANÉ

Mé děti, nová doba je u vás. V této době se budou věci měnit velmi rychle způsoby, které
nemohou být změněny, i když budete toužit je změnit. Musíte být na to připraveny.
Ačkoli mnoho z mých dětí má své názory o tom, jak tento čas bude pokračovat, mnohé se mýlí.
Bude mnoho překvapivých zvratů, které uvrhnou ty, které nejsou zakořeněny v mém Slovu
z rovnováhy a učiní je kořistí nepřítele.
Řekl jsem vám, že v tomto věku chaosu se stane mnoho změn. Některé se už staly, ale to,
co přichází, je daleko větší a vašemu světu přinese změny, které jste nikdy nečekaly.
Připravte své srdce. Připravte se uvidět neočekávané, a projít tím, neboť již je to na cestě k vám.
Bůh Otec

Lk 21, 36: Proto buďte bdělí a modlete se po všechen čas, abyste všemu tomu, co se má stát, mohli
uniknout a obstát před Synem člověka.
Jl 2, 28-32
28: I stane se potom: vyliji svého ducha na každé tělo. Vaši synové a vaše dcery budou prorokovat, vaši
starci budou mít sny, vaši jinoši budou mít prorocká vidění.
29: Rovněž na otroky a otrokyně vyliji v oněch dnech svého ducha.
30: Způsobím, že budou na nebi i na zemi divné úkazy: krev a oheň a sloupy dýmu.
31: Slunce se zastře tmou a měsíc krví, dříve než přijde den Hospodinův, velký a hrozný.
32: Avšak každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno, se zachrání. Na hoře Sijónu a v Jeruzalémě budou ti,
kdo vyvázli, jak řekl Hospodin, spolu s těmi, kdo přežili, jež Hospodin povolá.
Lk 21, 11: Budou velká zemětřesení, na jednom místě za druhým, a mor a hlad, objeví se hrozné úkazy
a na nebi velká znamení.

445. Poselství Matky Spásy ze dne 3. června 2018.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

LIDSTVO NECHCE ZNÁT TAJEMSTVÍ LÁSKY KŘÍŽE

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Se svou mateřskou láskou vás vedu k větší jistotě potřeby žít vaši víru posílenou v Boží
Lásce, k naléhavosti osobní volby zřeknutí se všeho, co je snadné a k vědomí, že široká
cesta vás povede do záhuby.
Ve zmateném lidstvu, kde ekonomické zájmy jsou cílem lidí, mají mé děti povinnost usilovat
o udržování duchovnějšího života, aby zájmy světa nepřesáhly první místo, které v životě každého
z vás musí zaujímat můj Syn.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, významnými oznámeními se podaří přivést můj lid
do zmatku, v němž dobro je pokládáno za zlo a zlo je přijímáno jako přirozená součást rozvoje
člověka.
Vy, kteří jste ochotní nadále přebývat v srdci mého Syna a v tom mém,
musíte si uvědomit, že bez pevného rozhodnutí a pevné vůle nedovolit, abyste byli
snadno přemoženi, nedokážete zůstat nepoddajní.
V tomto čase se lidé mého Syna nemohou spokojit s tím, že vědí něco z Božího Slova, obsaženého
v Písmu svatém, nebo být jen příležitostným křesťanem. Mé děti musí přijmout, že v tomto čase je
naprosto nezbytné vědět, co hlásáte, abyste nebyly překvapeny, nebo zaskočeny záludnou
taktikou, s níž Zlý vede lidstvo k přijetí úchylek, v nichž lidé žijí.
Člověk není zkoumavý, ale následuje to, co upoutá jeho pozornost. Vzpoura je znamením, za nímž
se člověk schovává, aby protestoval proti všemu, co odporuje řádnému používání svobodné vůle.
Jak jen můj Syn trpí, když vidí své lidi žít po boku idolů, které vytvořili, aby neviděli realitu, v níž
žijí!
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,

s jakou bolestí se na vás dívám, že jste vedeny jako ovce na jatka, aniž byste
rozlišovaly mezi dobrem a zlem. Stáváte se automaty, které následují, co je nevhodné,
co vede k vzpourám a protestům!
Bolí mě vidět, jak mé děti trpí následky toho, že podporovaly komunistické ideologie, které
je v tomto čase drží v pasti svých sítí. Mé děti se modlí, ano! Ale ne srdcem, silou a myslí. Modlí
se ve schématu, které je vzdáleno duchovnímu, modlí se opakováním, téměř po paměti, s níž
nenajdou, co hledají, neboť mého Syna nenajdete v opakování modliteb, ale v odevzdanosti srdce.
Člověk, poutník na zemi, se zmocnil toho, co mu předal Bůh, aby udržoval, a s ničením
všeho, co obdržel, dovolil ďáblu vstup do všech oblastí, v nichž se člověk vyvíjí.
Milované děti, spása je otevřená všem, není to jen výsada některých. Mé děti ztratily touhu být
Boží děti a oddaly se tomu, co je snadné, co nevyžaduje změnu v jejich životě, činy úsilí nebo
poslušnost.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, některé z mých dětí se vzdaly hordám zla, sní o účasti
na získání mimořádných darů, aby ovládly své bratry a živly, to jsou však jen pomíjivé sliby Zlého,
neboť dary, které vlastníte, pocházejí od Ducha Svatého, a ty, které nepocházejí z Něho, jsou jen
klamy Zlého, aby přivábil lidi.
Vy, mé děti, musíte být velké ve víře, pevné, abyste v časech, které přicházejí, byly
ještě posíleny a dokázaly jasně vidět – když ti, kdo říkají, že hřích neexistuje, že Bůh
je milosrdný a že nesoudí žádné ze svých dětí – že je to velká lež Zlého, aby oklamal
mé děti.
Zlo udržuje dobrý vzhled, neukáže se takové, jaké je, dokud nezíská svou kořist.
Nezapomeňte, že Satan nabídl mému Synu všechna království na zemi a v tomto čase vám
je nabízí, a ještě víc, proto podvede dokonce i některé vyvolené.
Vy, děti mého Neposkvrněného Srdce, procházíte lidstvem, které nechce znát tajemství Lásky
kříže. Proto ti, kdo mají uši, uslyší a jasně uvidí, že Zlý bude mluvit o míru a blahobytu mezi
národy, a pak, až se zmocní mých dětí, ukáže veškerou svou krutost a zlobu.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, náš anděl pokoje vám dá moudrost,
kterou byl naplněn, povede vás k vědomí, že jste občany nebe a nechá vám ochutnat
skutečnou svobodu Božího dítěte.
Modlete se, děti, modlete se za Rusko, vlk, oblečený jako beránek, se odhalí.
Modlete se, děti, modlete se za Německo, trpí kvůli terorismu.
Modlete se, děti, modlete se za Spojené státy, orel ztratí část své země.
Modlete se, děti, modlete se, nejistota přivede lidstvo k účasti na velkých protestech,
které se rozšíří po celém světě.
Buďte dětmi, které překonají každou dobu. Buďte duchovními dětmi, oddané přinést Boží Slovo
svým bližním.
Žehnám vám všem.
Matka Maria

446. Poselství Boha Otce ze dne 1. června 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

ČAS SYNŮ A DCER

Toto je čas synů a dcer. Nyní začnu odvolávat některé z mých starších svatých, kteří jsou vůdci,
aby udělali místo pro mladší. Tito synové a dcery je nyní začnou nahrazovat, protože jsou to mladí,
kteří dosáhnou k mladým.
Připravte se nyní, moji lidé, že budete zavoláni domů, neboť nastal čas. Jdete domů! Neboť Já
jsem Bůh velkého milosrdenství a ti z vás, kteří pracovali dobře a naplnili svá určení, obdrží teď
svou odměnu.
Tito synové a dcery budou muset udělat větší práci než otcové, neboť jsem je povolal k zatvrzelým
lidem, kteří žijí, aby sloužili svému vlastnímu tělu. Velká bude pravda, kterou přinesou a skrze ně
ukážu svou velkou slávu.
Bůh Otec

Jl 2, 27-29
27: Poznáte, že jsem uprostřed Izraele. Já jsem Hospodin, váš Bůh, a jiného Boha není. A můj lid nebude
navěky zahanben.
28: I stane se potom: vyliji svého ducha na každé tělo. Vaši synové i vaše dcery budou prorokovat, vaši
starci budou mít sny, vaši jinoši budou mít prorocká vidění.
29: Rovněž na otroky a otrokyně vyliji v oněch dnech svého ducha.

447. Poselství Boha Otce ze dne 5. června 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

OBDOBÍ KLIDU

Toto je zklidnění v bouři.
Kdekoli zuří bouře, tam je chvíle zklidnění, po níž bouře zesílí. Mé děti jsou připraveny na
vystupňování bouře, která přichází.
Až se tato bouře objeví na vašem horizontu, bude větší, než cokoli jste dříve viděli. Rozsáhlá,
temná a děsivá. Bouře vás velmi rychle zastihne a jen ti, kdo jsou připraveni ve Mně, budou vědět,
jak ji přežít. Jen oni přežijí, aby uviděli konec této bouře.
Modlete se, mé děti. Modlete se, abyste byly připraveny, neboť bouře se rychle blíží.
Bůh Otec

Mt 8, 25-26
25: Přišli tedy k němu, budili ho a volali "Pane, zachraň nás! Hyneme!"
26: On jim odpověděl: "Proč se bojíte, malověrní?" A vstal a okřikl vichřici i jezero, a nastalo úplné ticho.
Ž 107, 29: Utišil tu bouři, ztichlo vlnobití.
Na 1, 7: Hospodin je dobrý, je záštitou v den soužení, zná se k těm, kteří se k němu utíkají.
Ž 119, 114: Tys má skrýš a štít můj, čekám na tvé slovo.
Ž 46, 1 (2): Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená.

448. Poselství Ježíše ze dne 6. června 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

VYČIŠTĚNÉ ZLATO

Čas velkého pročišťování přichází k mému lidu v Americe a i k jiným národům. Řekl jsem vám,
abyste využili čas a pracovali, zatímco je den, neboť brzy už nebudete schopni pracovat.
Nyní vám radím, abyste ode Mne koupili zlato pročištěné v ohni, aby vaše roucho mohlo být bílé
jako sníh. To není obyčejné zlato, jako to, které nacházíte na zemi, ale to, které má nevyčíslitelnou
hodnotu a nemůže být koupeno penězi.
Já stojím u dveří a klepu. Vystavíte se mému očišťujícímu ohni, abyste mohli přijít jako zlato?
Pozvete Mě dovnitř?
Ti, kdo odmítnou očišťování v tomto čase, nepřežijí v tom, co přichází.
Radím vám, abyste ode Mne koupili vyčištěné zlato.
Ježíš

Poznámka: Když řekl poslední z těchto slov, měla jsem vizi. Viděla jsem Ježíše blízko ohně. Ve své
ruce držel zlato a otočil ruku tak, abych je mohla vidět. Barvou to bylo zlato, ale zářilo jako
diamant s milionem vybroušených fazet. Jeho krása byla nesrovnatelná s ničím, co jsem kdy viděla
a nemohla jsem přestat na ně zírat. Jak nádherné bylo!

Ef 5, 14-20
14: Proto se říká: "Probuď se spáči, vstaň z mrtvých, a Kristus tě osvítí."
15: Dávejte proto dobrý pozor, jak se máte chovat, ne jako nemoudří, ale jako moudří;
16: dobře využívejte tohoto času, protože žijeme ve zlých dobách.
17: Nechovejte se tedy nerozumně, nýbrž mějte na mysli, jaká je vůle Páně.
18: Neopíjejte se vínem, vede to jen k výstřednostem, ale hleďte, ať jste plní Ducha.
19: Když mezi sebou mluvíte, užívejte slov ze žalmů, chvalozpěvů a duchovních písní a zpívejte Pánu
z celého svého srdce.
20: Děkujte stále Bohu Otci za všechno skrze našeho Pána Ježíše Krista.

Zj 3, 15-20
15: Znám tvé skutky, nejsi ani studený, ani horký. Kéž bys byl jedno nebo druhé!
16: Takto však, protože jsi vlažný, ani studený, ani horký, vyplivnu tě z úst.
17: Říkáš: Jsem bohatý, mám všeho dost, nic nepotřebuji – a nevíš, že jsi ubohý, politování, chudý, slepý
a nahý.
18: Radím ti, kup si ode mne zlato v ohni pročištěné, abys zbohatl; bílé šaty, aby se oblékl a neukazovala
se tvá ošklivá nahota; mast, aby sis namazal oči a zase viděl.
19: Já kárám a trestám všechny všecky ty, které miluji. Buď tedy horlivý a dej se na pokání.
20: Hle, stojím u dveří a klepu. Kdo uslyší můj hlas a otevře dveře, k tomu vejdu a budu jíst – já u něho
a on u mne.

449. Poselství Ježíše ze dne 7. června 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

NATÁHNĚTE RUKU

Natáhněte ruku. Snažte se dosáhnout k těm, kteří jsou zranění kolem vás. Řekl jsem vám, abyste
šli v mé Lásce.
Když jsem chodil po zemi, dotýkal jsem se nedotknutelných, uzdravoval nemocné a staral se
o zraněné. Natáhněte k nim ruku v mé Lásce.
Vstoupili jste do času, kdy soucit nebude tak běžný, jako je teď, neboť čas se pohnul a země je
vymrštěna ke konci.
Konec je velmi blízko a mnoho hoře a zármutku a žalu přijde dřív než konec všech věcí.
Moji lidé budou truchlit nad ztracenými milovanými a zkáza prostoupí zemi.
Říkám vám o těchto věcech, abyste mohli vědět, co přichází. Snažte se dosáhnout k těm, kdo jsou
nyní zranění kolem vás.
Odlišujte se na zemi tím, že budete využívat čas a prokazovat laskavost, kdekoli můžete. Odměna
bude velmi velká.
Ježíš

Jan 13, 34-35
34: "Dávám vám nové přikázání: Milujte se navzájem, jako jsem já miloval vás, tak se navzájem milujte.
35: Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku k sobě navzájem."
Col 3, 12-15
12: Když tedy si vás Bůh vyvolil, jste mu zasvěcení a miluje vás, projevujte navenek milosrdné srdce,
dobrotu, pokoru, mírnost a trpělivost.
13: Snášejte se a navzájem si odpouštějte, má-li kdo něco proti druhému. Pán odpustil i vám, odpouštějte
proto i vy.
14: A nadto, nade všechno mějte lásku, protože ona je svorník dokonalosti.
15: Ať vám v srdci vládne Kristův pokoj: to je přece cíl vašeho povolání, které vás shromáždilo v jednom
těle. Vděčně na to pamatujte

450. Poselství Boha Otce ze dne 11. června 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

NÁDHERA ZA POPEL

Přináším mým dětem to nejlepší za všechen popel, kterým prošly ve svých životech. Protože vás
brzy čeká čas konce, chci, abyste dostaly mnoho odměn nyní a těšily se z nich.
Čekejte každý den na nádheru, kterou vám poskytnu. Vyhlížejte Mě, že napravím situace, o nichž
jste si nikdy nemyslely, že je uvidíte napraveny a změněny. Dělám to pro vás.
Čekejte na Mne, abych obnovil rozvrácené vztahy, o kterých jste si byly jisté, že se už nedají
spravit. Čekejte na Mne, abych zkrotil vaše nepřátele a způsobil, že budou s vámi v míru.
JÁ JSEM mocný Bůh a není nic, co by pro Mě bylo příliš těžké. Nechal jsem tyto věci na konec,
abych mohl potěšit ty, kdo nacházejí potěšení ve Mně.
Bůh Otec

Iz 61, 3: pozvednout truchlící na Siónu, dát jim místo popela na hlavu čelenku, olej veselí místo truchlení,
závoj chvály místo ducha beznaděje. Nazvou je "Stromy spravedlnosti" a "Sadba Hospodinova" k jeho
oslavě.
Lk 1, 37: Vždyť u Boha není nic nemožného.

451. Poselství Ježíše ze dne 6. června 2018.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

ZLÝ VÍ, ŽE VÍTĚZÍ, KDYŽ ROZDĚLUJE

Moji milovaní lidé,
Mé kroky jsou před každým z mých dětí, abyste se neztratili.
Kolik Lásky je v mém volání, abyste zůstali stále bdělí!
Mé srdce vás vyzývá pulzovat v Božím rytmu, abyste nespěchali ve svých dílech a činech, a ani
nebyli těmi, kdo v nich zůstávají pozadu.
Každé z vás, milované děti, tvoří můj lid a zdokonaluje jej. Proto vám ukazuji cestu
ke společnému dobru a bratrství, které nezná hranic.
Moji milovaní lidé, problém, který má člověk, není v tom jak žít se svými bližními, ale jak žít sám
se sebou, protože myšlenka může v každém okamžiku všechno pošpinit. Tak žije můj lid, ponořen

do bezvýznamných věcí, a ne do velkých, které vedou ducha k růstu a k směřování ke Mně. Člověk
rád zůstává v prostřednosti a tak se udržuje ve světském. To je nejpohodlnější pozice pro ty, kteří
si nestanovili za cíl zlepšit se a dosáhnout toho, co ztratili.
I když se pokládáte za dospělé, jste nemluvňata, neoddělujete se od toho, co vás nechává
reagovat podle lidských zvyklostí, nedovolíte si uzrát v každodenním životě.
Moji milovaní lidé,
musíte být dospělými dětmi v čase, kdy budete neustále zkoušeni ve své víře. Proto
vás volám, abyste se ponořili do evangelia, abyste nebyli oklamáni. Vyzýval jsem vás,
abyste si nevybrali modernismy, které s velkou falešností jsou jen převlekem toho,
čím ve skutečnosti jsou…
Ztráta lidské rasy je jedním z cílů Satana – aby ti, kdo neznají mé Slovo, byli zmateni a zvolili si
nesprávnou cestu [Gn 3. 1-7, 2Kor 11, 3].
Moji milovaní lidé,
kolik jen krve vylil člověk na zemi, která ho nosila!
Země chce vyhnat člověka, vzdálit ho od ní, nevidí člověka jako spojence, ale jako svého nepřítele,
a tak se člověk se vytrvale vzdaluje od cíle, pro který byl stvořen a zavázal se sloužit ďáblu, být
dravcem a ne správcem.
Velké znepokojení přichází k lidstvu kvůli slunci, které dosáhlo toho, že se člověk zkazil a už
nepoznává sám sebe.
Nezapomínejte, děti, že žijete mezi útrapami, okamžiky opuštěnosti, zmatky a pokušením.
Tomu všemu, a i větším zkouškám musí mé děti čelit a zůstat uhlazeného chování, dokud ve vás
nezůstane nic, co by vás vedlo k unáhleným činům a jednání.
Každé z mých dětí musí být milosrdné, jako Já jsem milosrdný, především pokud jde
o lidské jednání.
Ti, kdo se považují za duchovnější, jsou příležitostně těmi, kdo nereagují s milosrdenstvím, protože
se snaží dávat důraz na Slovo a ne je uvádět v život ve vztahu ke svým bližním.
Zlo vytrvale číhá, vnáší žárlivost a závist mezi mé lidi, aby se vzbouřili a zaútočili, jedni
proti druhým.
Zlý ví, že vítězí, když rozděluje, a můj lid mu dovolí, aby jej využil a rozdělil.
Moje děti nesmějí být tvrdé vůči potřebným, všichni jste byly udělány ze stejné hlíny. Proto ten
mezi vámi, kdo věří, že je největší, ať je nejmenší [Mt 23, 11] a svědčí o tom službou svým
bližním. Služba je jednou z kvalit těch, kdo porozuměli mému volání.
Moji lidé, modlete se, rychle se modlete, vody se hýbou a vstupují do měst na pobřeží.
Čas tlačí, můj lid musí být dospělým lidem, který uvádí v život díla milosrdenství [Mt 25, 31-46],
a potom, co přijmete mé milosrdenství, to musí růst bez přestání, vzkvétat a množit se jako kvas
v mouce.
Moji milovaní lidé, hlavní mocnosti jsou ponořeny do stálého boje o vládu nad světovou populací,
aniž by to můj lid věděl. Tyto mocnosti, které se v minulosti spojily, se stanou nepřáteli, k velkému
překvapení lidstva a vzájemně na sebe zaútočí za nevěřícného pohledu mých dětí.

Síla zbraní hromadného ničení, které některé státy dokázaly vlastnit, bude použita zlem, aby se
národy pozvedly proti národům, a tak Zlý posílí svou moc oslabením zbytku lidstva.
Moji milovaní lidé, lest zla vás povede k pádu během okamžiku, v důsledku nedostatku
víry a důvěry ve Mne. Nezapomínejte, že ve vás musí převládat víra, naděje a láska; dobro a zlo
se nedá míchat. Proto má Matka přichází ke každému z vás, aby vás ochránila svou požehnanou
rukou, abyste se nestali zajatci unáhleného způsobu práce a jednání.
Moji milovaní lidé, modlete se, uvidíte hvězdu, která vystoupí na obloze, modlete se
silně, nezapomeňte, že nebeské těleso se přiblíží k zemi a mezi lidmi vyvolá paniku.
Moji milovaní lidé, modlete se, objeví se nová epidemie a ohrozí světovou populaci.
Člověk ví jak ji léčit, ale nedokáže to, protože je odolná k dosavadním lékům.
Moji milovaní lidé, modlete se za Thajsko, oheň vystoupí z jeho sopek.
Moji milovaní lidé, Rusko prožije chvíle napětí kvůli terorismu.
VY JSTE MŮJ LID A JÁ JSEM VÁŠ BŮH. MÉ POŽEHNÁNÍ VÁS PROVÁZÍ.
Nejste sami, má Matka a Já vás milujeme a naše láska je přitahována těmi, kteří,
vědomi své lásky ke Mně, žijí každý okamžik v mé vůli.
Neochabujte, mé děti. Miluji vás.
Váš Ježíš

452. Poselství Boha Otce ze dne 13. června 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

SKRYTÁ TEMNOTA

Musíte odstranit skrytou temnotu v koutech svého srdce, abyste se mohli pohnout vpřed. Otevřete
dveře k těmto koutům, abych mohl vstoupit a nechal tam zářit mé nádherné světlo, a budeme
spolupracovat, abychom vytáhli, co není ode Mne.
Až bude temnota vyhnána, budete mít úspěch tam, kde jste dříve nebyli schopni uspět, protože
překážky budou odtlačeny z vaší cesty. Svěřte Mně vás vést po cestách počestnosti, když se
podrobíte mému očišťování.
Bůh Otec

Zj 3, 18-21
18: Radím ti, kup si ode mne zlato v ohni pročištěné, abys zbohatl; bílé šaty, aby se oblékl a neukazovala
se tvá ošklivá nahota; mast, aby sis namazal oči a zase viděl.
19: Já kárám a trestám všechny všecky ty, které miluji. Buď tedy horlivý a dej se na pokání.
20: Hle, stojím u dveří a klepu. Kdo uslyší můj hlas a otevře dveře, k tomu vejdu a budu jíst – já u něho
a on u mne.
21: Kdo zvítězí, toho vezmu k sobě na svůj trůn, jak i já jsem zvítězil a usedl se svým Otcem na jeho trůně.

453. Poselství Ježíše ze dne 8. června 2018.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

USILUJTE, ABYSTE ZŮSTALI V MILOSTI A BYLI SVĚDKY LÁSKY, KTERÁ MŮŽE
PŘICHÁZET JEN SHORA

Moji milovaní lidé,
mé srdce hoří láskou k celému lidstvu.
Srdce mé Matky obdrželo celé lidstvo, aby je milovala, jako miluje Mě.
Dostáváte největší poklad mého srdce: je to mé nekonečné milosrdenství.
Má Matka vás naplňuje požehnáním, svou rukou vás vede ke spáse.
Má Matka je horlivým obráncem duší.
Všechna práce mé Matky je pro slávu naší Trojice, a tím chce, aby každý z vás byl schopen
překonat všechna cítění, činy a jednání, které vám mohou přivodit pád, protože má Matka chová
každé stvoření vtištěné do svého srdce.
Děti, vy víte velmi dobře, že Satan vytvořil velkou a mocnou říši, odkud, a skrze svá
chapadla, ovládá to, co se stává lidstvu: móda, nemorálnost, potraty se souhlasem matky,
euthanasie, tolerance, která je v rozporu s naší vůlí, neřesti všeho druhu, bezuzdná touha těla,
činy některých mých kněží, přinášející Mi hanbu, nedostatek dobročinnosti, která dovoluje mým
dětem umírat hlady, chtivost, urážky mých pravých nástrojů, odmítnutí volání mé Matky, choroby
vyvinuté v laboratořích, tajná ujednání mezi mezinárodními organizacemi proti mému lidu,
náboženská pronásledování…
Zlý přišel na to jak znehybnit myšlení člověka, ochromil ho, aby nebyl vynalézavý, ale jen
následovníkem ostatních a v důsledku toho mé děti nemyslí, ale přijímají myšlenky jiných, které
jsou nasyceny zlem s jasným cílem: ovládnout mysl lidstva.
Mé děti se musí stát nezávislé na zneužité technologii, protože takovými prostředky
Zlý monopolizuje, přebírá a ruší dar, který člověk vlastní: sdílení a bratrství.
Moji milovaní lidé, ďábel nenechá uplynout ani okamžik, aniž by nepracoval na tom, aby duše byly
ztraceny. Moji lidé podřimují uprostřed lidských rozmarů. Má Matka se neunaví voláním k vám – je
to žádost naší Trojice k ní.
Vy, moji lidé, neoslavujte naše Nejsvětější Srdce jen jednou. Nezapomeňte, že musíte v každém
okamžiku zůstat obklopeni našimi Srdci, abyste nebyli ztraceni.
Neplahočte se v záležitostech světa, místo toho usilujte, abyste zůstali v milosti a byli svědky
Lásky, která může přicházet jen shora.
Žehnám vám.
Váš Ježíš

454. Poselství Boha Otce ze dne 12. června 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

ZŮSTANETE OPUŠTĚNI

Učinil jsem zásadní posun na zemi i v nebi. Následky uvidíte, až se to stane. Mé děti touží být
doma se Mnou a Já toužím po tom, že vás budu mít všechny zde. Dlouho jsem trpěl lidskou
hříšností na zemi, ale nyní se musíte kát, nebo být odpovídajícím způsobem souzeni.
Zvolíte si hřích místo Mne? Budete riskovat, že budete opuštěni a čelit hrůzám, které mají přijít?
Nikdy jsem netoleroval hřích v mém svatém Slovu, a přesto mnoho mých lidí jedná, jako bych to
učinil. Buďte připraveni Mi vzdát počet, až vás dostihne soud o tom, proč jste milovali to, co se Mi
oškliví, neboť v tom čase se Mi vskutku budete zodpovídat.
Vaše přijetí hříchu s ním nevytváří můj souhlas. Můj Syn nezemřel proto, abyste mohli zůstat stále
stejní, ale když trváte na tom, že si zlo zvolíte místo dobra, předám vás zlu a vy vskutku zůstanete
takoví, jací jste.
Běda těm, kdo nazývají zlo dobrem a dobro zlem, protože pro vás nebude žádná naděje, spojíte-li
se s druhou stranou.
Bůh Otec
Řím 9, 21-23
21: Či nemá hrnčíř moc nad svou hlínou, aby udělal z téže kaše jednu nádobu k účelům vznešeným, jinou
zase k účelům úplně všedním?
22: A co jestliže Bůh chce ukázat, že trestá, i projevit svou moc, a proto s velikou shovívavostí snášel lidi
hodné jeho hněvu, zralé k záhubě?
23: A také, aby projevil poklady své božské dobroty vůči těm lidem, které zahrnul milosrdenstvím a
předem připravil ke slávě?
Iz 54, 10: I kdyby ustoupily hory a pohnuly se pahorky, moje milosrdenství od tebe neodstoupí a smlouva
mého pokoje se nepohne, praví Hospodin, tvůj slitovník.
Jl 3, 12-16 (*)
12: Ať se pronárody probudí a přitáhnou do Doliny Jóšafatu, zasednu tam, a budu soudit všechny
pronárody vůkol.
13: Chopte se srpu, již dozrála žeň, pojďte, šlapejte, lis už je plný, kádě přetékají. Jejich zlovůle je velká.
14: Davy a davy jsou v Dolině rozhodnutí a den Hospodinův v Dolině rozhodnutí je blízko.
15: Slunce a měsíc se zachmuří a hvězdy ztratí svou zář.
16: Hospodin vydá řev ze Sijónu, vydá hlas z Jeruzaléma, zachvějí se nebesa i země. Hospodin je útočiště
svého lidu a záštita synů Izraele.
(*) V originálu je chyba, má být: Jl 4, 12-16).
Zj 20: 10-12
10: Ďábel pak, který je sváděl, byl hozen do močálu hořící síry, kde už byla šelma a lživý prorok, a tam
budou mučeni ve dne v noci na věčné věky.
11: Pak jsem uviděl bělostný trůn, velmi velký, a toho, který na něm seděl. Před jeho pohledem zmizela
země i nebesa, a nezůstalo po nich stopy.
12: A viděl jsem mrtvé, velké i malé, jak stojí před trůnem, a byly otevřeny knihy. Také jiná kniha, kniha
života, byla otevřena, A ti mrtví byli souzeni podle toho, co v těch knihách stálo, každý podle svých skutků.
Iz 5, 20: Běda těm, kdo říkají zlu dobro a dobru zlo, kdo vydávají tmu za světlo a světlo za tmu, kdo
vydávají hořké za sladké a sladké za hořké!

Řím 1, 28: A protože nekladli žádnou váhu na to, aby dobře poznali Boha, dopustil Bůh, že klesli do
převrácených názorů, takže se dopouštěli věcí ošklivých.

455. Poselství Boha Otce ze dne 14. června 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

JDĚTE PO MÝCH CESTÁCH

Jděte po cestách, které jsem stvořil jen pro vás. Vykročte do všeho, co jsem nyní naplánoval pro
váš život a radujte se ze svých odměn. Když půjdete po mých cestách, Já ve vás obnovím to, co
bylo zničeno. Dám vám tajemství toho, co zůstalo před vámi skryto. Naučím vás jak najít, co vám
uniklo. Ukážu vám jak obdržet vše, co pro vás mám.
Abyste obdrželi má požehnání, musíte jít po mých cestách. Ukažte Mi, kde jste ztratili svou cestu,
abyste je mohli obdržet.
Bůh Otec

Ž 119, 105: Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku.
Ž 119, 34-36
34: Dej mi rozum a budu tvůj Zákon zachovávat, budu se ho držet celým srdcem.
35: Veď mě po cestě svých přikázání, oblíbil jsem si ji.
36: Ke svým svědectvím nakloň mé srdce, nikoli k zištnosti.
Dt 5, 33: Musíte se ve všem držet cesty, kterou vám Hospodin, váš Bůh, přikázal jít, a tak zůstanete
naživu, dobře se vám povede a budete dlouho živi v zemi, kterou máte obsadit.

456. Poselství Matky Spásy ze dne 9. června 2018, v den svátku Neposkvrněného Srdce
Panny Marie.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

DOVOLTE MI VÁS VÉST NA CESTĚ, PO NÍŽ KRÁČEL MŮJ SYN

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Uchovávám vás v mém srdci, arše spásy pro lidstvo.
Naléhavě vás volám, abyste dosáhly země, oplývající mlékem a medem [Ex 3, 17].

Lidstvo jde stále dál, ponořené do temné noci, na poušti, kde nenachází pokoj kvůli ctižádosti
a tvrdosti srdce člověka, který nemá soucit se strádáním svých bližních a nevzpomíná si na svá
vlastní trápení.
Volám vás, abyste byly milosrdné, jako je můj Syn k těm, kdo k Němu přicházejí prosit Ho o jeho
milosrdenství.
Jako Matka zůstávám pozorná k tomu, o co mě prosíte, a žádám vás o obrácení, abych mohla
naplnit svůj slib přivést vás do nebeského domova.
V tento den, kdy si připomínáte mé Neposkvrněné Srdce, vás vyzývám, abyste byly
stvořeními odpuštění, ne slovy, ale srdcem.
Ten, kdo odpouští, tomu bude odpuštěno…
Kdo je milosrdný, obdrží milosrdenství… [Mt 5, 7]
Ten, kdo dává, tomu bude dáno…
Toto je část Boží moudrosti, a vyzývám vás, abyste se na ní podílely…
Buďte si vědomy, děti, že Bůh je Bůh: spatřujte Ho ve svých bratrech a nečiňte svému bratru,
co byste nečinily Bohu, protože poslal mého Syna pro spásu lidstva.
Vyzývám vás, abyste se chopily mé ruky, abych vás mohla vést na cestu života, práce
a jednání v Boží vůli, a tak vás povedu k tomu, abyste mohly najít štěstí, radost,
a "držely všechno v tajnosti svého srdce" [Lk 2, 19] – což je pro člověka velmi těžký
úkol.
Vy, milované děti, musíte vzdávat dík Nejsvětější Trojici ve všech dnech svého života a nemarnit
je, ale zaměřit se na růst jako děti Boha a jako lid, věrný mému Synu.
Vidím mé děti, jak debatují o věcech tohoto světa, které je nevedou k růstu, ale
k setrvávání v minulosti. Nezapomínejte, že Zlý zůstává bdělý, nezapomínejte, že hledá
nejednotu mých dětí.
Mé srdce je probodeno každým trnem, jímž mé děti znevažují to, co je používáno ke
shromažďování lidu mého Syna.
Trpím, když znesvěcujete nejsvětější eucharistii…
Trpím kvůli nemorálním činům, s nimiž se některá lidská stvoření předvádějí ve svých protestech
proti životu…
Trpím, ne pro sebe, ale za hříchy stvoření, a přimlouvám se, aby se mohly kát a znovu našly cestu
k obrácení.
Mé děti, není to hledání lidské moudrosti, které zdokonaluje člověka, ale stálé hledání
lásky a pokory, které je tím, co dává plody ctností a darů mým dětem.
Buďte stálé, nevracejte se zpět, pokračujte v hledání jediného a pravého cíle – abyste všechny
byly mého Syna.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
Žehnám vám a nabízím vám v tento zvláštní den svou ruku. Vezměte ji a dovolte mi
vést vás na cestu, po níž kráčel můj Syn.
Matka Maria

457. Poselství Boha Otce ze dne 18. června 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

MĚNÍCÍ SE OBDOBÍ

Časová období se budou měnit, mé děti. Některé z vás vstoupí do nejtěžšího období, ale ostatní
vstoupí do doby úlevy.
Období úlevy je odměnou mým pracovitým dětem za všechno, co udělaly pro mé království.
Obtížná období mají připravit mé válečníky na to, co je právě před nimi.
Někteří z mých válečníků už nemají mnoho času na zemi. I když jejich boje jsou intenzivní, jejich
poslední sezóna bude krátká, aby je zbavila jejich břemen. Noví válečníci jsou nyní trénováni, kteří
je zastoupí a zaujmou jejich místa.
Bůh Otec

Ž 1, 1-3
1: Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává
s posměvači,
2: nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne v noci.
3: Je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas, jemuž listí neuvadá. Vše,
co podnikne, se zdaří.
1Petr 1, 5-7
5: Protože totiž máte víru, chrání vás Boží moc a vede ke spáse, která se má ukázat v konečném čase.
6: A proto budete potom jásat, i když teď ještě na krátký čas – musí to tak být. Vás tísní všelijaké
zkoušky.
7: Ale takto ukážete, že vaše víra je pravá, vzácnější než pomíjející zlato, které přece bývá čištěno v ohni.
Až se zjeví pak Ježíš Kristus, bude vám to k chvále, slávě a cti.
Zj 3, 18: Radím ti, kup si ode mne zlato v ohni pročištěné, abys zbohatl; bílé šaty, aby ses oblékl
a neukazovala se tvá ošklivá nahota; mast, aby sis namazal oči a zase viděl.

458. Poselství Boha Otce ze dne 19. června 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

DUCHOVNÍ DOSPĚLOST

Táhnu vás na místo duchovní dospělosti. Dívejte se očima, které vidí duchovní, ne přírodní.
Takovou zralost budete potřebovat pro to, čemu budete čelit v budoucnosti, a pro práci, ke které
jsem vás povolal.

Dospělí neutíkají od nezbytnosti mého svatého Slova, podřizují se mu. Neutíkají od těžkých věcí,
ale podřizují se těžkým úkolům, vědouce, že času je málo a že to, co v nich uskutečním, přinese
velkou odměnu.
Nezaměřujte svou pozornost na svět kolem vás, ale dívejte se do věčnosti. Myslete hlavně na
věčnost a dívejte se, co pro vás dělám. Hleďte a chápejte, že jste požehnaní a že větší požehnání
jsou prováděna ve vás a skrze vás.
Bůh Otec

Žid 5, 12-14
12: Touto dobou už byste měli vy sami učit druhé, a zatím znova potřebujete, aby vás pořád ještě někdo
poučoval o prvních základech Božích výroků: potřebujete mléko, ne tuhý pokrm.
13:Jenomže kdo musí dostávat mléko, nemůže ochutnat nauku spravedlnosti, je pouhé nemluvně.
14: Tuhý pokrm je však pro vyspělé, kteří už mají vnitřní smysly návykem vycvičeny, aby dovedli rozlišit
dobré od špatného.
Mt 16, 24-26
24: Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům: "Kdo chce jít za mnou, zřekni se sám sebe, vezmi svůj kříž
a následuj mě.
25: Neboť kdo by si chtěl život zachránit, ztratí ho, kdo však ztratí svůj život pro mne, nalezne ho.
26: Vždyť co člověku prospěje, když získá celý svět, ale zmaří svůj život? Co může člověk dát, aby svůj
život dostal zas nazpět?

459. Poselství Ježíše ze dne 12. června 2018.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

ČEKÁM, ŽE MĚ ZAVOLÁTE, ČEKÁM NA SLOVO, POCIT, MYŠLENKU

Moji milovaní lidé,
hledám vás, jako hledá jelen čerstvou vodu [Ž 42, 1-2].
Mé srdce tluče pro každého z vás, mé Tělo a má Krev jsou přítomné při každém posvěcení z lásky
k mým dětem.
Moji milovaní lidé, z lásky posílám mé andělské legie, aby vás bránily proti zlu. Velmi dobře víte,
že vám nebráním v používání vaší svobodné vůle, proto ti, kdo chtějí přijít blíže ke Mně, mají
veškerou nutnou pomoc, aby tak učinili.
Má Matka, která vás nekonečně miluje, se nedrží zpátky, chce, aby všechny mé děti
byly zachráněny.
Svatý Michael archanděl se svými archanděly a všemi nebeskými legiemi čekají na vaši
prosbu, aby se přimlouvali a přišli na pomoc mým dětem.
Moji lidé, boj tohoto času mlčky zahrnuje duchovní boj, protože cílem ďábla je, aby se lidstvo
vzbouřilo a jednalo tak, jak nyní jedná – proti mé vůli.

Pevné odhodlání velkých a mocných entit bylo už od minulých dob řízeno tak, aby odchýlilo
správné jednání a práci člověka a vedlo ho k tomu, aby se proti Mně bouřil. Jejich hlavním
záměrem je zmenšit světovou populaci a ukončit nevinnost.
Tímto způsobem je usnadněno rychlé jednání Satana.
Toto volání není apokalyptické! To, co se právě děje, najdete odhaleno v Písmu
svatém. [Lk 17, 20-36, Mt 24, 23-35, Lk 21, 25-28], ale člověk Mě nezná do hloubky, a ti, kdo Mě
studovali, neuznávají, že Já stále mluvím k mému lidu, přestože jsem to již oznámil mým prorokům
a mým stoupencům v dávných časech [Mt, 28, 20, 1Petr 1, 19].
Chtějí po Mně, abych byl Bohem minulosti, aby současné lidstvo, přitahováno mým
milosrdenstvím, pracovalo a jednalo jako děti Satana, a ne jak musí mé děti pracovat a jednat.
Mé milosrdenství existuje a je nekonečné, ale lidské stvoření musí činit pokání za své zlé skutky,
za své špatné chování, aby se dostalo k mému milosrdenství.
Mé milosrdenství je pro každého, dokonce i v poslední chvíli je dávám mým dětem
a čekám na pokání, čekám, že Mě zavoláte, čekám na slovo, pocit, myšlenku.
Došli jste k popírání existence pekla. To, mé děti, by vás mělo přivést k rozjímání…
Kdo je za vším, co usnadňuje člověku, aby jednal proti Božímu Zákonu?
Lidé trpí žízní a hladem po mém Slovu. Moji synové, moji kněží, moji služebníci, moji věrní, musí
přivést své bratry blíže ke Mně a mé děti neodejdou kvůli tomu, že jim budou mluvit o peklu,
naopak, můj lid musí mít jasno, aby si mohl vybrat, kterou cestou má jít.
Nechci, aby mé děti byly ztraceny. Můj lid se pozvedl, a pozvedne se mou rukou, rukou mé Matky
a rukou mých nebeských legií.
Má matka rozdrtí hlavu Satana, ale můj lid musí vědět, že Bůh existuje, že Zlý existuje,
že nebe je zaslíbením pro mé věrné děti a že peklo je připraveno k spálení plevele.
Modlete se, mé děti, modlete se za Španělsko, aby se vrátilo ke Mně.
Modlete se, mé děti, modlete se za Ekvádor, bude silně otřesen a jeho vulkány budou
probuzeny.
Modlete se, mé děti, modlete se za Střední východ, terorismus nečeká.
Moji lidé, jak jen bloudíte, aniž byste našli pravé štěstí! Kolik jen lidských stvoření se bouří proti
všemu, aniž by viděly, že se bouří proti sobě samým, proti své vlastní přirozenosti, proti tomu,
že jsou lidskými bytostmi!
Moji lidé, co se vám stalo? Vidím vás lhostejné vůči tolika zlu…
Vraťte se ke Mně, buďte věrní, buďte mými dětmi v Duchu a Pravdě.
Žehnám vám, nezříkejte se věrnosti.
Miluji vás
Váš Ježíš

460. Poselství Boha Otce ze dne 20. června 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

UKÁŽU VÁM CESTU

Dlouhá cesta leží před vámi, ale vy jste dobře způsobilí cestovat po cestě, k níž jsem vás vyzval.
Pohlédněte a uvidíte, že jsem vás vybavil vším, co potřebujete, abyste dělali tuto práci. Ještě víc
vám poskytnu během cesty, neboť vás nežádám o nic, k čemu bych vás také nepřipravil, abyste
dělali.
Udělejte první krok. Já jsem s vámi a pro vás, a ukážu vám cestu.
Bůh Otec

Jr 29, 11: Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji,
nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti.
Př 3, 5-7
5: Důvěřuj Hospodinu celým svým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.
6: Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.
7: Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať.
Ž 32, 8: Dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš, budu ti radit, spočine na tobě mé oko.
Iz 30, 21: A na vlastní uši uslyšíš za sebou slovo: "To je ta cesta, jděte po ní", ať budete chtít doprava
nebo doleva.

461. Poselství Ježíše ze dne 21. června 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

CESTA

Žádali jste Mě o mnoho věcí a nyní vás o jednu žádám Já. Odevzdejte se Mi. Podřiďte se mému
vedení. Vzpírali jste se mému vedení a nikam jste se nedostali. Odevzdejte se Mi a jděte se Mnou
vpřed.
Jsem s vámi, abych vás vedl a chránil vás, a přesto si děláte starosti. Kde je vaše víra? Proč Mě
neposloucháte? Času je málo a mnoho duší čeká na mé evangelium.
Podřiďte se a postupujte vpřed na cestě, ke které jsem vás povolal.
Ježíš

Jk 4,7: Rádi se proto Bohu podřizujete. Vzepřete se proti ďáblovi, a uteče od vás.
Př 3, 5-7
5: Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.
6: Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.
7: Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať.
Lk 10, 2: A řekl jim: "Žeň je bohatá, ale dělníků málo. Proste tedy Pána žně, aby poslal dělníky na svou
žeň."
Ž 23, 1-6
1: Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.
2: Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod,
3: naživu mě udržuje, stezkou spravedlnost mě vede pro své jméno.
4: Když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě
potěšují.
5: Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš.
5: Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu
vracet do nejdelších časů.

462. Poselství Ježíše ze dne 16. června 2018.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

DĚTI, SMUTEK NAPLŇUJE MÉ SRDCE

Moji milovaní lidé,
jak jen vás miluji, jak jen vás miluji: Miluji vás tolik, že když vás vidím, jak Mě
opouštíte, mé ruce a mé nohy jsou probodávány novými hřeby.
Moji lidé,
kdyby si každé mé dítě dopřálo na chvíli zůstat zticha a mluvit ke Mně s důvěrou každý
den a hledat Mě, uvědomilo by si, že Já zůstávám se svými a že Mě v každém okamžiku
vždy najde, a především tam, kde jsem přítomen. Ale vy nejste schopni vycítit mou
přítomnost, protože z ticha máte strach, je to něco neznámého pro velkou část mých
dětí.
Bojíte se ticha a milujete ohlušující hluk…
Cítíte se dobře, když jste dezorientováni odpuzujícími melodiemi, jimž mladí lidé naslouchají…
Cítíte uspokojení v tom, co Já nazývám "technologie smrti", která, když je zneužitá, vede ke ztrátě
duše…
Byli jste řízeni světovými giganty, mezi nimiž je všeobecně akceptována kinematografie, z níž podlá
antikristova chapadla vytvořila televizi, videohry, hudbu se všemi podprahovými prvky v ní
obsažené, aby změnily člověka na zombie následující Satana.
Děti: Největším zlem pro člověka byla televize!
Co jsou modernismy, mé děti?

Ničím jiným než plány, které připravily velké nadnárodní společnosti s cílem probudit nízké pudy
v člověku, aby se bouřil proti všemu, co je řád, poslušnost, pokoj, bratrství, naplnění, víra
a postavil se na odpor proti Mně a proti všemu, co Mě reprezentuje, protože vás vyzývám
k naplnění, poslušnosti a k opravdové lásce.
Moji lidé, jak jste jen ignorovali mou Matku! Kolikrát vás vyzývala, abyste se nenechali oklamat
hadem komunismu! Trpíte následkem neposlušnosti, přijetím falešných ideologií a tím,
že jste neposlechli varování mé Matky.
Nevinní trpí ukrutnostmi v zemích, kde byste to nepředpokládali. Má Matka vám oznámila hrůzy
komunismu a vy jste neposlouchaly, děti. Ten se kradmo šíří po zemi a moji lidé necítí jed,
který nad nimi rozptyluje.
Moji lidé jsou zabráni do her zahrnujících svět, zatímco Zlý pokračuje ve svém postupu, aniž by
přestal zkoumat, uplatňovat bezbožnost a každou lest samotného pekla.
Děti, smutek naplňuje mé srdce, když vidím úsilí, nadšení, energii, s nimiž se věnujete
pozorování nebo účasti na soupeření ve světovém sportu, a jak současně ignorujete
má Slova, která posílám všem z vás, které máte to štěstí, že znáte běh lidstva a mou
vůli.
Lidstvo nevěří v budoucnost, nevěří, že se podílí na zlu, nevěří, že pomáhá šířit zlo po celé zemi
a získávat duše tím, že je podněcuje páchat těžké hříchy, bez pokání.
Dobro vzrůstá, když mé děti rozmnožují své činy a díla ve prospěch dobra a zlo vzrůstá, když mé
děti jednají a pracují ve prospěch zla. Nebuďte slepí, lidstvo hoří svými hříchy! Proto vyzývám mé
vlastní, aby zdvojnásobili dobré činy, aby, zatímco svět je pohlcen tím, co je světské, moji lidé,
s modlitbou a praktikováním modliteb, mohli na lidstvo přitáhnout požehnání.
Modlete se, mé děti, modlete se za Nikaraguu. Tento lid trpí útlakem komunismu.
Modlete se, mé děti, modlete se za Rusko, lidstvo se rozprchává jako příklad toho,
co se stane lidem kvůli tomuto národu.
Modlete se, mé děti, modlete se za Ekvádor, bude otřesen svými vulkány, které
vzplanou.
Modlete se, mé děti, modlete se za Mexiko, jeho vulkány vyvolají u člověka strach.
Modlete se, mé děti, modlete se, vody moře budou příčinou poplachu.
Moji lidé, budete trpět a můj bok se otevře, a z něj bude vycházet očista od toho,
co jste vytvořili proti mé vůli.
Modlete se, mé děti, modlete se, Argentina podniká špatné kroky a trpí.
Děti, volám vás, mluvím k vám běžnými slovy této doby, abyste Mi rozuměly.
Nemluvím k vám jako v minulosti, ale jazykem, který je třeba, abyste se cítily blízko
Mně.
Zneužíváte svobodu, kterou máte jako Boží děti a působíte proti Mně, aniž jste si vědomy,
že jednáte proti sobě.
Slyšte mé volání, mé děti!

Nechci, aby vás bolest vyčerpala. Změňte své chování, nepodporujte se navzájem hříchem
a popíráním mého Varování a Varování mé Matky.
Moji lidé nebudou žít navěky v otroctví hříchu, proto moji andělé oddělí pšenici od plev
teď! [Mt, 13, 24-30].
Přijdu vám na pomoc, děti. Neztrácejte víru, uchovejte si naději. Můj lid bude osvobozen z otroctví
hříchu.
Žehnám vám, děti, PROBUĎTE SE!
Váš Ježíš

463. Poselství Boha Otce ze dne 22. června 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

SPOČIŇTE VE MNĚ

Spočiňte ve Mně.
Já jsem Bůh a Já vím, co v sobě skrývá vaše budoucnost, není třeba, abyste měli strach.
Když Mi to dovolíte, povedu vás na místo úkrytu ve Mně. Zavedu vás na pokojné pastviny.
Ukážu vám, kde je vaše zaopatření.
Spočiňte ve Mně.
Já znám cestu, kterou byste měli jít.
Bůh Otec

Ž 46, 11: Dost už! Uznejte, že já jsem Bůh. Budu vyvyšován mezi pronárody, vyvyšován v zemi."
Žalm 23
1: Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.
2: Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod,
3: naživu mě udržuje, stezkou spravedlnost mě vede pro své jméno.
4: Když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě
potěšují.
5: Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš.
6: Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu
vracet do nejdelších časů.

464. Poselství Boha Otce ze dne 25. června 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

FALEŠNÁ UČENÍ

Mé děti, nebuďte ovlivněny každým učením, které slyšíte. Každá vize není ode Mne. Každý sen
není zjevení. Každý prorok není mým prorokem. Musíte rozlišovat duchy a poznat, co je ode Mne
a co není, jinak budete jistě svedeny na scestí.
Nebuďte zastiženy, jak následujete jiného boha. Nepřidávejte nic k mému Slovu, nebo
nezaobírejte se těmi, kdo tak činí. Dal jsem vám mé Slovo, abych vás učil a vedl vás. Dal jsem vám
svého Ducha, aby vás utěšil a učil vás. Máte vše, co potřebujete, abyste setrvaly v správném
směru a šly po svaté cestě. Nebuďte k ní lhostejné.
Řekl jsem vám – poznáte je po ovoci. Řekl jsem vám, abyste rozlišovaly duchy, ať už jsou
ode Mne, nebo ne. Čiňte to a žijte.
Bůh Otec

Žid 5, 13-14
13: Jenomže kdo musí dostávat mléko, nemůže ochutnat nauku spravedlnosti, je pouhé nemluvně.
14: Tuhý pokrm je však pro vyspělé, kteří už mají vnitřní smysly nácvikem vycvičeny, aby dovedli rozlišit
dobré od špatného.
Mt 7, 14-19
14: Jak těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málo je těch, kdo ji najdou!
15: "Mějte se na pozoru před nepravými proroky: přicházejí k vám převlečeni za ovce, ale uvnitř to jsou
draví vlci.
16: Poznáte je po jejich ovoci. Což se sklízí z trní hrozny nebo z bodláků fíky?
17: Tak každý dobrý strom nese dobré ovoce, ale špatný strom nese špatné ovoce.
18: Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce, ani špatný strom nést dobré ovoce.
19: Každý strom, který nenese dobré ovoce, bývá vyseknut a hozen do ohně."
2Kor 11, 13-15
13: Ale jsou to lžiapoštolové, pracovníci podvodní, kteří se za Kristovy apoštoly jen vydávají.
14: A není divu: vždyť i satan brává na sebe podobu anděla světla.
15: Není to proto nic zvláštního, jestliže i jeho pomocníci dělají, jakoby lidem přinášeli ospravedlnění.
Avšak jejich konec bude hoden jejich skutků.

465. Poselství Ježíše Krista ze dne 23. června 2018.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com
NĚKTEŘÍ BEROU MÁ SLOVA NA LEHKOU VÁHU

Moji milovaní lidé,
vědom si velikosti svého srdce vás vyzývám, abyste do něj vstoupili a ochránili se před
vším, co zabraňuje duši udržet se v mé Lásce a setrvat v ní.

Moji lidé:
Je naprosto nezbytné, aby se můj lid rozhodl následovat mé učení a zachovával Boží Zákon.
V tomto okamžiku nesmíte váhat. Nesmíte se dívat zrakem těla, ale zrakem duchovního orgánu,
abyste byli schopni rozpoznat šílenství, do něhož vstoupilo lidstvo, šílenství, které předcházelo
velké modernismy a přivedlo tuto generaci k tomu, že mu podlehlo.
Moji lidé, přijde čas, kdy rodiče už nebudou vykonávat autoritu nad svými dětmi a budou se jich
bát kvůli jejich násilí. V domácnostech už nebude k rodičům žádná úcta a děti budou vychytralejší
než jejich rodiče, budou žít svými rozmary a ovlivňovat jejich autoritu různými způsoby.
Cožpak to není, co prožívá velká většina domácností?
Netrestající rodiče ve společnosti, která omezila každou autoritu ve všech jejích podobách,
zaopatřují své děti, ale bojí se jich. Mládež, zakořeněná v modernismech, se stala nástrojem, který
miluje nevhodné praktiky, je nástrojem, kterým Zlý vnáší svár a setrvalý stav nejistoty do domovů.
Tato generace trpí zapomněním:
Zapomněním, že jste mé děti…
Zapomněním, že máte Matku, která vás miluje…
Zapomněním úcty a oddanosti…
Zapomněním mé Lásky a zapomněním věrnosti…
Zapomněním na závazky a zapomněním vděčnosti…
Zapomněním úcty k vlastnímu životu a k životu bližního…
Člověk, tváří v tvář tolika zapomněním, otevřel trhlinu, aby se vzdálil od Božího Zákona a vstoupil
do nevhodného, do hříšného a vytvořil kulturu vzpoury proti životu.
Nedokázali jste prohlédnout velkou strategii Zlého: Odstranit nevinnost, aby se
zmocnil lidstva.
Individualismus uprostřed rodiny je pro Mne srdcervoucí, všichni členové rodiny vedou svůj vlastní
život a ke chvílím, kdy se setkávají, dochází před velkým ničitelem jednoty rodiny a trenérem ve
zlu, násilí, nedostatku harmonie, nedostatku lásky v člověku – TELEVIZÍ.
Odtud vyšla školicí střediska pro používání střelných zbraní, schopnost soupeření, nevěra, vzpoura
člověka, pohrdání darem života.
Člověk poškozuje mozek dítěte, když dovoluje absolutní závislost dítěte na obrazovce, nebo
videohře, aby udržovala klid dítěte nebo dospívajícího.
Moji lidé nechápou, že toto bylo pečlivě plánováno těmi, kteří, sjednocení se zlem, vyprojektovali
generaci bez pocitů, bez komunikace, generaci, která není vnímavá, ale spíše individualistická
a naprosto materialistická. Tato generace byla kontrolována, aby pozornost rodičů vůči svým
dětem byla odkloněna, aby se podařilo dosáhnout nezávislosti dětí v předčasném věku, v němž
ještě nejsou schopny převzít svou odpovědnost.
Moji milovaní lidé, s jakou bolestí vás znovu a znovu volám, aby vás čas nepřivedl postavit se
čelem k zodpovědnosti za každou lidskou bytost ve vašem dosahu, když už bude příliš pozdě.
Člověk pohrdá modlitbou, pohrdá pokyny a vítá individualismus, materialismus, snadnost. Avšak
jaké plody může přinést člověk, jenž žije v nevázanosti?

Stvoření se řídí naší Boží vůlí. Pozorujete stvoření, jak se nachází ve shodě s naší vůlí, a když
reaguje jinak, je to kvůli nevhodným změnám, které jí člověk způsobil.
Člověk, jak žije, reaguje a miluje, se vrhl proti naší Trojici a nemiluje mou Matku, nedbá na
posvátné…
Není to odpověď Satana naší Trojici?
Je to nebo není blízkost příchodu nositele všeho zla?
Je to nebo není generace, která přitahuje apokalypsu?
To vše již bylo oznámeno. Avšak vy, vy jste hluší a němí v duchu, dovolujete pronikání
špatných návyků, myšlenek, chování a pojmů a jste tak spoluviníky zlých činů a jednání lidstva.
Musím jednat rychle, aby ještě více duší nebylo ztraceno. Z toho důvodu jsou odhalení
mé Matky v předstihu ve své realizaci, a tak můj lid projde zkouškou ohněm a moji
věrní budou zkoušeni, až jim bude docházet dech.
Cesta dobrého není snadná, děti, ale vy půjdete bezpečnou cestou. Budu střežit mé děti, ochráním
je mou Láskou.
Co je člověk bez lásky? Je to netečné stvoření, bez soucitu, sebestředné, schopné všeho. Proto
vás volám, abyste se soustředili na mou Lásku k lidstvu, udělali vše, aby Mě mé děti poznaly
a odpověděly na mé volání.
Zlý, utiskovatel dějin člověka, získal více síly. Proto je pro vás těžké ho identifikovat, a tak vás
volám, abyste žili v evangeliu, chránili vaše bratry a nebyli kameny úrazu. Někteří berou má Slova
na lehkou váhu a ti, mé děti, budou trpět až do sytosti, aniž jim budete moci pomoci, protože Mě
o to neprosili.
V tomto čase mé děti musí umět říct ano, ano!, nebo ne, ne! [Mt 5, 37]. Nemůžete být vlažní.
Hordy Satana bojují s mými nebeskými legiemi o duše a každý z vás je nositelem mého Slova,
a ve vhodné chvíli je musí oznámit.
Nakonec Neposkvrněné Srdce mé Matky zvítězí.
Ale předtím musí má církev zůstat v pohotovosti, neboť bude očištěna pro svatbu s Beránkem.
Pojďte ke Mně, kdo jste znavení, zbloudilí, nemocní… [Mt 11, 28-30].
Modlete se, mé děti, modlete se za Island, bude otřesen.
Modlete se, mé děti, modlete se Spojené státy, budou trpět kvůli přírodě.
Modlete se, mé děti, modlete se za Střední východ, napětí stoupá.
Modlete se, mé děti, z oblohy dostanete výzvu k rozjímání.
Rozlišujte! Někteří mezi mými Mě chtějí umlčet, ale Já to nedovolím.
Modlete se, buďte bratrští, a tak porazíme zlo. Činy lásky, modlitbou a bratrskou pomocí.
Žehnám vám mou Láskou.
Váš Ježíš

466. Poselství Ježíše ze dne 26. června 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

JEN MĚ NÁSLEDUJTE

Nezkoušejte pochopit, kam vás vedu, jen Mě následujte. Mé cesty jsou vyšší než vaše cesty a vaše
mysl nemůže plně porozumět mé velikosti, nebo jak vás mohu použít.
Obyčejní lidé, kteří šli za Mnou v mém čase na zemi, by nikdy nebyli vybráni farizeji mého času,
aby pracovali, neboť jejich prozíravost byla omezena na lidské názory současné doby. Ale Já mohu
vidět dál. Mohu vidět celou věčnost. Mohu vidět celý rozsah vaší práce, a kolika duší se můžete
dotknout tím, že Mě posloucháte.
Nezkoušejte pochopit cesty, kterými vás vedu, jen Mě následujte.
A věřte.
Ježíš

Iz 55, 8-9
8: "Mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje, je výrok Hospodinův.
9: Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše a úmysly mé úmysly vaše.
Sk 4, 13: Když viděli Petrovu a Janovu odvahu a uvážili, že jsou to lidé neučení a prostí, divili se. Poznávali
je, že bývali s Ježíšem;
Mk 5, 36: Ježíš zaslechl, co se tu mluvilo, a řekl představenému synagogy: "Nic se neboj, jen věř!"
Př 3, 5-7
5: Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.
6: Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.
7: Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať.

467. Poselství Ježíše ze dne 27. června 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

BUDETE MI DŮVĚŘOVAT?

Cesta před vámi je kamenitá a občas těžká. Budete Mě poslouchat navzdory nedostatku pohodlí?
Odložíte své zaměstnání, jako jsem odložil to moje, abych splnil vůli mého Otce v nebi, aby vaše
odměna mohla být velká?
Budete Mi důvěřovat?

Konec všech věcí je u vás, kdo prodléváte na zemi, a nyní se stane mnoho událostí, o nichž byste
si nikdy nemysleli, že je uvidíte. Spatříte mnohé strašné podívané, protože se připravuje cesta pro
můj brzký návrat.
Cesta, na kterou vás vezmu, je nutná, i když není snadná.
Budete Mi důvěřovat?
Ježíš

Mt 16, 24-26
24: Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům: "Kdo chce jít za mnou, zřekni se sám sebe, vezmi svůj kříž
a následuj mě.
25: Neboť kdo by si chtěl život zachránit, ztratí ho, kdo však ztratí svůj život pro mne, nalezne ho.
26: Vždyť co člověku prospěje, když získá celý svět, ale zmaří svůj život? Co může člověk dát, aby svůj
život dostal zas nazpět?
Řím 12, 1: Pro všechny ty projevy Božího milosrdenství vás, bratři, vybízím: Přinášejte sami sebe v oběť
živou, svatou a Bohu milou! To ať je vaše duchovní bohoslužba.
Lk 21, 25: Objeví se znamení na slunci, na měsíci i na hvězdách, na zemi zachvátí národy úzkost
v bezradnosti nad hukotem a příbojem moře;
Lk 21, 11: Budou velká zemětřesení, na jednom místě za druhým mor a hlad, objeví se hrozné úkazy
a na nebi velká znamení.
Př 3, 5-7
5: Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.
6: Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.
7: Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať.

468. Poselství Matky Spásy ze dne 27. června 2018.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

NECHOĎTE PO ZKRATKÁCH, ABYSTE SE SETKALI S MÝM SYNEM

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,

konám odčinění za každé lidské stvoření, které nechce uctívat Nejsvětější Trojici…
Konám odčinění za ty, kteří neústupně setrvali ve své duchovní poušti a hledali vodu,
aby uhasili svou žízeň ve studních zla…
Beru vás s sebou v každém Slovu, které vychází z mých úst, v každém "miluji Tě", s nímž uctívám
mého Věčného Otce, v každém Slovu, kterým uctívám svého Božího Syna a v každém Slovu,
s nímž uctívám Božího Ducha Svatého.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, jako Matka lidstva, vás znovu vyzývám, abyste
vytrvaly a dělaly pokroky ve znalosti celého Božího Zákona [Ž 119], vyzývám vás, abyste stále
uváděly v život evangelia jako opravdoví stoupenci mého Syna.
Jako část mystického Těla mého Syna, jste byly povolány být nástroji ve službě mého Syna a svých
bratrů a dělily se nejen o chléb, ale také o poznání, a byly tak nástroji v rukou Boží Lásky.
Nechci, aby se ztratila byť i jen nejslabší myšlenka na bratrství nebo na pocit jednoty.
Pochopte, mé děti, že v tomto čase je nutné, aby ve vás zvítězila jednota, protože jen
tak dokážete najít sílu a udržet se zpříma. Shromáždila jsem učedníky mého Syna, aby se
vzájemně posilnili a obnovili sílu prvního volání mého Syna ke každému z nich [Sk 1, 14]. Vy, jako
nástroje mého Syna, si musíte vytyčit cíl jednoty, aby vaše víra nezeslábla a abyste nezapomněly,
že musíte být podnikavé, odhodlané a silné, aby poznámky, nebo výsměch vašich bratrů, vás
nevrhly na zem.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
nechoďte po zkratkách, abyste se setkaly s mým Synem…
Zkratky vás povedou k tomu, že se ocitnete v náboženských denominacích, které
nejsou přímou cestou ke spáse duší.
Buďte bdělé, jste povolány, abyste se samy pozorovaly a nedaly oklamat lidským egem. Buďte
věrnými strážci jednoty mezi bratry. Pro ducha není nic škodlivějšího než rozdělená a soupeřící
stvoření, proto prsty ruky nejsou stejné, každý má svou jedinečnou funkci. V rámci rozmanitosti
darů, které mají mé děti, každé musí nabídnout ty své k službě lidu mého Syna. Žádný dar není
k jejich vlastnímu prospěchu, ale pro společné dobro všech bratří [1Kor 12, 3-11].
Modlitba je mocná, a kdyby hierarchie svolala lid mého Syna modlitbou, osud této
generace by byl jiný.
Milované děti, v mém Neposkvrněném Srdci zůstává každé proroctví, které mi Nejsvětější Trojice
nařídila nechat vám poznat pro dobro lidstva. S politováním musím říct, že tato volání a varování
nebyla vyslyšena a požadavky, které jsem vznesla k světu, nebyly uskutečněny. Zvolily jste si
neposlušnost a odmítnutí, a vystavily lid mého Syna krutým chvílím, kterým čelí, a kterým bude
ještě silněji čelit církev mého Syna, zatímco bylo možné se jim vyhnout, nebo oslabit jejich účinky
poslušností k mým prosbám.
Člověk trpěl neposlušností a je stále neposlušný, až k přesycení, aniž by si přiznal své
pochybení.
Význam modlitby není mým Synem snižován, ale čas už není časem, a člověk je odhodlán používat
to, co vytvořil, aby ukázal sílu.
Lidé se nacházejí v nesmyslech, jsou potopeni v lenosti, propadají se do lhostejnosti, která
nepovznáší duši, ale udržuje ji ztemnělou slavnostmi a chvilkovým potěšením.
Člověk, lhostejný ke své vlastní přirozenosti, se podrobil zlu, zatemnil si cestu, a proto
jeho omyly jsou trvalé, svatokrádeže páchá častěji, jen nejste o tom informováni.
Modlete se, mé děti, modlete se za Evropu, je ovládána zevnitř.
Modlete se, mé děti, modlete se za Venezuelu, země je zbarvena bolestí a otřesena
hladem, který způsobí smrt mých dětí.

Modlete se, mé děti, modlete se za Nicaraguu, země je smáčena krví mých dětí, země,
pošpiněná chapadly démona.
Modlete se, mé děti, Itálie bude otřesena.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, ekonomika, stále víc nestabilní, rozpoutává sobectví,
člověk bez Boha se mění k nepoznání a lidé, kteří jsou věřící, v zoufalství, které způsobuje hlad,
dojdou k jednání proti své vlastní krvi a promění se v sobecká, a dokonce i v divoká stvoření. Tam
vás povedou nositelé zla, zavázání k pomoci antikristu.
Milované děti, čekejte na anděla pokoje, věrného Nejsvětější Trojici, odevzdá se lidu
mého Syna uprostřed bolestí, přijde, aby byl balzámem v tomto čase.
Vytrvejte, buďte věrné, zkoušky budou stále trvat ve všech národech. Ti, kdo jsou věrní mému
Synu, neustoupí, neboť ve zkouškách najdou odvahu pokračovat.
Jako Matka a Učitelka, vedu lid mého Syna, který mi svěřil. Nebojte se, neboť zlo bude poraženo.
Neodmítejte nebeskou pomoc, vzývejte své anděly strážné, svaté, modlete se jeden za druhého:
JEDNOTA, JEDNOTA, JEDNOTA.
Žehnám vám svou láskou.
Matka Maria

469. Poselství Ježíše ze dne 28. června 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

NEZAPOMEŇTE MĚ CHVÁLIT

Až půjdeme spolu po kamenité cestě, nezapomeňte Mě chválit. Chvalte Mě stále, protože Já
vyřeším všechny věci k vašemu prospěchu v každém ohledu a k prospěchu všech, kdo Mě milují,
kdo jsou povoláni podle mého záměru.
Nyní je pro vás nejpřednější práce na království, nikoli světské starosti. Každý den tisíce a tisíce
duší zahynou, aniž by Mě kdy poznaly. Toužím, aby tomu tak nebylo.
Přeji si, abyste šířili mé evangelium každým způsobem všem lidem, aby všichni měli příležitost Mě
přijmout. Chci je zachránit.
Až půjdeme spolu po kamenité cestě, nezapomeňte Mě chválit za všechny mnohé způsoby, jimiž
vás použiji, abych pomohl ostatním a dotkl se jich na jejich cestě.
Chvalte Mě za tolik duší, které pomůžete přivést do mého království, neboť vaše odměna bude
velmi velká.
Ježíš

Řím 8, 28: Víme, že těm, kteří milují Boha, všecko napomáhá k dobrému, těm, kdo z Boží vůle jsou
povoláni.
1Thes 5, 18: Při všem Bohu děkujte. Tak totiž to od vás chce Bůh a tak to projevil skrze Krista Ježíše.
Mk 16, 15: A řekl jim: "Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu tvorstvu."
Lk 12, 29-31
29: Neshánějte se po tom, co budete jíst a pít, a neznepokojujte se tím!
30: Po tom všem se ve světě shánějí pohani; váš Otec přece ví, že to potřebujete.
31: Hledejte spíše jeho království, a toto vám bude dáno navíc.

470. Poselství Ježíše ze dne 29. června 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

AŤ TO STOJÍ COKOLI

Mé děti, ve světě kolem vás přibývá temnoty, jak odvolávám ty, kdo jsou milosrdní a soucitní.
Až budou všichni odvoláni, nenávist a hněv budou exponenciálně narůstat.
Teď už nepotrvá dlouho, než uvidíte události – znamení mého příchodu, o nichž jste tak dlouho
mluvily.
Jste připraveny? Jste připraveny čelit tomu, co to obnáší? Můžete si zvolit Mne a nezapřít Mne
v žádné situaci, ať vás to bude stát cokoli?
Připravte své srdce.
Vy, kdo jste prosili, abyste uviděli konec, připravte své srdce na to, co to znamená, neboť zlo se
v tomto čase rozmůže jako nikdy dříve.
Ježíš

Mt 24, 29-31
29: Až přejde soužení těchto dnů, zatmí se slunce a měsíc přestane svítit, hvězdy budou padat z nebe
a nebeské mocnosti budou otřeseny.
30: Tehdy se objeví znamení Syna člověka na nebi, a tehdy budou naříkat všechny národy země. A uvidí
Syna člověka přicházet na nebeských oblacích a s velkou mocí a slávou.
31: Pošle své anděly s mohutným hlaholem polnice, a ti shromáždí jeho vyvolené od čtyř větrů,
od jednoho konce obzoru až k druhému.
Mt 24, 12: A protože se značně rozmůže nepravost, ochladne u mnohých láska.
Mt 10, 32-33
32: Ke každému, kdo se ke mně bude znát před lidmi, budu se i já znát před svým Otcem v nebi;
33: ale kdo mě zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi.
34: Nemyslete si, že jsem přišel uvést na zem pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, nýbrž meč.

471. Poselství Boha Otce ze dne 2. července 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

BEZ SÍLY

Ach, Ameriko, snažíš se být znovu silnou, ale nemůžeš, protože Já jsem byl tvou silou.
Kroky, které jsi učinila, aby ses posílila, se stanou tvou zjevnou slabostí pro tvou zradu ostatních.
Ti, kdo mají dvě tváře, nemohou mluvit pravdu a jít v síle.
Kdybys byla ryzí, kdybys šla v mých cestách, kdybys Mě uctívala jako dřív, posílil bych tě, ale ty
nejsi.
Dáváš přednost tvé myšlence korektnosti před mou myšlenkou. Dáváš přednost tomu, co nazýváš
pokrokem před skutečným růstem ve Mně. Jsi naplněna lidem, který nazývá zlo dobrem. Nazýváš
dobrem to, co Já jsem pojmenoval ohavností, a Já ti nepožehnám.
Až odtáhnu od tebe mou ruku, zeslábneš ještě víc. Ještě víc neštěstí tě postihne, dokud, nakonec,
neodtáhnu úplně svou ruku, a pak se tě zmocní tvoji nepřátelé. Tvé ulice budou naplněny jejich
muži a svými zbraněmi tě zahubí.
Nemáš žádnou sílu beze Mne, Ameriko a jen tvá pýcha ti dává věřit, že ji máš.
Bůh Otec

Iz 14, 11-13
11: Do podsvětí byla svržena tvá pýcha, hlučný zvuk tvých harf. Máš ustláno na hnilobě, přikrývku máš
z červů.
12: Jak jsi spadl z nebe, třpytivá hvězdo, jitřenky synu! Jak jsi sražen k zemi, zotročovateli pronárodů!
13: A v srdci sis říkal: Vystoupím na nebesa, vyvýším svůj trůn nad Boží hvězdy, zasednu na Hoře
setkávání, na nejzazším severu.
Mt 24, 9-10
9: Tehdy vás budou vydávat k trápení a zabíjet vás, u všech národů budete v nenávisti pro mé jméno.
10: A tehdy to bude pro mnohé kamenem úrazu, navzájem se budou zrazovat a nenávidět jeden druhého.
Ž 128, 1: Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, kdo chodí po jeho cestách!
Za 3, 7: "Toto praví Hospodin zástupů: Budeš-li chodit po mých cestách a budeš-li střežit, co jsem ti svěřil,
budeš obhajovat můj dům a střežit má nádvoří a já ti dám právo přicházet mezi ty, kteří zde stojí."
Gal 1, 9-11
9: Co jsem řekl, opakuji ještě jednou: Hlásá-li vám kdo evangelium odchylné od toho, jak jste přijali, buď
proklet!
10: Snažím se teď, abych si získal přízeň u lidí? Anebo u Boha? Což se ucházím o to, abych byl pěkný
u lidí? Kdybych ještě i teď chtěl být pěkný u lidí, nebyl bych Kristův služebník.
11: Prohlašuji vám, bratři, že evangelium, které jsem vám hlásal, není dílo lidské.
Iz 42, 12-14
12: Ať vzdají čest Hospodinu, ať mu chvalořečí na ostrovech.
13: Hospodin jak bohatýr se vyrazit už chystá, svou horlivost jak bojovník rozněcuje, pozvedá bojový
pokřik, proti nepřátelům svým si bohatýrsky vede.
14: Byl jsem příliš dlouho zticha. Mám dál mlčet? Přemáhat se? Mám jen sténat, těžce jak rodička
vzdychat a přitom po dechu lapat?

472. Poselství Boha Otce ze dne 3. července 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

SRDCE ODEŠLA

Tolik z mých lidí odvrátilo své srdce ode Mne. Kdysi vaše oči hleděly na Mne, ale byli jste odlákáni
falešnými názory a učením a dali přednost uznání lidí před spravedlností ve Mně.
Až přijde konec, jejich uznání je vše, co vám bude muset pomoci, a oni dokonce nebudou schopni
pomoci ani sami sobě.
Jako pošetilé panny v mém Slovu, špatně jste si vybrali a budete jíst plody své volby.
Bůh Otec

Iz 59, 1-3
1: Hle, Hospodinova ruka není krátká na spasení, jeho ucho není zalehlé, aby neslyšel.
2: Jsou to právě vaše nepravosti, co vás odděluje od vašeho Boha, vaše hříchy zahalily jeho tvář před
vámi, proto neslyší.
3: Vaše dlaně jsou poskvrněny krví, vaše prsty nepravostí, vaše rty mluví klam, váš jazyk přemílá podlosti.
Př 14, 12: Někdy se člověku zdá cesta přímá, ale nakonec přivede k smrti.
2Kor 11, 13-15
13: Ale jsou to lžiapoštolové, pracovníci podvodní, kteří se za Kristovy apoštoly jen vydávají.
14: A není divu: Vždyť i Satan brává na sebe podobu anděla světla.
15: Není to proto nic zvláštního, jestliže i jeho pomocníci dělají, jakoby lidem přinášeli ospravedlnění.
Avšak jejich konec bude hoden jejich skutků.
Iz 3, 9-11
9: Nestoudnost jejich tváře proti nim svědčí, jako Sodoma svůj hřích vystavují a neskrývají. Běda jim,
připravili si zlou odplatu.
10: Řeknete: "Spravedlivému bude dobře jíst ovoce svých skutků"
11: Běda, zle bude svévolníku, tomu se dostane odplaty za to, co páchal.
Mi 7, 13: Ale země bude zpustošena kvůli svým obyvatelům, pro ovoce jejich skutků.

473. Poselství Boha Otce ze dne 4. července 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
ZNEČIŠTĚNÉ MYSLI

Pokaždé, když se nějaký národ povýší velmi vysoko, jeho pád bude velmi mohutný. Amerika,
národ, který kdysi povýšil Mě, který Mě uctíval, padl do hříchu. Amerika velice padla do hříchu,
a do velmi těžkého hříchu.

Amerika se už nemůže pozvednout, protože nepřítel znečistil mysl těch uvnitř ní, kteří se Mě
nebojí. Bude předána do rukou svých nepřátel, aby ji zničili.
Mám zbytek v Americe, který v tom čase ochráním na určitou dobu, aby mohl ukázat mou slávu
ostatním a pomoci jim [nevěřícím] dřív, než přijdou ke Mně domů. A pak zkáza bude dokončena
a konec všech věcí bude následovat krátce potom.
Připravte se, moji lidé, neboť čas povstat a mít úspěch je již téměř u vás a vy musíte být
připraveni zakročit ve všem, k čemu jsem vás povolal.
Bůh Otec

Mt 7, 26-27
26: A každý, kdo slyší tato má slova, ale podle nich nejedná, může se srovnat s pošetilým člověkem, který
si vystavil dům na písku.
27: Spadl déšť, přivalila se povodeň, přihnala se vichřice a obořila se na ten dům – a zřítil se, a jeho pád
byl hrozný.
Sd 2, 13-15
13: Opustili Hospodina a sloužili Baalovi a Aštoretě.
14: Proto Hospodin vzplanul proti Izraeli hněvem a vydal jej do rukou plenitelů a ti jej plenili. Vydal je
napospas okolním nepřátelům, že už vůbec před svými nepřáteli nemohli obstát.
15: Pokaždé, když vytrhli do boje, zle na ně dopadla Hospodinova ruka, jak jim to Hospodin prohlásil
a přísahou stvrdil. Doléhalo na ně veliké soužení.
Zj 11, 13-14
13: V tu chvíli nastalo veliké zemětřesení, desetina města se zřítila a zahynulo při tom zemětřesení sedm
tisíc lidí. Ostatní se zalekli a vzdali čest Bohu na nebi.
14: Druhé "běda" tedy přešlo – a hle, třetí "běda" tu bude co nejdříve.
Iz 60, 1-3
1: Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva.
2: Hle, temnota přikrývá zemi, soumrak národy, ale nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou jeho
sláva.
3: K tvému světlu přijdou pronárody a králové k jasu, jenž nad tebou vzejde.

474. Poselství Boha Otce ze dne 5. července 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

OBDOBÍ ZKROUŠENOSTI

Moji lidé vstupují do nového období, ale nebude to lehká doba. Bude to období vyčerpání pro ty,
kdo jsou připravováni k boji.
Budete zkroušení mnoha způsoby, abyste se mohli snadněji osvobodit od věcí tohoto světa
a následovat Mě. Nesmíte mít žádný úzký vztah k světu kolem vás, máte-li se Mi opravdu líbit
a sloužit Mi naplno v poslední bitvě, kterou vybojujete. Ve vašem srdci nesmí být nic, co by vám
bylo dražší než Já.

Odeberu vám některé z těch věcí a lidí, k nimž jste připoutáni, abyste mohli spatřit, co je opravdu
ve vašem srdci a mohli Mi plně sloužit. Musím to udělat, abyste mohli sloužit mým lidem v těchto
posledních dnech, protože jste povoláni to učinit.
Podívejte se pečlivě do každé části svého srdce. Co a koho považujete za nejdražší? Pokud byste si
měli vybrat mezi nimi a Mnou, koho si vyberete?
Bůh Otec

Iz 48, 9-11
9: Zdržoval jsem svůj hněv pro své jméno, pro svou chválu jsem se kvůli tobě krotil, nevyhladil jsem tě.
10: Hle, přetavil jsem tě jako stříbro, vyzkoušel jsem tě v tavicí peci utrpení.
11: Kvůli sobě, kvůli sobě samému to dělám. Což smí být mé jméno znesvěceno? Svou slávu nikomu
nedám.
Mt 16, 25-27
25: Neboť kdo by si chtěl život zachránit, ztratí ho, kdo však ztratí svůj život pro mne, nalezne ho.
26: Vždyť co to člověku prospěje, když získá celý svět, ale zmaří svůj život? Co může člověk dát, aby svůj
život dostal zase nazpět?
27: Syn člověka přijde ve slávě svého Otce se svými anděly, a tehdy odplatí každému, podle jeho jednání.
Ex 20, 3: Nebudeš mít jiného boha mimo mne.
Mt 10, 32-33
32: Ke každému, kdo se bude ke mně znát před lidmi, budu se i já znát před svým Otcem v nebi.
33: Ale kdo mě zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi.

475. Poselství Boha Otce ze dne 6. července 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

PADNĚTE NA TVÁŘ

Řekli jste si mnoho lží, pokud jde o stav vašeho srdce. Hodně jste se vymlouvali, proč jste takoví,
ale současný stav vašeho srdce vás zničí v tom, co má přijít, proto vás teď osvobodím od těch
potěšení a žádostí, které by vás ode Mne odvedly.
Ve vaší zkroušenosti padněte na tvář a volejte ke Mně, a Já vás zachráním před sebou samými.
Zachráním vás od zkázy, kterou nyní nepřítel naplánoval pro vás v těchto časech konce. Využívá
vaše vlastní touhy proti vám a vy jste se dost nepřipravili poznat jeho způsoby.
Padněte na tvář a volejte ke Mně, a Já vás utěším. Je čas, abyste Mě poznali po všech stránkách.
Bůh Otec

Jer 17, 9-10
9: Nejúskočnější ze všeho je srdce a nevyléčitelné. Kdopak je zná?
10: Já Hospodin zpytuji srdce a zkoumám ledví, já každému splatím podle jeho cesty, podle ovoce jeho
skutků.

Ž 37, 3-5
3: Doufej v Hospodina, konej dobro, v zemi přebývej a zachovávej věrnost.
4: Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč požádá tvé srdce.
5: Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat.
2Kor 1, 3-4
3: Veleben budiž Bůh, Otec našeho Pána Ježíše Krista. Je to nejmilosrdnější Otec a Bůh, a od něho přichází
všecka útěcha.
4: Těší nás ve všech našich souženích, takže my pak jsme schopni potěšit druhé, ať už jsou v jakémkoliv
soužení, jak Bůh potěšuje nás.

476. Poselství Boha Otce ze dne 9. července 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

ČAS SMÍŘENÍ

Čas smíření je nad lidstvem na zemi. Čas dětí, ctících své rodiče a čas rodičů, dodržujících
posvátné sliby. Čas, kdy člověk už nebude milovat hřích, ale mé Slovo. Ale to nebude mít dlouhé
trvání. Bude to prchavé, aby mé Slovo mohlo být naplněno, a pak bude všechno zničeno.
Řekl jsem vám, že Eliáš musí přijít a všechno obnovit před mým brzkým návratem, a on to udělá.
Ale s Eliášem přijdou mnohá nebezpečí. Zlí králové, zlé královny a válka.
Podívejte se kolem, mé děti, a radujte se z míru, který je zatím váš, neboť brzy bude mír ze země
vzat a čas jako žádný jiný, zakryje její tvář. Čas mnoha strastí a utrpení. Čas, kdy bude vládnout
nenávist a láska bude vzácná, protože můj lid jde domů.
Připravte svá srdce, abyste uviděli konec.
Bůh Otec

Poznámka: Pán mi řekl, proč právě teď je duch zastrašování všude. Protože tento čas je časem
Eliáše a Jezábel se objevuje všude, kde je Eliáš. Jezábel je duchem surovosti. Achab, mimořádně
zlý král Izraele, se také brzy objeví.

Mal 3, 23-24 [v orig. 4, 5-6]
23: Hle, posílám k vám proroka Eliáše, dříve než přijde den Hospodinův veliký a hrozný.
24: On obrátí srdce otců k synům a srdce synů k otcům, abych při svém příchodu nestihl zemi klatbou.
1Kr, 16, 30-31
30: [Achab] dopouštěl se toho, co je zlé v Hospodinových očích, víc než všichni, kdo byli před ním.
31: Bylo mu málo chodit v hříších Jarobeáma, syna Nebatova. Vzal si za ženu Jezábelu, dceru Etbaala,
krále Sidoňanů, a chodil sloužit Baalovi a klaněl se mu.
1Kr 19, 2: Jezábel poslala k Eliášovi posla se slovy: "Ať bohové udělají, co chtějí! Zítra v tento čas naložím
s tebou, jako ty jsi naložil s nimi".
Zj 6, 4: A vyjel jiný kůň, rudý; tomu, který na něm seděl, byla dána moc, aby vzal zemi pokoj a aby se lidé
navzájem pobíjeli. Byl mu dán také velký meč.

477. Poselství Boha Otce ze dne 10. července 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

NĚKTERÉ Z MÝCH ODMĚN

Mé děti se budou radovat z určitého obnovení v jejich životech dřív, než k nim přijde konec.
Nyní pro vás obnovuji některé věci a lidi, které jste v minulosti ztratili, když jste se snažili
vykonávat mou vůli. Lidé a věci, které jste odložili kvůli mému jménu a mysleli si, že je nikdy
znovu nespatříte.
Nedělejte si starosti, že neuvidíte, jak se to stane, protože Já pracuji v zákulisí, a přijde to
neočekávaně. To jsou z některých mých odměn pro ty, kteří Mi dobře sloužili.
Bůh Otec

1S 30, 18: Tak vysvobodil David všechno, co Amálekovci pobrali; i obě své ženy David vysvobodil.
Ž 37, 4: Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč požádá tvé srdce.
Jb 8, 6: Budeš-li ryzí a přímý, jistě nad tebou bude bdít a obnoví tvůj příbytek pro tvou spravedlnost.

478. Poselství Boha Otce ze dne 11. července 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

NEODVÁDĚJTE SVOU POZORNOST

Mé děti, neodvádějte svou pozornost ode Mne, když vám obnovuji přání vašeho srdce. Věci a lidé,
které vám vracím, jsou všechny z tohoto světa a jsou jen dočasné jako odměna za vaši velkou
poslušnost. Já mám být vaše prvořadé ohnisko. Já jsem vaše věčnost a vy přijdete ke Mně domů
už velmi brzy.
Jsou plánovány katastrofy, které si náhle vezmou mnoho životů, a mnozí z vás jimi budete
přivedeni ke Mně domů. Musíte být připraveny a stále soustředěny. Musíte mít v pořádku své
domovy, abyste je byly připraveny v každém okamžiku opustit, neboť předtím nebude žádné
varování.
Bůh Otec

Lk 12, 19-20
19: Pak mohu říci své duši: Duše, máš velké zásoby na mnoho let.
Pohověj si, jez, pij, vesel se!
20: Bůh mu však řekl: "Blázne, ještě této noci bude od tebe vyžádána tvá duše,
a čí bude pak to, co jsi naskládal?"
Iz 26, 3-4
3: Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem, pokojem, neboť v tebe doufá.
4: Doufejte v Hospodina věčně, neboť Hospodin, jen Hospodin je skála věků.
Ž 37, 3-5
3: Doufej v Hospodina, konej dobro, v zemi přebývej a zachovávej věrnost.
4: Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč požádá tvé srdce.
5: Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat.

479. Poselství Matky Spásy ze dne 2. července 2018.
Nástroj: Luz de Maria (USA).

KDO UKRADL LÁSKU ZE SRDCE ČLOVĚKA?

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
cesta mých dětí je obtížná v tomto moři mnoha ideologií, náboženství a sekt, i když
rukou mého Syna a naplněním Božího Zákona, úzce spojeného s prací a činy mého
Syna, je obtížnost proměněna v překážku, která má být překonána, abyste dokázaly,
že jste praví křesťané.
Cesta není snadná, ale můžete po ní jít s vírou.
Chovám vás v mém Neposkvrněném Srdci, abych vás ochraňovala, pokud mi to dovolíte.
Já jsem "Královna a Matka konce časů." Těch, v nichž žijete a které se zdají tak rozervané,
že většinu lidstva vedou k pohledu na život bez úcty, jako plodu lidského odcizení Bohu.
Když se lidské stvoření od Boha odvrátí, stává se ztracené ve světskosti a hříchu, který mu svět
nabízí, a v tomto okamžiku člověk, nechráněný svým svědomím a soudností, upadá do
nevázanosti, zapomíná na Boha a klesá do rukou zlého tyrana.
Milované děti, je těžké pro člověka rozlišovat uprostřed takové prolhanosti, která ho nechává
podlehnout hříchu a tomu, co jde proti lidské přirozenosti.
Tak mnoho nevinných je kořistí teroru, bolesti v mateřském lůnu, kde jsou ničeni, aby byli
potraceni! Jaká muka lidstvo zakouší! Kolik jen lhostejnosti a neschopnosti sdílet bolest jiných!
Kdo ukradl lásku ze srdce člověka? Nikdo, člověk sám došel k tomuto bodu svým vlastním
rozhodnutím žít s falešnými bohy, kteří mu ukradli schopnost plnosti cítění a zatvrdili ho v samé
jeho podstatě.
Slyším vás kázat a odvolávat se na potopu, Babylonskou věž, Sodomu a Gomoru [Gen 7;11;19],
ale tato jednání a činy moderního člověka nemají odpovídající model v minulosti.

Očekáváte odpadlictví, ale to je, co mé děti právě zakoušejí – vzdálily se duchovně a morálně od
Nejsvětější Trojice, od všeho, co je Boží, co je posvátné.
Lidstvo tím, že odmítlo poslušnost Bohu, se od Něj odvrací, a když se to stane, pak chaos kořistí na
všem a nesvár se stává nakažlivým, dokud neroztříští základy každé instituce, a dokonce i instituce
církve, která by měla být vzorem svatosti a kormidlem, vedoucí lid mého Syna.
Lidská bytost má velkou vnitřní sílu zůstat v dobru, k boji se zlem, nebo také se s ním spojit.
Mnohočetnost konceptů, které člověk používá podle libosti, ho vede k formulování názorů, které
jsou mylné a škodlivé pro duši.
S velkými inovacemi a modernismem tohoto století bude toto období historie lidstva vzpomínáno
jako nejčernější, které člověk mohl kdy prožít, protože přijal bezbožnost a zřekl se Boha přijetím
panování ďábla.
Tváří v tvář takové krutosti, najdou se lidská stvoření, která budou popírat, že žijí okamžiky
předcházející konci časů?
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, tyto nastávající chvíle neposlušnosti
a odmítnutí Boha naznačují, že k veřejnému vystoupení antikrista ještě nedošlo,
protože ten, kdo zadržuje veřejný příchod antikrista, je v této chvíli ještě tady.
Milované děti,
trpím urážkami mého Syna v nejsvětější svátosti, v jeho skutečné a pravé přítomnosti.
Ti, kdo nevěří v zázrak proměnění, chtějí oslabit tuto svátost lásky, až eucharistie zmizí
z církve, přestože je největší věcí, kterou církev vlastní a je obranou proti zlu.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, buďte pravými dětmi mého Syna.
Modlete se, mé děti, modlete se za ty, kteří patří ke skupinám nebo společenstvím
v církvi a pracují a jednají proti církvi.
Modlete se, mé děti, modlete se za Rusko, bude trpět skrze přírodu.
Modlete se, mé děti, modlete se za Guatemalu, její utrpení nepřestává.
Modlete se, mé děti, modlete se za Velkou Británii, člověk přinese teror.
Modlete se, mé děti, modlete se, znamení nebe nebudou otálet.
Jako Matka vás udržuji pozorné k událostem a současně vás volám, abyste byly úzce spjaty s mým
Synem a byly oddány dobru.
Modlete se svatý růženec, můj Syn uděluje velké milosti. Nebuďte lhostejné k bolesti
ostatních a pracujte v hloubi duše, abyste byly nositeli Lásky mého Syna.
NEBOJTE SE, MÉ DĚTI, BOŽÍ LID SE POZVEDNE SE SILOU NEJVYŠŠÍHO.
Žehnám vám svou láskou, chráním vás svým pláštěm.
Matka Maria

480. Poselství Boha Otce ze dne 12. července 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

BEZ POSTIHU

V přicházejících dnech povolám mnoho z mých lidí náhle domů, a ti obdrží svou odměnu. Povolám
vás domů různými způsoby v mém velkém milosrdenství.
Vezmu si také velmi náhle mnoho bezbožných, kteří Mě stále odmítají, bez postihu. Ti, kdo Mě nyní
zneuctívají odmítáním Mě uznat, kdo Mě stále nepřijímají jako Boha, budou vzati velmi
neočekávaně a předáni věčnosti utrpení za své hříchy.
Některým, za které se modlíváte, dám více příležitostí k pokání dřív, než si je vezmu.
I když budou nakonec trpět na zemi, pokud se budou kát, stráví věčnost v radosti.
Bůh Otec

Poznámka: Někdy jsem viděla, když lidé umírají na rakovinu, že je to vlastně to, co se děje – On
jim dává více času k pokání.
Věděla jsem, že jsem zaslechla termín "bez postihu" na nějakém místě, tak jsem je vyhledala.
Obecně se vztahuje ke koupi dluhu. Kupující koupí dluh "bez postihu". To znamená, že kupující
bere na sebe všechna rizika neplnění smlouvy. Jak vhodné. Ježíš zaplatil náš dluh, ale pro ty, kdo
stále odmítají jeho velkou oběť, berou na sebe veškeré riziko za neplnění jejich vlastní smlouvy.
Vskutku, oni nemohou provést splacení dluhu, který nyní dluží, když přejdou do věčnosti bez
Spasitele.

Lk 12, 19-20
19: Pak mohu říci své duši: Duše, máš velké zásoby na mnoho let. Pohověj si, jez, pij, vesel se!
20: Bůh mu však řekl: "Blázne, ještě této noci bude od tebe vyžádána tvá duše, a čí bude pak to, co jsi
naskládal?"
Př 1, 23-28
23: Obraťte se, kdy vám domlouvám. Hle, nechám na vás proudit svého ducha, uvedu vám ve známost svá
slova:
24: Protože jsem volala a vy jste odmítali, ruce jsem vztahovala a nikdo na to nedbal,
25: každé mé radě jste se vyhýbali, nedali jste na mé domlouvání,
26: i já se budu smát, až budete v bídě, budu se vysmívat, až na vás přijde strach,
27: až na vás přijde strach jako ničivá bouře a vaše bída se přižene jako vichřice, až na vás přijde soužení
a tíseň.
28: Tehdy mě budou volat, a neodpovím, budou mě hledat za úsvitu, a nenaleznou.

481. Poselství Boha Otce ze dne 13. července 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

LÉČKY

Mé děti, všechno není takové, jak vypadá. Je toho tolik, co jde za scénou tohoto světa a blíží se
mnoho změn. Nejsou to všechno dobré změny. Rozlišujte, abyste mohly poznat, co je ode Mne
a co je od Zlého, abyste nebyly oklamány.
Mnoho nástrah bude přichystáno pro mé děti v tom, co přichází, protože nepřítel se vás pokouší
odstranit ze země. Půjdete-li blízko u Mne, budu vás varovat.
Těšte se z těchto dnů míru, dokud je máte, neboť brzy bude mír zemi vzat.
Bůh Otec

Ž 38, 13: Ti, kdo mi o život ukládají, nastražili léčku, kdo mi chtějí škodit, vedou zhoubné řeči (*).
Př 14, 26-27
26: V bázni před Hospodinem má člověk pevné bezpečí a útočiště pro své syny.
27: Bázeň před Hospodinem je zdroj života, pomůže uniknout léčkám smrti.
Mt 24, 9-13
9: Tehdy vás budou vydávat k trápení a zabíjet vás, u všech národů budete v nenávisti pro mé jméno.
10: A tehdy to bude pro mnohé kamenem úrazu, navzájem se budou zrazovat a nenávidět jeden druhého.
11: Vystoupí také mnoho lžiproroků a mnohé lidi svedou.
12: A protože se značně rozmůže nepravost, ochladne u mnohých láska.
13. Kdo však vytrvá až do konce, bude spasen.
Zj 6, 4: A vyjel jiný kůň, rudý; tomu, který na něm seděl, byla dána moc, aby vzal zemi pokoj a aby se lidé
navzájem pobíjeli. Byl mu dán také velký meč.

(*) Poznámka překladatele: V originále je tento verš označen Ž 38, 12.

482. Poselství Ježíše ze dne 5. července 2018.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

JE JICH TOLIK, KTEŘÍ MĚ ZRADÍ

Moji milovaní lidé,
Zlý neodpočívá a Já si přeji, aby mé děti také neodpočívaly.
Musíte být svědky mého Slova a věrně dodržovat Boží Zákon.
Nesmíte mít strach, musíte dát najevo, že jste mými dětmi.

Moji lidé,
Já vás znám a nosím vás ve svém srdci a uchovávám mou Lásku k lidstvu pro spásu všech mých
dětí.
S bolestí vidím tolik lidských stvoření odmítat mou Lásku, aby se vydaly na cestu nevázanosti,
která je povede k utrpení uprostřed vzpoury, protestů a nestálých stavů mysli, v kterých je udržuje
Zlý. Lidstvo bloudí v neustálé konfrontaci, netoleranci, ve ztrátě morálky, nestálosti a v absolutním
rozvratu, a tím zvyšuje moc zla nad lidmi.
Milovaní, jste uprostřed temnoty, kterou ďábel zastřel rozum a lidské myšlení a tím jste se ponořili
do mravní zkaženosti prostřednictvím kontroly a šíření toho, co vás vede ke vzpouře proti naší
Nejsvětější Trojici a proti mé Matce.
Zapomněli jste, že vám moje Matka oznámila, že diktatury udělají z lidí zajatce?
Modlete se, mé děti, modlete se za Nicaraguu, mé děti trpí a jsou vedeny
k mučednictví.
Modlete se, mé děti, modlete se za Venezuelu, trpí velkou krutostí svých utlačovatelů.
Modlete se za Spojené státy, jejich utrpení je zvyšováno přírodou.
Modlete se, mé děti, modlete se za Ekvádor a Chile, půda těchto zemí se bude třást.
Všechno je jen potěšení a vzrušení, dny míjejí a čas lidí pokračuje bez zjevných velkých změn.
Kvůli tomu si lidská rasa neuvědomuje strašný hřích, v němž žije a nárůst hříchu ji povede ke
ztrátě věčného života.
Člověk si v hříchu libuje a pohrdá tím, co vyžaduje snahu zvítězit nad jednáním a činy v rozporu
s mou vůlí.
Je jich tolik, kteří Mě urážejí…
Je jich tolik, kteří Mnou pohrdají…
Je jich tolik, kteří Mě zradí a přidají se k hordám Zlého a bez strachu urážejí mou
Matku. Bez duší, které Mě milují, se země bude nacházet v naprosté temnotě.
Sklizeň se blíží, mé nebeské legie jsou pozorné, aby ani jeden zkažený hrozen neprošel bez pokání,
aniž Mi nabídl skutečný úmysl nápravy [Jan 8, 11].
Obloha zrudne a člověk bude plný očekávání. Útroby země se dostávají do pnutí a povrch se třese,
bez toho, že by to bylo pro člověka něco nového. Přesto něco nového to přineslo: negativní vliv
na schopnost lidské bytosti k jednání a reakci. Násilí se uhnízdilo v člověku a přivedlo ho ke ztrátě
pokoje a bratrství.
Lidstvo čelí stále častěji osudovému neštěstí, které si zvolilo pod vlivem zla.
Organizace, které udávají tón vládám a lidstvu, se oddaly zlu a hříchu, nenápadně uvedly do mého
lidu zvyk praktikovat hřích, počínaje nejmenšími, a pak s mládeží, k níž se připojil zbytek lidstva.
Moji milovaní, celosvětové organizace, proniknuté zednářstvím a sektami, které je provázejí, získaly
v tomto čase rozhodující moc a staly se velkou tribunou očekávající podvodníka.
Kam směřují mé děti? Ke lži, která je jim nabízena jako pravda, aby se neodtrhly od hříchu,
ve kterém se nacházejí. Tyto zájmy nejsou moje, ale zájmy nepřátel, kteří je přesvědčili,
aby pokračovaly v popírání Mne a v pronásledování mých dětí.

Proto, děti, dospívejte, posilujte se eucharistií, kde jsem přítomen, více důvěřujte ve
Mne a v mou Matku, nebojte se, že budete vyloučeny nebo v opovržení, až vám bude
zakázáno o Mně mluvit.

Pravda vás osvobodí [Jan 8, 32], skutečně vás osvobodí. Nebuďte těmi, které říkají, že Mě milují

a mají strach, co tomu řeknou lidé. Buďte silné a rozhodné, abyste byly svědky zůstávající v Božím
Zákonu, bratrství a přijímání svátostí. Můj Duch Svatý vás osvítí a povede k rozlišování pod
ochranou mé Pravdy.
Moji milovaní lidé, hrozba války nepřestává, příčiny spočívají v usilování o světovou moc, jedinou
vládu, jedinou měnu, jediné náboženství s cílem předložit lidstvo chapadlům zla.
Berte mé výzvy vážně! Neodmítejte je, protože čas se krátí.
Moji milovaní lidé,
má Matka je "Královna a Matka posledních časů" a toto jsou poslední časy – nikoli
konec světa.
Nebojte se, protože má Matka je s vámi a opatruje vás.
Naplňujte naši Boží vůli, která vás volá ke spáse. Přistupujte ke Mně v eucharistii a stále Mě
vzývejte. Vytrvejte, neochabujte ve víře.
Přijďte ke Mně, mé děti, přijďte ke Mně.
Žehnám vám, miluji vás.
Váš Ježíš

483. Poselství Boha Otce ze dne 30. července 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

POSLEDNÍ PŘÍPRAVY

Mé děti, nadešel čas, abyste udělaly své poslední přípravy. Už nějaký čas víte, co přichází, a musíte
se připravit.
Přichází událost, která je plánována, aby změnila všechno, jak to nyní znáte. Národy změní své
postavení, vůdcové změní své pozice. Jeden národ bude v popředí pozornosti a změny v něm
budou mít odezvu po celém světě skrze ostatní národy, protože všechno, co tento národ učiní,
ovlivňuje všechny ostatní.
Tento národ neučiní nic, ale opatření bude podniknuto proti němu. Zasáhne nový vůdce, nikoli
dobrý, ale zlý. Až uvidíte, že se to stane, vězte, že všechno se změní a změní se velmi rychle.
Tyto změny nebudou k dobrému.
Připravte se nyní, neboť jsem vám řekl, co má přijít. Moji lidé budou velice pronásledováni a budou
žít daleko pod mezí svých možností, neboť všechny národy se budou snažit je zabít.

Vězte, až to uvidíte, že váš čas bude velmi krátký a že půjdete domů.
Bůh Otec
2Thes 2, 1-12
1: Pokud jde o příchod Pána Ježíše, kolem něhož budeme shromážděni, prosíme vás, bratří,
2: abyste se nedali snadno vyvést z rovnováhy nebo vylekat nějakým projevem ducha nebo řečí či listem,
domněle pocházejícím od nás, jako by den Páně měl už nastat.
3: Žádným způsobem se nedejte od nikoho oklamat, protože nenastane, dokud nedojde ke vzpouře proti
Bohu a neobjeví se člověk nepravosti, Syn zatracení.
4: Ten se postaví na odpor a 'povýší se nade všecko, co má jméno Boží‘ nebo čemu se vzdává božská
pocta. Dokonce 'usedne v chrámu Božím' a bude se vydávat za Boha.
5: Nevzpomínáte si, že jsem vám to říkal, ještě když jsem byl u vás?
6: Víte přece, co zatím brání tomu, aby se ukázal dříve, než přijde jeho čas.
7: Ta nepravost již působí, ale jen skrytě, dokud nebude odstraněn z cesty ten, kdo tomu brání.
8: A pak se ukáže ten zlý, kterého Pán Ježíš zabije dechem svých úst.
9: Ten zlý přijde v moci satanově, bude konat kdejaký mocný čin, klamná znamení a zázraky
10: a všemožnou nepravostí bude svádět ty, kdo jdou k záhubě, neboť nepřijali a nemilovali pravdu, která
by je zachránila.
11: Proto je Bůh vydává do moci klamu, aby uvěřili lži.
12: Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale nalezli zalíbení v nepravosti.
Mt 24, 6-10
6: Budete slyšet o bojích a válečných zvěstech. Dejte pozor, nelekejte se. Musí se to totiž stát, ale to ještě
není konec.
7: Neboť povstane národ proti národu a stát proti státu, na jednom místě za druhým bude hlad
a zemětřesení.
8: To všechno bude teprve začátek velkých strastí.
9: Tehdy vás budou vydávat k trápení a zabíjet vás, u všech národů budete v nenávisti pro mé jméno.

484. Poselství Boha Otce z 31. července 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

USCHOVEJTE SI MÉ SLOVO

Chystají se vám vzít evangelium – uschovejte si je do zásoby! Věk milosti končí a nyní přijde
konec. Dejte si stranou mé Slovo, neboť brzy, a velmi brzy, jej už nebudete mít.

Poznámka: Silně jsem cítila, že On míní uschovat Slovo v jakémkoli formátu, který máte rádi:
knihy, nahrávky, videa – jakkoli obvykle používáte Boží Slovo.
Přichází nový vůdce, který mé Slovo nenávidí a bude usilovat odstranit je ze země. Dokáže je
odstranit z mnoha míst. Říkám vám to nyní, abyste si mohli udělat zásobu.
Mnozí z mých dětí spí a nevědí, jak pokročilá je hodina. Když mé Slovo bude odebráno, nebudou
připraveny a nepřítel je rychle pohltí.
Bůh Otec

2Thes 2, 1-12
1: Pokud jde o příchod Pána Ježíše, kolem něhož budeme shromážděni, prosíme vás, bratří,
2: abyste se nedali snadno vyvést z rovnováhy nebo vylekat nějakým projevem ducha nebo řečí či listem,
domněle pocházejícím od nás, jako by den Páně měl už nastat.

3: Žádným způsobem se nedejte od nikoho oklamat, protože nenastane, dokud nedojde ke vzpouře proti
Bohu a neobjeví se člověk nepravosti, Syn zatracení.
4: Ten se postaví na odpor a 'povýší se nade všecko, co má jméno Boží‘ nebo čemu se vzdává božská
pocta. Dokonce 'usedne v chrámu Božím' a bude se vydávat za Boha.
5: Nevzpomínáte si, že jsem vám to říkal, ještě když jsem byl u vás?
6: Víte přece, co zatím brání tomu, aby se ukázal dříve, než přijde jeho čas.
7: Ta nepravost již působí, ale jen skrytě, dokud nebude odstraněn z cesty ten, kdo tomu brání.
8: A pak se ukáže ten zlý, kterého Pán Ježíš 'zabije dechem svých úst'.
9: Ten zlý přijde v moci satanově, bude konat kdejaký mocný čin, klamná znamení a zázraky
10: a všemožnou nepravostí bude svádět ty, kdo jdou k záhubě, neboť nepřijali a nemilovali pravdu, která
by je zachránila.
11: Proto je Bůh vydává do moci klamu, aby uvěřili lži.
12: Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale nalezli zalíbení v nepravosti.
Mt 24, 6-10
6: Budete slyšet o bojích a válečných zvěstech. Dejte pozor, nelekejte se. Musí se to totiž stát, ale to ještě
není konec.
7: Neboť povstane národ proti národu a stát proti státu, na jednom místě za druhým bude hlad
a zemětřesení.
8: To všechno bude teprve začátek velkých strastí.
9: Tehdy vás budou vydávat k trápení a zabíjet vás, u všech národů budete v nenávisti pro mé jméno.
10: A tehdy to bude pro mnohé kamenem úrazu, navzájem se budou zrazovat a nenávidět jeden druhého.

485. Poselství Boha Otce ze dne 16. července 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

SVĚT SE OBRÁTÍ PROTI VÁM

Existuje mnoho nebezpečí ve světě kolem vás, mé děti, a v tom, co má přijít, jich bude mnohem
víc než kdykoli předtím. Samotný svět se stane velkým nebezpečím.
Ti, kdo Mě odmítají uznat, se zamilovali do svého vlastního intelektu a do světa. Jejich touhou
je žít navždy ve světě, který milují, a mít nad ním moc. To se jim stalo prokletím.
V časech, které mají přijít, svět a stvoření, které jsem stvořil, na ně zaútočí. Už to nebudou
mírumilovné scény a lidé, žijící v harmonii se zvířaty, neboť lidé zneužili všechno, co jsem jim dal.
V časech, které mají přijít, dokonce i zvířata se stanou nepřátelé, protože budou soupeřit
s člověkem o to málo potravy, která zbude. Lidé je budou lovit stále víc, a ta, následovně, budou
lovit lidi pro potravu jako nikdy dřív.
Bůh Otec

Zj 6, 7-8
7: Když rozlomil čtvrtou pečeť, uslyšel jsem volat čtvrtou bytost: "Pojď!"
8: Podívám se – a hle: kůň sinavě bledý; ten, který na něm seděl, měl jméno Smrt, a Podsvětí šlo s ním.
A byla jim dána moc nad čtvrtinou země, aby hubili mečem, hladem, morem a zemskými šelmami.

486. Poselství Boha Otce ze dne 17. července 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

MUSÍTE MÍT VÍRU

Mé děti, buďte pozorné k mému vedení. Buďte bdělé, protože mnoho z vás vedu pryč z místa,
kde jste, a do nových situací. Budou to situace omezeného zajištění, protože vás učím, abyste se
spoléhaly jen na Mne. Budete-li následovat mé vedení, vstoupíte do pustiny a na nějaký čas
budete mít strach, ale opustíte jej s obrovskou vírou.
Protože Já jdu s mými dětmi tímto obdobím v jejich životech, trénuji je jak mít víru. Cvičím je,
dokud se jejich přirozenost nezmění z nevěřícnosti k víře. Já jsem velký a mocný Bůh a jsem
schopen vám zajistit všechno, ale to není možné bez velké víry.
Vaše zaopatření bude přímo úměrné víře ve Mne, že to udělám, a tak dovolte, aby k tomu cvičení
došlo. Nebraňte se mému vedení, protože je to vaše jediná naděje jak se vyhnout přicházející
značce šelmy a nezahynout hladem.
Bůh Otec

Mt 21, 22: A dostane se vám všeho, zač budete v modlitbě prosit a s vírou.
Př 3, 5-6
5: Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.
6: Poznávej Ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.
Fil 4, 19: A protože můj Bůh je přebohatý, oplatí vám to skvěle skrze Krista Ježíše ve všem, cokoli budete
potřebovat.
Zj 13, 16-17
16: Nutí také všechny, malé i velké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby si nechali udělat na pravou
ruku nebo na čelo znamení,
17: takže nikdo nemůže nic koupit anebo prodat, kdo nemá jako znamení jméno té šelmy nebo číslo, které
v součtu dává její jméno.
Zj 14, 9-11
9: Jiný třetí anděl hlasitě zvolal: "Kdo se klaní šelmě a její soše, kdo si nechá udělat znak na čelo nebo na
ruce,
10: dostane taky napít z vína Boží rozhořčenosti, které je připraveno nezředěné v číši jeho hněvu, a bude
trápen ohněm a sírou před svatými anděly a před Beránkem.
11: Dým z ohně, který je mučí, vystupuje na věčné věky; a nemají úlevy ve dne v noci, kdo se klanějí
šelmě a její soše a kdo si nechali vtisknout její jméno jako znamení."
Dt 8, 2: Připomínej si celou tu cestu, kterou tě Hospodin, tvůj Bůh, vodil po čtyřicet let na poušti, aby tě
pokořil a vyzkoušel a poznal, co je v tvém srdci, zda budeš dbát na jeho přikázání, či nikoli.

487. Poselství Boha Otce ze dne 18. července 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

NECHEJTE MĚ VÁS VÉST

Mé děti věří, že mají víru, i když ji nemají.
Můžete jít během těchto časů bez zaopatření? Bez přístřeší? Může opravdu věřit, že Já jsem vaší
ochranou, když jste obklopeni nepřítelem, který je ozbrojen a vy ne?
Nebudete vědět, jak málo víry skutečně máte, dokud nebude vyzkoušena. Pracujte se Mnou
a dovolte Mi budovat vaši víru, abyste obstály ve svých zkouškách v tomto času konce. Buďte
pro Mne silným válečníkem v přicházejících bitvách – jděte bez strachu z nedostatku v těchto
časech.
Vezměte svůj kříž a následujte Mě. Nechejte Mě vás vést kamkoli se Mi zlíbí.
Bůh Otec

Žid 3, 7-12
7: A právě proto zase znova stanoví jakýsi den: Dnes – říká to skrze Davida po dlouhé době, jak už bylo
řečeno – když uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svoje srdce!
8: Kdyby je byl totiž Jozue uvedl na toto místo odpočinku, nemluvil by Bůh o jiném, pozdějším dnu.
9: Zůstává ještě proto v platnosti onen sváteční odpočinek, vyhrazený Božímu lidu;
10: neboť kdo vejde na místo jeho odpočinku, ten také odpočine od svých prací, jako Bůh odpočal od
svých.
11: Chvátejte tedy, abychom se dostali na ono místo odpočinku: nikdo nesmí podlehnout takové
neposlušnosti, jak se to stalo tehdy.
12: Slovo Boží je přece plné života a síly, ostřejší než každý dvojsečný meč; proniká až tam, kde se dělí
duše a duch, klouby a morek a pronáší úsudek i nad nejvnitřnějšími lidskými myšlenkami a hnutími.
Lk 9, 23: Všem pak řekl: "Kdo chce jít za mnou, zřekni se sám sebe, den co den ber na sebe svůj kříž
a následuj mě.
Žid 11, 6-8
6: Bez víry se mu však nelze líbit, protože kdo chce přijít k Bohu, musí uvěřit, že Bůh je a že odměňuje ty,
kdo ho hledají.
7: Vírou Noe, když mu byly shůry oznámeny věci, které se teprve měly stát v budoucnosti, v bázni Boží
připravil koráb na záchranu své rodiny. Tím pronesl nad světem rozsudek a dosáhl spravedlnosti, jaká se
dává tomu, kdo věří.
8: Vírou Abrahám uposlechl, když se mu dostalo povolání, aby se vystěhoval do země, kterou měl dostat
v dědičné držení; vystěhoval se, ačkoliv nevěděl, kam jde.
Mt 21, 20-22
20: Když to uviděli učedníci, podivili se tomu a řekli:"Jak ten fík ihned uschl!"
21: Ježíš jim na to odpověděl: "Skutečně, říkám vám: budete-li mít víru a nebudete-li pochybovat,
dokážete nejen to, co se stalo s fíkovníkem, ale také když řeknete tamhle té hoře: Zdvihni se a vrhni
se do moře, stane se to."
22: A dostane se vám všeho, zač budete v modlitbě prosit s vírou.

488. Poselství Boha Otce ze dne 19. července 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

JEN NĚKOLIK

Jen několik dalších zkoušek, a pak můžete přijít ke Mně domů. Jen pár.
Moji lidé budou zkoušeni ohněm v těchto posledních dnech, neboť toto je čas konce a největší
bitva ze všech se blíží. Zatím máte mír, ale brzy bude mír světu vzat a vše, co je napsáno v mém
svatém Slovu, se ukáže.
A pak budete se Mnou doma a velké budou odměny těch, kdo snesou vše, až do konce.
Bůh Otec

Zj 16, 15-19
15: "Hle, přicházím jako zloděj Blaze tomu, kdo bdí a hlídá si šaty, aby nemusel chodit nahý a nebylo vidět
jeho hanbu."
16: Shromáždili je na místo, které se hebrejsky jmenuje Harmagedón.
17: Sedmý vylil svou misku na vzduch; tu z chrámu od trůnu vyšel silný hlas: "Je to vykonáno!"
18: A nastaly blesky a hromy zároveň s prudkým zemětřesením; od té doby, co lidé žijí na zemi, nikdy tak
prudkého zemětřesení nebylo.
19: Veliké město se roztrhlo na tři části a města pohanů se zřítila.
Za 13, 9: Tu třetinu však provedu ohněm. Přetavím je, jako se taví stříbro, přezkouším je, jako se zkouší
zlato. Ti budou vzývat mé jméno a já jim odpovím. Řeknu: "Toto je můj lid." A oni řeknou? "Hospodin je
můj Bůh."
Mt 10, 21-22
21: Vydá na smrt bratr bratra a otec syna, povstanou děti proti rodičům a způsobí jim smrt.
22: Budete od všech nenáviděni pro mé jméno. Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.
Zj 6, 4: A vyjel jiný kůň, rudý; tomu, který na něm seděl, byla dána moc, aby vzal zemi pokoj a aby se lidé
navzájem pobíjeli. Byl mu dán také velký meč.

489. Poselství Ježíše ze dne 8. června 2018.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

MOJI KNĚŽÍ SE NESMÍ BÁT ZLA, NESMÍ BÝT ZTICHA

Moji milovaní lidé,

jděte v mých stopách, nikoli ve stopách minulosti…

Každý nový úsvit ukazuje všem velkou novost naší Trojičné Lásky.
Žijte ve stavu dobrých stvoření, vyzařující mé Světlo, to, které nesete v sobě a které musíte nechat
poznat prostřednictvím svědectví.
Tak mnoho lidí pohrdá mým Zákonem, v každém okamžiku jej popírá a znesvěcuje,
a nejenže znesvěcuje mou skutečnou přítomnost v eucharistii!
Znesvěcujete mé chrámy, znesvěcujete vše, co je zasvěceno pobožnosti, znesvěcujete vše, co se
nachází v mých chrámech…
Zneuctíváte mou Matku a svaté a světce, kteří existovali…
Znesvěcujete mé Slovo tím, že mu dáváte volný a špatný výklad…
Zneuctíváte mou Lásku, protože vnášíte opilost hříchem do myslí dětí a velmi dvojznačné
osvobození…
Zneuctíváte Mne, protože vedete děti ke špatným praktikám a usnadňujete jejich mravní
zkaženost…
Hordy Satana neodpočívají, přesto v mé církvi někteří spí a jiní podporují zákeřné zlé
směry, aby bylo jednodušší ochromit sílu mých dětí v boji se zlem. Posilují zlo nekontrolovanou
myšlenkou nevázanosti a mylným názorem, že hřích neexistuje.
Tato generace zůstává kořistí omylů o hříchu a o mém milosrdenství, umožňující
lidskou mravní zkaženost.
Ti, kdo nezůstávají věrni kořenům mého učení, chtějí umlčet ty, kteří upozorňují na to,
co je chybné ve zvrácených inovacích v mé církvi.
Moji kněží musí být služebníky mého lidu a ne jen dalšími jednotlivci.
Moji kněží musí zůstat ve službě mému lidu, aby mé děti byly vedeny a Zlý je nezmátl. Musí být
bytostmi modlitby a nabádat každého, aby konal dobro a poukazovat na to, že hřích je hřích,
protože mé Slovo je znevažováno těmi, kdo žijí v hříchu.
Moji kněží se nesmí bát zla, nesmí být zticha, ale být pozornými a stálými mluvčími, aby probouzeli
duše.
Moji milovaní lidé, musíte následovat zdravé učení: Nechoďte zkratkami – ten, kdo chce vynaložit
nejmenší úsilí, skončí tak, že je zdvojnásobí, protože ten, kdo nechodí zkratkami, jde s jistotou
a pevným krokem.
Můj milovaný lide, času temnoty musíte vzdorovat mým Světlem, mou Láskou, ale také moudrostí
a s vědomím, že Zlý bez okolků proniká do mé církve.
V tomto okamžiku se dívám na mou rozdělenou církev, vidím, jak moji posvěcení synové jsou
obránci mého lidu, který je pobouřen komunismem a sektami, oddanými Satanovi. Oni, moji
synové, nesou kříž spolu se mnou, ale vidím některé z mých kněží, jak jsou ke zlu nevšímaví
a zlehčují hřích svých vlastních bratrů a sester.
Moji lidé, kteří jdete se Mnou, musíte být více duchovní!
Přeji si, abyste se sjednotili v modlitbě svatého trisagionu tento čtvrtek ve 3 hodiny
odpoledne podle časové zóny každé země:
za mou věrnou církev,
za ty, kdo jsou Mi zasvěceni,
za ty, kdo nesou můj kříž,

za lidi, kteří jsou utlačováni komunismem,
za mé pravé nástroje.
Moji milovaní lidé, vy nejste opuštěnými dětmi, jste děti Krále nebe a země.
Chapadla zla se pohybují rychle a moji lidé musí odpovědět praktikováním modlitby a jednoty,
prohlubovat lásku ke Mně, mé odevzdanosti a být více stálí ve spojení se Mnou.
Organizace ve službách Satana vstupují do zemí, aby je destabilizovaly: je to strategie zla.
Modlete se, mé děti, modlete se za Mexiko, trpí prostřednictvím přírody.
Modlete se, mé děti, modlete se za Indonésii, trpí vlivem přírody.
Modlete se, mé děti, modlete se za Nikaraguu, moji lidé trpí.
Modlete se, mé děti, modlete se za Taiwan, zběsilost přírody mu způsobuje utrpení.
Moji lidé, příroda se bouří proti člověku, který ji zničil, bouří se proti hříchu.
Příroda jedná tvrdě, aby člověka probudila.
Modlete se, mé děti, modlete se, nebe dá znamení a země způsobí, že se člověk bude
třást.
Moji milovaní lidé:
Varuji vás – probuďte se! Zrychlete své kroky, obměkčete srdce, přestaňte se hroužit
do hříchu, pozvedněte svého ducha, buďte mými stvořeními, stvořeními Boha
uprostřed znečištění světa.
Nemějte strach, Já zůstávám se svým lidem. Cítíte, že vás nevidím; ale není tomu tak – držím vás
v dlaních svých rukou [Iz 49, 16].
Žehnám vám.
Váš Ježíš

490. Poselství Ježíše ze dne 14. července 2018.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

MÁTE VLASTNÍ SVĚDOMÍ, ABYSTE ROZHODLI O CESTĚ, KTEROU PŮJDETE

Moji milovaní lidé,
volám vás, abyste si zachránili svou duši…

Spása je osobní rozhodnutí, proto musíte uznat, že jste má stvoření a ne jen tělo,
že máte tělo, duši a ducha [1Thes 5, 23], a že musíte jednat a působit v souladu s mou
vůlí, abyste si zasloužili věčný život.
Moji milovaní lidé, lidstvo má možnost se zastavit na své cestě. Neudělá-li ji sama, bude trpět
špatným rozhodnutím, svou lhostejností, svou pošetilostí a svou neúctou k naší Trojici.
Prostopášnost se zmocnila člověka, šílenství zla vás přivedlo k tomu, že se ustavičně točíte kolem
sebe a jste přitahováni k útesu.
Kdo je člověk této generace?…
Kdo jsi?…
Přijde čas, kdy muž bude jako žena a žena jako muž, nebudou se lišit svým oděvem, jejich chování
bude v rozporu s jejich přirozeností.
V domovech bude panovat rozdělení, děti budou mít moc a rodiče se už nedokážou nechat slyšet.
Manžel opustí svou ženu a naopak, a vše bude považováno za přirozené, rodina bude vydána
zániku. To je strategie Zlého, jenž ví, že zaútočí-li na rodinu, bude pak pro něj snadnější
rozložit společnost.
Moji lidé, poznáváte, že tato slova, prorokovaná mou Matkou, se právě naplňují?
Má církev vstupuje do chaosu. Někteří, kteří se ztratili, přijdou do mé církve, ale ne aby se
napravili, ale aby pokračovali ve zneužívání svobodné vůle a cítili se chráněni uvnitř zla, ve kterém
žijí.
Prostopášnost je neposlušnost, a ten, kdo žije v neposlušnosti, žije ve vzpouře, která vede
k chaosu a k totální degeneraci. To je výsledek, který nepřítel duše potřebuje.
Máte vlastní svědomí, abyste rozhodli o cestě, kterou půjdete a zda si budete počínat spravedlivě.
K tomu budete potřebovat pomoc mého Ducha Svatého, ale nevíte, jak požádat o schopnost
rozlišování…
Někteří věří, mají-li akademické znalosti, že je to důvod k dobrému uvažování, avšak pro duchovní
sféru tomu tak není.
V tomto čase ten, kdo se opravdu řídí mým Slovem, je tím, kdo se sjednotil s poznáním,
miluje jako Já, cítí jako Já, je pravdivý tak, jako Já jsem Pravda
[Jan 14, 6], s vědomím, že člověk je odpovědný za své činy.
Současné stvoření se domnívá, že vlastní vše, co potřebuje pro úspěch ve všem, co má v úmyslu,
a proto není přemýšlivé, nemyslí analyticky, je vyznavačem modernismu, a stává se tak nakonec
stvořením, které v okamžiku přilne ke zlu.
Lidstvo žije v rámci společnosti a opakuje působení a jednání "cyklické nemoci" pohrdání vůči Mně,
a proto člověk nedokáže překonat zkaženost.
Moc zla se na zemi závažně zesílila a mé děti žijí v pokleslých emocích, nacházejí se
v nepřestávající bouři: přijde utrpení, pocit viny, zatrpklost, začnou se rozmáhat hříchy všeho
druhu, postupně zvětšující sílu zla na zemi.
Moji milovaní lidé,
je to mimořádně nebezpečný čas pro duše…

Je to čas, na který Zlý čekal, aby vzdálil lidstvo od naší Trojice všemi možnými
prostředky…
Zlý postavil zednářství do čela organizací, které vytyčují vedoucí linie pro svět
a využívají provinilé mlčení těch v mém lidu, kteří znají Pravdu.
Již od dávných časů bylo s mým lidem zacházeno s velkou krutostí, uctívači zla pronásledovali
můj lid. Komunismus je podporován hlavními světovými organizacemi, které jsou i nadále velcí
kořistníci mého lidu.
Některé z mých dětí již pozorují, jak se přibližuje odpadlictví [2Tes 2, 3-4] v této duchovní válce
mezi silami dobra a zla, mezi těmi, kdo uctívají Mě a těmi, kdo jsou stoupenci hada, který
je podvádí, když nabízí více spravedlnosti a rovnosti pro všechny.
Moji lidé, buďte šlechetní k vašim bratrům, kteří trpí. Buďte mou Láskou, buďte citliví a modlete
se srdcem, ne tak, jako byste byli němí psi, ale abyste neopouštěli ty, kdo trpí.
Modlete se, mé děti, modlete se za vaše bratry, kteří trpí pronásledováním
komunismem.
Modlete se, mé děti, modlete se, neboť povstání se rozšíří do více zemí.
Modlete se, mé děti, modlete se za Anglii, oblékne se do smutku.
Modlete se, mé děti, Itálie je otřesena.
Příroda se stále mění, už není stejná, jako člověk už není stejný.
Moji lidé:
Neopustím vás, i když vichry jsou silné a vody rozbouřené [Ž 46, 3; 93, 4], i když vám
lidé říkají, že se cítí sami, nejsou sami…
Já jsem s vámi, má Matka je s vámi, mé andělské legie jsou s vámi.
Nebojte se, zlo nezvítězí nad mým lidem.
Žehnám vám, miluji vás.
Váš Ježíš

491. Poselství Boha Otce ze dne 20. července 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

ZMĚNA PŘICHÁZÍ

Mé děti, v životech mnohých z mého lidu přijde změna. Přemístím mnoho z mých lidí mimo oblasti,
kde nyní bydlí, abych je ochránil. Pocítíte tuto změnu ve svém duchu. Podvolte se mému vedení,
abych vás mohl ochránit před tím, co brzy přijde, neboť je to k prospěchu vašemu a vašich dětí.

Přijdou pohromy, o nichž nevíte. Některé z nich jsou osobní neštěstí, která se stanou, pokud
zůstanete, když se budu pokoušet vás přemístit. Některé z nich jsou katastrofy v mnohem větším
rozsahu.
Na nových místech, kam vás přemisťuji, vás povedu k vašemu zajištění. Budete mít práci a bydlení
a vše, co potřebujete. Nebojte se.
Moji lidé mají sklon se bát. To proto, že jste se nenaučili Mi důvěřovat jako chlebodárci. Poučte se
o Mně a věřte Mi.
Všechny oblasti nejsou v nebezpečí. Nestěhujte se, ledaže bych vás vedl, ale nemějte strach,
pokud to udělám. Jsem s vámi a pro vás.
Bůh Otec

Gn 19, 12-13
12: Tu řekli ti muži Lotovi: "Máš-li zde ještě někoho, zetě, syny, dcery, všechny, kteří v tomto městě patří
k tobě, vyveď je z tohoto místa.
13: My přinášíme tomuto místu zkázu, protože křik z něho je před Hospodinem tak velký, že nás Hospodin
poslal, abychom je zničili."
1Kr 17, 2-4
2: I stalo se k němu slovo Hospodinovo:
3: Jdi odtud a obrať se na východ a skryj se u potoka Keritu proti Jordánu.
4: Z potoka budeš pít a přikázal jsem havranům, aby tě tam opatřovali potravou.
Ex 16, 4: Hospodin řekl Mojžíšovi: "Já vám sešlu chléb jako déšť z nebe. Ať lid vychází a sbírá, co denně
spotřebují. Tak je podrobím zkoušce, budou-li se řídit mým zákonem, či nikoli.
Gn 12, 1-3
1: I řekl Hospodin Abramovi: "Odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce do země, kterou
ti ukážu.
2: Učiním tě velkým národem, požehnám tě, velké učiním tvé jméno. Staň se požehnáním.
3: Požehnáním těm, kdo žehnají tobě, prokleji ty, kdo ti zlořečí. V tobě dojdou požehnání veškeré čeledi
země.
Gn 26, 24: Tu noc se mu ukázal Hospodin a pravil: "Já jsem Bůh tvého Otce Abrahama. Neboj se, jsem
s tebou. Požehnám ti a rozmnožím tvé potomstvo kvůli Abrahamovi, svému služebníku."

492. Poselství Boha Otce ze dne 23. července 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

BĚDA, BĚDA

Mé děti, mnohokrát jsem vám řekl, že nejste připraveny na to, co přichází, a je to tak. Zlo ve
vašem světě exponenciálně vzrůstá, dokonce i teď, ale bude to daleko horší, až moji milosrdní
budou vzati ze země. Ti šíří laskavost a lásku kamkoli přijdou, a to už skončí.
V nepříliš daleké budoucnosti uvidíte, jak zlo ovládne lidi, které potkáváte. Pro vašeho nepřítele
jich na zemi pracuje mnoho a brzy uvidíte výsledek jejich působení. Přivodí hodně škody mým

lidem. Způsobí, že mnoho jich zemře. Zavedou mnoho bezbožných zákonů tam, kde jste,
a v národech kolem vás.
Připravte se, že budete žít ve světě, který je mnohem víc zkažený než ten, který nyní vidíte kolem
sebe, neboť právě přichází. Pro mnoho lidí nebudou pokryty základní potřeby a Zlý má plán jak
v tomto čase mnohé přinutit, aby si vzali jeho znamení.
Běda, běda, obyvatelům země, neboť Satan sestoupil ve svém hněvu k vám a brzy se bude snažit
zničit vše, co vidíte.
Bůh Otec

Dan 7, 25: Bude mluvit proti Nejvyššímu a bude hubit svaté Nejvyššího. Bude se snažit změnit doby
a zákon. Svatí budou vydáni do jeho rukou až do času a časů a poloviny času.
Zj 12, 7-12
7: A strhla se bitva na nebi: Michael a jeho andělé se utkali s drakem.
8: Drak i jeho andělé bojovali, ale nezvítězili, a nebylo již pro ně místa v nebi.
9: A veliký drak, ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který sváděl celý svět, byl svržen na zem a s ním
i jeho andělé.
10: A slyšel jsem mocný hlas v nebi: "Nyní přišlo spasení, moc a království našeho Boha i vláda jeho
Mesiáše; neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je před Bohem osočoval dnem i nocí.
11: Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví. Nemilovali svůj život tak, aby se
zalekli smrti.
12: Proto jásejte, nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte! Běda však zemi i moři, neboť sestoupil k vám
ďábel, plný zlosti, protože ví, jak málo času mu zbývá."

493. Poselství Boha Otce ze dne 24. července 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

VŠE, CO POTŘEBUJETE

Mnozí z mých lidí mají sklon mít strach, ale Já jsem vám nedal Ducha strachu. Dal jsem vám
zdravou mysl. Choďte v ní. Přijměte ji, neboť je již vaše. (Pochopila jsem, že tím míní, abychom

o ni přestali prosit, protože ji už máme).

Až půjdete pustinou, do které vás zavedu, pomohu vám překonat, co vás trápí. Budu vás učit
a vést vás, abyste Mi mohli důvěřovat ve svých životech víc než kdy dříve. Budete-li potřebovat
uzdravení, budu vás učit o uzdravování. Budete-li potřebovat potravu, naučím vás, že Já jsem
váš každodenní chléb. Budete-li potřebovat přístřeší, Já budu vaším úkrytem v bouři.
Vše, co potřebujete, jsem Já.
Bůh Otec
2Tim 1, 7: Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy.
Ex 3, 14: Bůh řekl Mojžíšovi: "JSEM, KTERÝ JSEM." A pokračoval: "Řekni Izraelcům toto: JSEM posílá mě
k vám."
Dt 8, 1-20

1: Bedlivě dodržujte každý příkaz, který ti dnes přikazuji, abyste zůstali naživu, rozmnožili se a obsadili
zemi, kterou přísežně přislíbil Hospodin vašim otcům.
2: Připomínej si celou tu cestu, kterou tě Hospodin, tvůj Bůh, vodil po čtyřicet let na poušti, aby tě pokořil
a vyzkoušel a poznal, co je v tvém srdci, zda budeš dbát na jeho přikázání, či nikoli.
3: Pokořoval tě a nechal tě hladovět, potom ti dával jíst manu, kterou jsi neznal a kterou neznali ani tvoji
otcové. Tak ti dával poznat, že člověk nežije pouze chlebem, ale že člověk žije vším, co vychází
z Hospodinových úst.
4: Po těch čtyřicet let tvůj šat na tobě nezvetšel a noha ti neotekla.
5: Uznej tedy ve svém srdci, že tě Hospodin, tvůj Bůh, vychovával, jako vychovává muž svého syna.
6: Proto budeš dbát na přikázání Hospodina, svého Boha, chodit po jeho cestách a jeho se bát.
7: Vždyť Hospodin, tvůj Bůh, tě uvádí do dobré země, do země s potoky plnými vody, s prameny vod
propastných tůní, vyvěrajícími na pláni i v pohoří,
8: do země, kde roste pšenice i ječmen, vinná réva, fíkoví a granátová jablka, do země olivového oleje
a medu,
9: do země, v níž budeš jíst chléb bez nedostatku, v které nebudeš postrádat ničeho, do země, jejíž
kamení je železo a z jejíchž hor budeš těžit měď.
10: Budeš jíst dosyta a budeš dobrořečit Hospodinu, svému Bohu, za tu dobrou zemi, kterou ti dal.
11: Střez se však, abys nezapomněl na Hospodina, svého Boha, a nepřestal dbát na jeho přikázání, práva
a nařízení, která ti dnes udílím.
12: Až se dosyta najíš a vystavíš si pěkné domy a usídlíš se,
13: až se ti rozmnoží skot a brav, až budeš mít hodně stříbra a zlata, až se ti rozmnoží všechno, co máš,
14: jen ať se tvé srdce nevypíná, takže bys zapomněl na Hospodina, svého Boha, který tě vyvedl
z egyptské země, z domu otroctví.
15: Vodil tě velikou a hroznou pouští, kde jsou ohniví hadi a štíři, žíznivým krajem bez vody, vyvedl ti vodu
z křemene skály,
16: krmil tě na poušti manou, kterou tvoji otcové neznali, aby tě pokořil a vyzkoušel a aby ti nakonec
prokázal dobro.
17: Neříkej si v srdci: "Tohoto blahobytu jsem se domohl svou silou a zdatností svých rukou."
18: Pamatuj na Hospodina, svého Boha, neboť k nabytí blahobytu ti dává sílu on, aby utvrdil svou
smlouvu, kterou přísahal tvým otcům, jak tomu je dnes.
19: Jestliže však přesto na Hospodina, svého Boha, zapomeneš a budeš chodit za jinými bohy, sloužit jim
a klanět se jim, dosvědčuji vám dnes, že docela vyhynete.
20: Jako pronárody, které Hospodin před vámi vyhubí, tak vyhynete za to, že jste neposlouchali
Hospodina, svého Boha.

494. Poselství Boha Otce ze dne 25. července 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

DÁVEJTE SI POZOR

Jak se čas stále více krátí, útoky nepřítele na můj lid budou mít v sobě více násilí.
Dávejte si pozor, mé děti, a kráčejte opatrně, protože Zlý usiluje, abyste klopýtly. Snaží se způsobit
nehody a vnést do vašeho života útoky, které budou brutálnější než kdy dříve. Snaží se, aby moji
lidé přestali přinášet svědectví a říkat ostatním o mé dobrotě, o tom, že jsem Světlo v temném,
temném světě. Buďte stále bdělé, neboť nyní nastražil pro vás mnoho pastí.
Do vašeho světa přichází čas, který je tak temný, že nic nebude takové, jak se zdá. Tolik z toho,
co nyní vidíte, je již schováno do podvodu.
Bůh Otec

2Tim3, 1-5
1: Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy.

2: Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče,
budou nevděční, bezbožní,
3: bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému,
4: zrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít raději rozkoš než Boha,
5: budou se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat. Takových lidí se straň.
2Tim 3, 13: Avšak se zlými lidmi a podvodníky to půjde stále k horšímu, neboť klamou jiné i sebe.
Ž 91, 1-5
1: Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného.
2: Říkám o Hospodinu: „Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám.“
3: Vysvobodí tě z osidla lovce, ze zhoubného moru.
4: Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost.
5: Nelekej se hrůzy noci ani šípu, který létá ve dne;
Ž 23, 1-6
1: Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.
2: Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod,
3: naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno.
4: I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl
mě potěšují.
5: Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš.
6: Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se
budu vracet do nejdelších časů.

495. Poselství Boha Otce ze dne 26. července 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

MAJÍCÍ NÁROKY

Kdo jsi, ó, člověče, abys říkal Nejvyššímu, co bych měl dělat v tvém životě? Kdo jsi, abys
vyžadoval, že budeš mít to, nebo ono? Nevíš, že ti mohu v okamžiku vzít každou dobrou věc?
Zapomněl jsi, ke Komu se modlíš?
Vězte mé děti, že i když vás nekonečně miluji, nebudete na Mne klást nároky. Nestvořili jste svět,
ve kterém žijete a nebudete Mi nařizovat, jak jej mám spravovat. Ti, kdo se pokoušejí to udělat,
jsou příliš troufalí a ve velkém nebezpečí soudu.
Já budu mít vaši zbožnou úctu ke Mně a vážnost. Budu mít vaše zbožňování. Nebudete ode Mne
požadovat cokoli, aniž bych vám připomněl, že Já jsem Bůh.
Udělali byste dobře, kdybyste si na to vzpomněli. Já jsem Bůh a není žádný jiný.
Můžete Mi připomínat mé svaté Slovo. Můžete žádat a prosit, ale vaše nároky vám v životě
přinesou špatný výsledek.
Kajte se, abych vás nyní nesoudil.
Bůh Otec

Jb 38, 3-5
3: Nuže, opásej si bedra jako muž, budu se tě ptát a poučíš mě.
4: Kde jsi byl, když jsem zakládal zemi? Pověz, víš-li něco rozumného o tom.
5: Víš, kdo stanovil její rozměry, kdo nad ní natáhl měřicí šňůru?
Jb 38, 17-18
17: Byly ti odkryty brány smrti, brány šeré smrti jsi spatřil?
18: Postřehls celou šíři země? Pověz, znáš-li to všechno.
Jb 40, 2: "Smí se člověk přít se Všemocným? Smí ho kárat? Ten, kdo Boha obvinil, ať odpovídá."
Jb 40, 8-9
8: Chceš vskutku rušit můj soud, prohlásit mě za svévolníka a sám zůstat spravedlivý?
9: Zdalipak máš paži jako Bůh a jako on hřímáš svým hlasem?
Jr 18, 6: "Cožpak nemohu naložit s vámi jako ten hrnčíř, dome izraelský?" je výrok Hospodinův. Hle, jste
v mých rukou jako hlína v rukou hrnčířových, dome izraelský.

496. Poselství Boha Otce ze dne 27. července 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

KAŽDÁ MALIČKOST

Satan pozoruje všechno, co děláte, děti. Pátrá po nejmenší štěrbině, aby vám způsobil bolest,
nemoc, nebo utrpení. Vyhlíží i jediný okamžik bezmyšlenkovosti, který může využít, aby vám
přinesl smrt.
Nyní musíte dbát na každou maličkost. Cesta do vaší budoucnosti se stane každým dnem
důležitější, protože se soustředil na svůj cíl zabít vás skrze vaše vlastní činy.
Buďte svědomití, buďte všímaví, buďte bdělí. Buďte vždy obezřetní a vězte, že váš protivník
se toulá kolem jako řvoucí lev a vždy čeká a vyhlíží příležitost proti vám.
Bůh Otec

1Petr 5, 5-10
5: Stejně se i vy mladší podřizujte starším. Všichni se oblečte v pokoru jeden vůči druhému, neboť 'Bůh se
staví proti pyšným, ale pokorným dává milost'.
6: Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas.
7: Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží.
8: Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by pohltil.
9: Vzepřete se mu, zakotveni ve víře, a pamatujte, že vaši bratří všude ve světě procházejí týmž utrpením
jako vy.
10: A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás obnoví,
utvrdí, posílí a postaví na pevný základ.

497. Poselství Boha Otce ze dne 1. srpna 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

ŠPATNÉ POSTOJE

Moji lidé, přeji si, abyste pohlédli hluboko do svých srdcí kvůli tomu, co přichází. Tolik vás si myslí,
že je připraveno, zatímco není, a až události začnou, propadnete panice. Ve své panice utíkejte
ke Mně. Nedělejte to tak, jak to dělají pohané a začínají brát od ostatních, neboť Já jsem vaším
dodavatelem a dobře vás vybavím ze svého. Když vezmete od ostatních, pak jste svým vlastním
dodavatelem.
Mnoho mých lidí má ve svém srdci špatné postoje. Přeji si, abyste pohlédli hluboko a opravili tyto
postoje, abyste Mě mohli slyšet jasněji. Přeji si, abyste uviděli temnotu, která se tam skrývá. Přeji
si, abyste měli více ode Mne a méně od sebe, abych vás mohl požehnat ve větší míře.
Využijte tento čas k vyklizení temnoty a špatných postojů ze svého srdce. Soustřeďte se na Mne
a učiňte váš domov nebem. Buďte soustředění na mé Slovo, neboť nic jiného z toho,
co skladujete, vám neposkytne tolik jako mé Slovo.
Poznejte Mě jako svého poskytovatele – uvědomte si, že jsem vám poskytl vaše zaměstnání, dal
vám schopnost pracovat, dal vám plíce a vzduch, který dýcháte. Já poskytnu vše, co potřebujete,
a Já vám mohu opatřit vše, co budete potřebovat v tom, co přichází, ale musíte se naučit jak
přijímat. Z tohoto důvodu mnohým z vás poskytnu příležitost být v nouzi, abyste se to mohli naučit
před časem, kdy to musíte znát.
Buďte soustředěni na Mne. Já jsem vše, co potřebujete.
Bůh Otec

Mt 5, 22: Já však vám pravím, že již ten, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu; kdo snižuje
svého bratra, bude vydán radě; a kdo svého bratra zatracuje, propadne ohnivému peklu.
Řím 13, 8-10
8: Nikomu nebuďte nic dlužni, než abyste se navzájem milovali, neboť ten, kdo miluje druhého, naplnil
zákon.
9: Vždyť přikázání nezcizoložíš, nezabiješ, nepokradeš, nepožádáš a kterákoli jiná jsou shrnuta v tomto
slovu: Milovat budeš bližního svého jako sebe samého.
10: Láska neudělá bližnímu nic zlého. Je tedy láska naplněním zákona.
Mi 6, 8: Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá: jen to, abys zachovával právo,
miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem.
Jak 1, 2-4
2: Mějte z toho jen radost, moji bratří, když na vás přicházejí rozličné zkoušky.
3: Vždyť víte, že osvědčí-li se v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti.
4: A vytrvalost ať je dovršena skutkem, abyste byli dokonalí a neporušení, prosti všech nedostatků.
1Petr 4, 12-19
12: Moji milovaní, nebuďte zmateni výhní zkoušky, která na vás přišla, jako by se s vámi dělo něco
neobvyklého,
13: ale radujte se, když máte podíl na Kristově utrpení, abyste se ještě více radovali, až se zjeví jeho sláva.
14: Jestliže jste hanobeni pro jméno Kristovo, blaze vám, neboť na vás spočívá Duch slávy, Duch Boží.
15: Ale ať nikdo z vás netrpí za vraždu, za krádež nebo jiný zlý čin anebo za intriky.
16: Kdo však trpí za to, že je křesťan, ať se nestydí, ale slaví Boha, že smí nosit toto jméno.
17: Přišel totiž čas, aby soud začal od domu Božího. Jestliže začíná od vás, jaký bude konec těch, kteří se
Božímu evangeliu vzpírají?
18: Jestliže i spravedlivý bude stěží zachráněn, kde se ocitne bezbožný a hříšný?
19: A tak ti, kteří trpí podle vůle Boží, ať svěří své duše věrnému Stvořiteli a činí dobré.

Př 3, 26: Hospodin bude po tvém boku, bude střežit před pastí tvou nohu.
Fil 4, 6-7
6: Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu.
7: A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.
Mk 11, 23-24
23: Amen, pravím vám, že kdo řekne této hoře: Zdvihni se a vrhni se do moře – a nebude pochybovat, ale
bude věřit, že se stane, co říká, bude to mít.
24: Proto vám pravím: Věřte, že všecko, oč v modlitbě prosíte, je vám dáno, a budete to mít.
Mt 7, 7-11
7: Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno.
8: Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno.
9: Což by někdo z vás dal svému synu kámen, když ho prosí o chléb?
10: Nebo by mu dal hada, když ho poprosí o rybu?
11: Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec v nebesích dá
dobré těm, kdo ho prosí!
Jan 15, 7: Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám.
Dt 8, 2: Připomínej si celou tu cestu, kterou tě Hospodin, tvůj Bůh, vodil po čtyřicet let na poušti, aby tě
pokořil a vyzkoušel a poznal, co je v tvém srdci, zda budeš dbát na jeho přikázání, či nikoli.

498. Poselství Boha Otce ze dne 2. srpna 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
POROZUMĚNÍ OČISTĚ
Mé děti, až vás začnu očišťovat kvůli tomu, co přichází, můžete shledat, že je těžké rozumět mým
cestám. Mnozí z vás se nevyznají dobře v mém svatém Slovu, a proto vám chybí porozumění.
Budete-li Mě poslouchat a stanete se studentem mého Slova, vaše cesta bude mnohem lehčí.
Zjistíte-li, že jste zmatení, až začne očista, poraďte se s těmi, kteří šli správnou cestou déle než vy.
Zkušenější z nich jsou důvěrně obeznámeni s mými očistnými metodami.
Jako se trápí dítě, když je rodiče trestají kvůli tomu, že utíká na ulici, také vy se můžete trápit,
když vás trestám, abych vás naučil lepším způsobům. Přitáhněte se ke Mně, když se to stane,
neboť vás obejmu pažemi lásky a utěším vás.
Bůh Otec
Iz 48, 10: Hle, přetavil jsem tě, ne však jako stříbro, vyzkoušel jsem tě v tavicí peci utrpení.
Za 13, 8-9
8: Z celé země, je výrok Hospodinův, budou dvě třetiny vyhlazeny, zajdou, jen třetina v ní zbude.
9: Tu třetinu však provedu ohněm. Přetavím je, jako se taví stříbro, přezkouším je, jako se zkouší zlato. Ti
budou vzývat mé jméno a já jim odpovím. Řeknu: 'Toto je můj lid.' A oni řeknou: 'Hospodin je můj Bůh'.
Mal 3, 1-3
1: Hle, posílám svého posla, aby připravil přede mnou cestu. I vstoupí nenadále do svého chrámu Pán,
kterého hledáte, posel smlouvy, po němž toužíte. Opravdu přijde, praví Hospodin zástupů.
2: Kdo však snese den jeho příchodu? Kdo obstojí, až se on ukáže? Bude jako oheň taviče, jako louh těch,
kdo bělí plátno.
3: Tavič usedne a pročistí stříbro, pročistí syny Léviho a přetaví je jako zlato a stříbro. I budou patřit
Hospodinu a spravedlivě přinášet obětní dary.

Př 4, 7: Počátek moudrosti je: Snaž se získat moudrost, za všechno své jmění získej rozumnost.
Dt 8,2: Připomínej si celou tu cestu, kterou tě Hospodin, tvůj Bůh, vodil po čtyřicet let na poušti, aby tě
pokořil a vyzkoušel a poznal, co je v tvém srdci, zda budeš dbát na jeho přikázání, či nikoli.
Žid 12, 11: Přísná výchova se ovšem v tu chvíli nikdy nezdá příjemná, nýbrž krušná, později však přináší
ovoce pokoje a spravedlnost těm, kdo jí prošli.

499. Poselství Matky Spásy ze dne 20. července 2018.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

DUCHOVNÍ POHODLNOST NENÍ DOBRÝ RÁDCE

Vroucně milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Dívám se na vás s mateřskou láskou…
V předjímání činnosti lidstva, úpěnlivě prosím Nejsvětější Trojici, abyste všechny činily
pokání za své nevhodné činy, za urážky proti mému Synu a za opomenuté hříchy.
Vyzvala jsem vás k obrácení dříve, než činy většiny mých dětí, zbavených lásky a bez úcty
k božskému, budou zcela v rozporu se způsobem jednání opravdového Božího dítěte.
Jít proti proudu současného světa vyžaduje velké úsilí a pevnou víru, ke které jsem vás
vyzývala, abyste se snažily o obrácení a milovaly celým svým srdcem, silou a smysly
Nejsvětější Trojici, aby vám tato síla ducha pomohla nezapřít mého Syna.
Lidé mého Syna, duchovní pohodlnost není dobrý rádce, naopak, musíte urychlit váš krok na cestě
ke svatosti… jednejte "ipso facto".
Žijete ve světě jako část lidstva, ale nejste zavázáni jednat v rozporu s Přikázáními mého Syna.
Vy víte, že ten, kdo plní Boží vůli, bude žít věčně [1Jan 2, 17].
Chci, abyste se oddali modlitbě a tuto modlitbu učinili praxí a byli láskou ke svým bratrům,
dávali lásku ve svých rodinách a tam, kde se právě nacházíte a vyhnali závist a pýchu, byli
dobročinní a dávali naději těm, kteří ji ztratili a byli poslové pokoje.
Milované děti, potřebujete být pokojem, aby vás pokoj udržel v Božím díle a jednání. Je podstatné,
abyste zůstaly klidné, abyste nedaly prostor k nevhodnému chování. Ten, kdo miluje mého Syna,
je zkoušen [Kaz 2, 1] a musí odpovídat tam, kde jeho dílo a činy nejsou veřejně viděny: ve svém
rodinném kruhu, na pracovišti. Jinak řečeno: "na svém čtverečním metru".
Vyzývala jsem vás, abyste více zůstávaly ve svých domovech, vyzývala jsem vás, abyste využily
života k většímu duchovnímu růstu a k větší blízkosti k mému Synu.
Činy Zlého se rozmáhají všude a ti, kdo setrvávají v přehnaném zájmu o světské záležitosti, se
vystavují náporu zla, které je chce vyvést z míry.
Milované děti, v tomto čase je nutná jednota v lidu mého Syna, aby nepřítel duše nevyvolal
zmatek. V tak vážné chvíli je nemožné pro všechny z mých vlastních jít bez Boží pomoci.

Kde není jednota, tam vstoupí zlo, způsobí rozdělení a přivodí pád práce mého Syna.
Nevystavujte svou víru zkoušce, protože zjistíte, že víra, kterou máte, je malá, když jste vystaveny
velké zkoušce. Bez jednotlivého a společného úsilí bude pro vás velmi těžké pokračovat a být
připoutány k Božímu Zákonu, a ještě víc se jím řídit.
Svatokrádeže a znesvěcení budou narůstat. Uvidíte, co jste si až dosud nedokázaly představit,
proto volám všechny, aby byly duší nápravy a poslušné. Ten, kdo je poslušný, obdrží odměnu
z nebe za svou poslušnost, za své úsilí, svou víru a vytrvalost [Jan 14, 23].
Víra se ukazuje u toho, kdo je poslušný ve chvílích, kdy všechno jde dobře, a jeho bratři si myslí,
že poslouchat je šílenství. Takto, mé děti, lidé víry byli zkoušeni, a pak byli slavně zachráněni,
zatímco zbytek, který jim nevěřil a pohrdal jimi, zahynul [Př 3, 1-8].
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, buďte povzbuzením pro ty, kteří nemají jistotu Božího
milosrdenství.
Ať se nebojí svých dětí, ale varují je, aby se vrátily na cestu k obrácení, když to potřebují udělat,
nebo aby mohly jít pravou cestou bez odchýlení, když se nacházejí v boji, aby zůstaly s mým
Synem.
Modlete se, děti, modlete se za Spojené státy, neočekávané získá moc a vyvolá velký
neklid. Tato země bude trpět skrze přírodu ve velkém rozsahu.
Modlete se, děti, modlete se za Mexiko, jeho půda se bude znovu třást.
Modlete se, děti, modlete se za Kanadu, příroda ji nechá trpět.
Přijde anděl pokoje, aby vás ochránil, udrží vás v pravdě Lásky mého Syna a probudí
ty, kdo mu naslouchají.
Jednota je nadějí pro lidi mého Syna, který trpí: běda těm, kdo se proviňují proti přikázání Božího
Zákona!
Kacířství se dají slyšet všude, přesto Láska mého Syna k jeho dětem trvá, aniž by se zmenšovala.
Proto je Boží Láska nepochopitelná mysli člověka.
Milovaní mého Neposkvrněného Srdce, buďte bratrští v tomto čase, kdy Zlý podněcuje lidstvo ke
vzpouře, nelásce, neúctě k daru života, k hanebnostem, nemorálnosti a duchovnímu mučednictví.
Navštěvujte mého Syna v nejsvětější svátosti a prodlužte tuto adoraci po zbytek svého
života: v každé práci, v každém činu, který vykonáte, abyste byli dárci dobra pro své bratry.
Stojím před vámi s rukama nataženýma, abyste se jich chopili, a tak vás zavedu na
cestu do věčné Pravdy.
Žehnám vám. Miluji vás.
Matka Maria

500. Poselství Boha Otce ze dne 5. srpna 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

Modlitba za vzdorovité děti:
Toto ráno mi Pán dal modlitbu pro rodiče, aby se ji modlili za své nezvladatelné děti. Je zvlášť
mocná pro orodování za děti, které mají již něco společného s drogami nebo s životním stylem
v tlupách, nebo jsou k nim přitahovány.
Prosím, sdílejte tuto modlitbu s tolika jinými rodiči, jak jen můžete. Pán mi toto ráno řekl, že Satan
jde po našich dětech víc než kdy dříve.
Text modlitby následuje a je také zveřejněn pod štítkem modliteb na stránce JPH :
https://justpraisehimtoday.podbean.com/e/prayer-for-a-wayward-child/

Na konci modlitby je zvukový záznam, jak se modlím tuto modlitbu.

MODLITBA ZA VZDOROVITÉ DĚTI

Náš Bože v nebesích, chválím tvé svaté jméno. V tolika věcech poznávám, můj Pane, že jsi mou
jedinou nadějí. Jsi větší než jakýkoli problém. Jsi větší než každý nepřítel. Vím, že máš radost
projevit se, jak mocný jsi v můj prospěch.
Pane, Ty vidíš situaci s tímto nezvladatelným dítětem. Modlil/a jsem se a on/ona jde ke dnu zlou
cestou, Pane, ale já vím, že jsi víc než schopen, Pane, napravit mé dítě. Já vím, že ho/ji chceš
napravit ještě víc než já. Vím, že ho/ji miluješ ještě víc než já, můj Pane, a tak dávám tuto situaci
Tobě. Pane, dávám ruce pryč od této situace a budu se dívat, jak pracuješ. Očekávám zázrak, můj
Pane!
Pane, já vím, že Satan se pokouší dát mé dítě do prasečího chlívku, ale já prohlašuji, ŽE MÉ DÍTĚ
NEDOSTANE! Nyní vím, že bude muset bojovat s Tebou, aby to dokázal, můj Pane, protože
dávám toto dítě Tobě, a vím, že uděláš, cokoli je nutné, abys mé dítě zachránil, můj Pane.
Pane, prosím Tě, abys přivázal mé dítě do ovčí ohrady tvého lidu. Prosím Tě, Pane, udělej, cokoli
je nutné, abys zachránil mé dítě, Pane – zachraň ho/ji od jeho/jejích návyků a závislostí, Pane,
protože Ty jsi větší než JAKÁKOLI závislost, můj Bože, a já vím, že stačí jediný tvůj dotyk a ta
závislost už NEBUDE. Já vím, že Ty víš, co zasáhne srdce mého dítěte.
Pane, i když budeš muset zlomit jejich nohy a ovinout je kolem svého krku a nést je těsně u sebe,
zatímco se uzdravují, abys je zachránil, udělej to, Pane! Udělej to, aby šli do nebe a ne do pekla.
Udělej to, aby se nestali dalším statistickým údajem života v tlupě, jiným statistickým údajem
předávkování v novinách. Můj Pane, NE! Mé dítě musí žít a NE ZEMŘÍT, v mocném jménu
Ježíšově!!! Já vím, že ho/ji nenecháš jít se Satanem, Pane! Protože se nepřestanu modlit, můj
Pane a nenechám Tě odejít, dokud nepožehnáš mé dítě.
Učiň, aby se mé dítě zamilovalo do Tebe a tvého Slova, nechej je růst v poznání Tebe, pokryj je
svým světlem, posilni je proti tragediím a nouzi, připoutej je k tvému Slovu. Nauč ho/ji moudrosti,
Pane! Vysprchuj ho/ji láskou a milosrdenstvím, buď jeho/jejím krunýřem a štítem, Pane! Ukaž
mu/ji, cokoli potřebují vidět, aby přilnuli k Tobě a vyšli ze svých zvyků, závislostí a světských cest,
Pane.

Vím, že jsi dal mému dítěti dary a talenty, aby je užili pro tvé království, Pane, a já se modlím,
abys rozdmýchal tyto dary a přitáhl mé dítě k práci pro království – já vím, že on/ona, bude mít
pokoj, až budou naplněni tvým úmyslem pro jejich život.
Můj Pane, tvé Slovo říká, že když já rozhodnu o věci s vírou, pak je již hotova. Vyhlašuji tedy, že
mé dítě je zachráněno. Vyhlašuji, že mé dítě žije zbožný život pro Tebe. Vyhlašuji, že mé dítě se
zbavilo nebezpečného životního stylu, zbavilo se nezákonnosti, příslušnosti k jakémukoli gangu
a je ochraňováno Tebou, ó Pane, protože já vím, že slyšíš vroucí modlitby maminek a řádných
mužů. A já vím, že odpovíš, když se modlíme v souladu s tvou vůlí, proto prohlašuji, že se to
STALO, Pane, v Ježíšově jménu!
Pane, prosím o milost držet ruce pryč od této situace, zatímco Ty budeš pracovat. Děkuji Ti, Pane.
Bůh Otec

501. Poselství Boha Otce ze dne 6. srpna 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

RŮST ZLA

Mé děti, protože světlo i temnota pokračují v růstu uvnitř každé osoby, věci se ve vašem světě
rychle změní. Pouze jedno – světlo nebo temnota – může převládnout. Na nějakou dobu budete
moci pozorovat boj v těch, o nichž víte, že mají podobná množství každého. Jedno zvítězí a vy
uvidíte, jak se výsledek stane velmi zřejmý.
Ti, kdo mají více světla, a když světlo vzroste, stanou se více nesobečtí, více dávající a méně se
starají o světské věci a zábavu. Jsou více podobní Mně.
Ti, s větší mírou temnoty, když v nich temnota vzroste, stanou se více sobečtí, násilnější, falešní
a budou mít větší zájem o světské záležitosti a potěšení.
Jak zlo přibývá ve vašem světě, zmocní se jej a bude rychle růst. Nedospělá mládež bude páchat
násilné činy před tím nikdy nevídané. Jiní se dopustí hromadného násilí, na jaké svět nikdy nebyl
připraven. Když to uvidíte, vězte, že Satan je mezi vámi. Sestoupil ve velkém hněvu, protože jeho
čas je velmi krátký.
Chci, aby v tomto čase lidé lpěli na mém Slovu a šli po mých cestách. Odolejte hříchu, aby ve vás
ďábel nenašel místo, neboť jeho touhou je zničit vás a všechny, které milujete.
Jděte opatrně, mé děti. Času je nyní velmi málo a není prostor ke kompromisům.
Bůh Otec
Zj 12, 7-17
7: A strhla se bitva na nebi: Michael a jeho andělé se utkali s drakem.
8: Drak i jeho andělé bojovali, ale nezvítězili, a nebylo již pro ně místa v nebi.
9: A veliký drak, ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který sváděl celý svět, byl svržen na zem a s ním
i jeho andělé.
10: A slyšel jsem mocný hlas v nebi: "Nyní přišlo spasení, moc a království našeho Boha i vláda jeho
Mesiáše; neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je před Bohem osočoval dnem i nocí.

11: Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví. Nemilovali svůj život tak, aby
se zalekli smrti.
12: Proto jásejte, nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte! Běda však zemi i moři, neboť sestoupil k vám
ďábel, plný zlosti, protože ví, jak málo času mu zbývá.“
13: Když drak viděl, že je svržen na zem, začal pronásledovat ženu, která porodila syna.
14: Ale té ženě byla dána dvě mocná orlí křídla, aby mohla uletět na poušť do svého útočiště, kde ukryta
před hadem byla zachována při životě rok a dva roky a polovinu roku.
15: A had za ní vychrlil ze chřtánu proud vody jako řeku, aby ji smetl.
16: Ale země přispěla ženě na pomoc, otevřela ústa a pohltila tu řeku, kterou drak vychrlil.
17: Drak v hněvu vůči té ženě rozpoutal válku proti ostatnímu jejímu potomstvu, proti těm, kdo
zachovávají přikázání Boží a drží se svědectví Ježíšova.
Ef 4, 26-28
26: 'Hněváte-li se, nehřešte.' Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce
27: a nedopřejte místa ďáblu.
28: Kdo kradl, ať už nekrade, ale ať raději přiloží ruce k pořádné práci, aby se měl o co rozdělit
s potřebnými.

502. Poselství Boha Otce ze dne 7. srpna 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

JESTLI ODMÍTNOU

Je jich mnoho ve světě, kteří stále odmítají uznat Mne, svého Stvořitele. Budu se zabývat s touto
bezbožností a nevírou až se svět začne hroutit. (Pochopila jsem, že míní, když přírodní řád všeho

začne selhávat).

Když se jimi začnu zabývat, ukážu jim, že se nemohou zachránit. Ukážu jim, že nic není jisté.
Začnu se dotýkat jejich vlastnictví, jejich milovaných a všeho, co je jejich jistotou. Budu je učit, jak
moc Mě potřebují.
Modlete se za ty, které znáte, kteří Mě stále odmítají, neboť pro ně to bude velmi těžké a bolestné,
odmítnou-li přijít ke Mně dřív, než se to stane.
Bůh Otec

Př 6, 14-15
14: V srdci má proradnost, osnuje zlo v každém čase, vyvolává sváry.
15: Proto náhlá pohroma ho stihne, bude nenadále rozdrcen a nezhojí ho nikdo.
Ž 34:22-23 (*)
22: Svévolníku připraví smrt jeho zloba, a kdo nenávidí spravedlivého, ponese vinu.
23: Hospodin vykoupí duše svých služebníků, nikdo z těch, kteří se k němu utíkají, vinu neponese.
Př 1, 25-31
25: každé mé radě jste se vyhýbali, nedali jste na mé domlouvání,
26: i já se budu smát, až budete v bídě, budu se vysmívat, až na vás přijde strach,
27: až na vás přijde strach jako ničivá bouře a vaše bída se přižene jako vichřice, až na vás přijde soužení
a tíseň.
28: Tehdy mě budou volat, a neodpovím, budou mě hledat za úsvitu, a nenaleznou,
29: protože měli poznání v nenávisti a bázeň před Hospodinem si nezvolili,
30: nedali na mou radu, každou mou domluvu znevážili.
31: Budou jíst plody své cesty, přesytí se svými plány.

(*) V originálu je tento verš označen jako: Ž 34, 21-22.

503. Poselství Ježíše ze dne 26. července 2018.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

STAČILO BY, KDYBYSTE MI DALI MÍSTO, JEHOŽ JSEM HODEN

Moji lidé:
Vy znáte mou velkou lásku k vám a z lásky k lidstvu se odhaluje vůle mého Otce
v Přikázáních, aby byla naplněna každým lidským stvořením. Celý Zákon je spojen
s mým křížem slávy a majestátu, z lásky ke všem generacím všech dob.
Volal jsem vás s naléhavostí, aniž bych dostal odpověď, nevěnujete Mi pozornost, odmítáte Mi
naslouchat, vzpíráte se, jako kdybyste ztratili rozum a bez výčitek se odevzdali zlu.
Lidstvo nezbožňuje naši Trojici, přivítali jste každého falešného Boha, který vám byl nabídnut jako
novinka, bez rozmýšlení o následcích.
Jako znamení konce času, již vám byla oznámena vzpoura proti Božímu Zákonu, proti daru života,
aby si člověk nemyslel, že v jeho jednání a v jeho činech proti vůli mého Otce, zaznamenané
v Desateru, je hřích. Lidstvo využívá s velkou radostí poblouznění "práva zabít mé nevinné".
Démon vám do mysli vstřiknul jed a otrávil ji, a s otráveným srdcem se člověk nachází v neustálém
utrpení.
Nevidíte dokonce ani na okamžik, že Zlý sám se proměnil v závislost, ze které je velmi
těžké uniknout. Jdete od jednoho smrtelného hříchu k dalšímu, pokaždé hroznějšímu. V rozsahu
samotného hříchu jsou další hříchy a neřesti, vždy obtížněji uspokojitelné, proto stvoření není
spokojené a hřích se stává nezbytností a roste.
Nahota těla je jiným znamením ztráty hodnot, duchovní chudoby, v níž se nachází tato
generace a krutosti neúcty vůči svým bližním. Je to produkt myslí otrávených hadem, který
démon rozšiřuje po celé zemi a který byl přivítán těmi, kteří jako démoni, odmítli Dům mého Otce.
Tato generace zapomněla na potopu a nebere ji v úvahu. Všechny lidské námitky a popírání
universální potopy jsou jen bezobsažnými domněnkami omezeného lidského rozumu, aby živily
vlnu urážek proti našemu Domu. K jiným událostem, jimiž můj Otec působil, aby zastavil
vzdorovitého člověka, jako v Sodomě a Gomoře, došlo kvůli lidské neúctě ve všech aspektech
života.
Můj kříž obsahuje vzpouru člověka…
Já jsem Láska a Já jsem milosrdenství. To jste si ale vyložili podle svého…
Já jsem Láska a mé odevzdání na kříži se nestalo, abyste pozměnili Boží Zákon, ale aby byl znovu
potvrzen [Jan, 3, 17]. Nevydal jsem se, aby se lidstvo vzbouřilo proti našemu božství. Tento
nepochopitelný a vzpurný postoj člověka otevřel dveře trestu pro lidstvo.
Nehrozím člověku…
Zadržuji degeneraci člověka, dřív, než se všichni ztratí.

Lidstvo vstoupilo do období změn, vyvolaných proviněním člověka. Stvoření je produkt Lásky mého
Otce a uchovává dobro v sobě samém. Stvoření přitahuje dobrotu a ustavičně ji hledá. Ale v tomto
čase příroda trpí osamělostí. Tou osamělostí, kterou jí lidstvo předalo, když se odvrátilo od naší
Trojice – a příroda naléhavě hledá tuto příbuznost s člověkem a nenalézá ji. Naopak, bojí se
člověka a reaguje tím, že manifestuje svou sílu a zesiluje své akce na zemi po sobě jdoucími jevy.
Moji milovaní lidé,
stačilo by, kdybyste Mi dali místo, jehož jsem hoden, aby má práce a jednání měly
nutnou svobodu růstu v lidských bytostech, aby tak naše Trojice byla vše ve všem.
Právě naopak, v tomto čase je můj lid pronásledován, urážen, špiněn, opomíjen a pomlouván,
aby existující ideologie našly záminky k jeho pronásledování.
Lidstvo nastoupilo cestu, na níž najde nástrahy, a jen ti, kdo změní své životy a mají
větší povědomí o potřebě žít, pracovat a jednat duchovnějším způsobem, najdou pokoj
uprostřed útoků, sílu uprostřed zastrašování, ochranu uprostřed pronásledování
a budou vědět jak najít mou lásku a lásku mé Matky uprostřed pouště, jíž bude
vystaven.
Člověk musí hledat jednotu s naším Domem, musí se řídit Přikázáními, blahoslavenstvím, přijímat
svátosti a znát Mě, aby Mě v pravou chvíli poznal. Vaše cesta potřebuje být víc duchovní, abyste
Mě žili, cítili Mě, vážili si Mě a nebyli zmatení "vlky v rouchu beránčím", kteří pobývají ve světě,
a dokonce i v mé církvi, aby vás zmátli a svedli z cesty.
Země se třese víc než dříve, předznamenává člověku budoucnost, ke které směřuje.
Dveře jsou otevřeny, mé děti a vy musíte přijít těsněji ke Mně, abyste napravili tolik zla, které
přichází od těch, kdo se zhanobili jedem Satana.
Velké změny ještě přijdou na Zem, nebe ukáže velikost moci našeho Domu a člověk nedokáže
zadržet vůli naší Trojice, dokud neprojde sítem očisty a sám se nerozhodne být více duchovní.
Moji milovaní lidé:
Budete žít v ohromení způsobeném po sobě jdoucími událostmi, kterých budete
svědky…
Zůstaňte věrní Božímu Zákonu a připoutejte se k Pravdě. Mé Slovo nesmí být změněno,
aby omlouvalo hříšníka, ani nesmí být překračováno [Ž 119, 1-8].
Ďábel nepřestává hledat lidská stvoření, která se odvrátila ode Mne a nastoupila na cestu
zvrácených novinek, na cestu modernistů, kteří se odvažují snižovat nebo vyvracet blízkost
završení toho, co vám oznámila má Matka.
Někteří nazývají mou dceru "apokalyptickou". Jsou daleko od mého Slova. Jsem to Já, kdo je
vydávám ze sebe, je to Boží vůle, která je vám sdělována [Ex 3,14; Iz 45,5].
Já jsem "apokalyptický", protože nazývám hřích hříchem, abych varoval lidstvo před následky
směru, který nabralo kvůli revoluci liberalismu a modernismu, dokonce i mé církvi.
Ale pro modernisty hřích nevede ke zlu nebo k peklu, má Pravda je staromódní a má odhalení
a odhalení mé Matky byla dána v přítomnosti, ale patří do lidské minulosti…
Ach, děti! Jak vás přimět odložit staré hadry, v nichž chodíte?…

Moji lidé, pojďte ke Mně a k mé Matce:
Je nutné, abyste vešli s větší spiritualitou do budoucnosti, v níž mé děti se musí udržet
silné.
Žehnám vám, jste zorničky mých očí…
Váš Ježíš

504. Poselství Boha Otce ze dne 8. srpna 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

POVEDU VÁS

Vy z mého lidu, kteří budete dělat mou práci v těžkých časech, které přicházejí, vězte, že vás
ukryji.
Zavedu vás do bezpečných míst v různých časech, abych vás udržel v bezpečí, abyste
o Mně mohli svědčit více duším.
V tom, co přichází, cena za rozmluvu o Mně bude smrt. Mnozí půjdou v tomto čase mlčky,
ve strachu vyslovit mé svaté jméno. Nenacházím v tom potěšení.
Ti, kdo jsou odvážní a svědčí beze strachu, budou pod mou mocnou ochranou.
Pro vás, kteří budete dělat mou práci v přicházejících časech, budu průvodcem.
Schovám vás, ochráním vás od vší škody, dokud pro vás nepřijde čas jít ke Mně domů.
Bůh Otec

Ž 27, 5: On mě ve zlý den schová ve svém stánku, ukryje mě v chýši svého stanu, na skálu mě zvedne.
Ž 31, 3: Skloň ke mně své ucho, pospěš, vysvoboď mě, buď mi skálou záštitnou, buď opevněným domem
pro mou spásu.
Mt 10, 33: Kdo mě však zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi.
Mt 24, 8-10
8: To všechno bude začátek velkých strastí.
9: Tehdy vás budou vydávat k trápení a zabíjet vás a u všech národů budete v nenávisti pro mé jméno.
10: A tehdy to bude pro mnohé kamenem úrazu, navzájem se budou zrazovat a nenávidět jeden druhého.

505. Poselství Boha Otce ze dne 9. srpna 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

ODDĚLENI

Jsou takové z mých dětí, které udělaly maximum možného, aby Mi sloužily a uposlechly vše,
o co jsem je požádal. Nejsou to obyčejní lidé, protože se odvrátili od světa. Svět je nezajímá.
Jejich mysl zůstává ve Mně a ve světě na druhé straně – v jejich skutečném domovu.
Tyto děti byly odděleny, aby dělaly speciální práci pro mé království. Hromadí velký poklad v nebi,
kam brzy půjdou, aby se těšily z těchto pokladů. Chovají velkou lásku k mému lidu, a podle toho je
poznáte.
V tomto čase jsem začal odměňovat tyto děti velmi speciálními způsoby. Způsobil jsem, že jsou jim
dávány odměny na zemi, aby se mohly těšit ze svého posledního období před tím, než budou
povolány ke Mně domů.
Ach, kdyby všechny moje děti Mi byly tak poslušné, že by daly své maximum mé práci! Jaké
odměny by je čekaly v nebi, moji drazí!
Až uvidíte, že jsou tyto děti brány ze země, nezoufejte, neboť odešly k velké odměně v nebi.
Přišly ke Mně domů. Byly shledány hodny uniknout tomu, co přichází a byly od toho odvedeny.
Bůh Otec

Kol 3, 1-3
1: Zároveň s Kristem jste byli vzkříšeni. Usilujte tedy o to, co pochází shůry, kde je Kristus po Boží pravici.
2: Na to myslete, co pochází shůry, ne na to, co je na zemi.
3: Jste už přece mrtví a váš život je s Kristem skryt v Bohu.
Sk 13, 1-3
1: V antiošské církevní obci byli muži, kteří měli dar promlouvat z vnuknutí a učit: Barnabáš a Šimon,
kterému říkali Niger, Lucius z Kyrény a Manahen, který byl vychován spolu s údělným knížetem Herodem
a Šavel.
2: Když konali posvátnou službu Pánu a postili se, řekl Duch svatý: "Oddělte mi Barnabáše a Šavla pro
dílo, ke kterému jsem je povolal!
3: Postili se tedy a modlili, potom na ně vložili ruce a odeslali je.
Lk 21, 33-36
33: Nebe a země pominou, ale moje slova nepominou.
34: "Mějte se však na pozoru, ať vaše srdce není zatíženo omamnými opojeními a životními starostmi,
aby onen den vás nezastihl znenadání
35: jako léčka; přijde totiž na všechny, kdo přebývají na celé zemi.
36: Proto buďte bdělí a modlete se po všechen čas, abyste všemu tomu, co se má stát, mohli uniknout
a obstát před Synem člověka."

506. Poselství Boha Otce ve vizi ze dne 10. srpna 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

VIZE: KLAPKY NA OČÍCH

V úterý, 7. srpna 2018 v 5:30, během času mé ranní modlitby, jsem dostala vizi:
Modlila jsem se za presidenta Trumpa a děkovala Bohu za krátkou příležitost milosti, která nám
byla dána, zatímco je ve funkci, v níž má získat více duší pro Boží království.
V duchu jsem viděla lidi, jak říkají "Amerika se stává znovu velkou!" Mávali malými praporky
a nosili nápadné čepice, které se nosí při oslavě narozenin.
Podivovala jsem se tomu, že nechápou, že Amerika nemůže být nikdy znovu velkou, protože se
chová k celému světu jako děvka a odmítá se pokořit a litovat. Protože její lid se obrátil zády
k Bohu a jeho Slovu a dává přednost svým hříchům a temnotě.
A pak jsem viděla, jak ti lidé s čepicemi narozeninových dýchánků si všichni nasadili klapky na oči.
Jejich klapky na oči nepocházely odjinud – oni nechtěli vidět pravdu. Chtěli uvěřit lži.
Jak pokračovali v nošení svých klapek na očích, mávali svými malými praporky a fandili Americe,
která už nikdy znovu nebude, uviděla jsem obrovskou střelu s bojovou hlavicí, blížící se k Americe.
Nemohla jsem vidět, kam byla zamířena, nebo jaký měla původ, ale byla obrovská. Byla to střela
extrémní velikosti. Nejsem si jistá, co přesně rozměr její hlavice, kterou jsem viděla, měl
představovat – možná velikost skupiny, která na nás zaútočí. Nyní už všichni nějaký čas víme, že
to nebude jeden národ, ale skupina národů, která v tajnosti osnovala spiknutí, zatímco se skrývala
za předstírané úsměvy a jednala, jako by byli naši spojenci.
Lidé s klapkami na očích stále fandili a mávali svými praporky, a pak uviděli střelu, jak se objevila
v jejich dohledu. A jejich úsměvy se vytratily. Jejich praporky přestaly vlát.
A jejich klapky na očích zmizely, když zírali v ohromení, jak si pro ně přišla zkáza, a uvědomili si,
jaký je skutečný osud Ameriky antikrista.
2Tes 2, 10-12
10: a všemi možnými bezbožnými pletichami pro ty, kdo jsou určeni k záhubě za to, že nepřijali lásku
k pravdě.
11: Proto Bůh na ně dopustí vliv bludu, že uvěří naukám lživým.
12: Tak propadnou trestu všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale dali přednost špatnosti.
Jan 3, 16-19
16: Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul,
ale měl věčný život.
17: Bůh přece poslal svého Syna na svět ne proto, aby svět odsoudil, nýbrž aby byl svět skrz něj spasen.
18: Kdo v něho věří, není souzen, kdo nevěří, je už odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jednorozeného
Syna Božího.
19: Soud pak záleží v tomto: Světlo přišlo na svět, ale lidé měli raději tmu než světlo, protože jejich skutky
byly zlé.

507. Novéna ke Královně a Matce konce času.

Estelí 3. srpna 2018
NOVÁ INVOKACE BLAHOSLAVENÉ PANNY MARIE:
KRÁLOVNA A MATKA KONCE ČASŮ

V pondělí 28. srpna, léta Páně 2006, odhalil Luz de Maria, náš Pán, Ježíš Kristus, novou invokaci
k Blahoslavené Panně Marii pod jménem „KRÁLOVNA A MATKA KONCE ČASŮ“. VELKÁ ČÁST
INVOKACE K BLAHOSLAVENÉ PANNĚ MARII JE SOUČÁSTÍ OBRAZU, KTERÝ JI
PŘEDSTAVUJE.
Později Nebeská Matka nadiktovala modlitbu pro všechen Boží Lid, kterou nás zve, abychom Ji
vzývali, zvláště v těchto chvílích velkého soužení a zmatku uvnitř Církve i mimo ni.
Vděčni Nebesům za tak velký nebeský dar, nabádáme Boží Lid, aby přijal s vírou a vděčností tuto
boží pomoc, pramenící z láskyplné Boží Vůle, která nás všechny chce chránit v přítomnosti i
budoucnu skrze mateřskou pomoc „Královny a Matky Konce časů“.
Uděluji „imprimatur“ této nové invokaci, modlitbě, kterou Ji můžeme s důvěrou prosit, a zobrazení,
či obrazu, který umělecky vyjadřuje vizi, kterou měla Luz de Maria. Současně rozšiřuji výzvu
k účasti na novéně k přípravě na svátek naší „KRÁLOVNY A MATKY KONCE ČASŮ“, který připadá
na 28. srpen.
† IMPRIMATUR
Biskup Diecéze Estelí

NOVÉNA KE KRÁLOVNĚ A MATCE KONCE ČASŮ

Jako příprava na Svátek 28. srpna
Datum začátku novény: 20. srpen
Datum ukončení novény: 28. srpen
Následující Novénu nadiktovala Luz de Maria Naše Blahoslavená Matka. Naše Blahoslavená Matka
si přeje, abychom se každý den Novény, sjednoceni s Ní, modlili úvodní modlitbu, modlitbu dne a
láskyplně nabídli oběť, kterou nám naznačuje. Zároveň nám připomíná:

„Jak všechny Mé děti vědí, během Novény je nezbytná účast na Svaté Eucharistii“

Poznámka: Tato Novéna může být konána s láskou a úctou kdykoli během roku.
MODLITBA KE KRÁLOVNĚ A MATCE KONCE ČASŮ
Milované děti, zvu vás k modlitbě:

Božský Otče, Věčný a Všemohoucí,
Svatý Synu, Vtělené Slovo,
Svatý Utěšiteli, Boží Duchu
Tři Osoby v Pravém Bohu.
Vylijte Své Nejsvětější Požehnání na toto stvoření
které volá před Vaším Božským Majestátem.
Uchopte mou ruku, abych nebyl oddělen od Vaší ochrany,
dejte mi pevnou naději na setkání s Vaší Slávou.
Kéž je má duše utvářena Vaším Svatým Duchem
a získám rozlišování, které mě povede k Pravdě Vašeho Slova
a nesejdu ze Svaté Cesty.
Nejsvětější Trojice, odkázala jsi Svému Lidu požehnání mít
Královnu a Matku Konce časů,
aby se přimlouvala a chránila Váš Lid.
Radostně vítám toto vyvýšení Královny a Matky,
Chápu se Její požehnané ruky a poddávám se
Jejímu Mateřskému vedení, abych tak,
spolu s Ní, mohl být vykonavatelem Vaší vůle.
Matko, která vedeš, Matko, která se přimlouváš,
Matko, která chráníš toto zbloudilé Lidstvo,
buď mi kormidlem v této chvíli,
aby má duše nepodlehla ze slabosti spárům ďábla.
Posil moji vůli, abych se neobával očekávaného,
ale abych se spíše bál podlehnutí našeptávání zlého
a nedej mé duši ztratit se v temnotě zla.
Královno a Matko Konce časů,
přijď, přijmi mě a nauč mě čekat na okamžik Nejsvětější Trojice,
kéž to nejsem já, kdo by chtěl uspíšit hodinu,
ale pod Tvou věrnou ochranou ať jsem Tvým odrazem
a kéž mě nikdy nevyděsí nic, čemu bych zdánlivě mohl podlehnout.
Královno a Matko Konce časů,
učiň ať se ve mně znovuzrodí Víra, Naděje a Láska,
odvaha žít jakoTy, živit se Vůlí Nejsvětější Trojice
a trvalá vroucí víra, kterou mě povedeš
k vytouženému setkání s Otcem, Synem a Svatým Duchem,
ke znovuzrození k novému životu
po boku Nejsvětější Trojice.
Amen.

DEN PRVNÍ
Modlete se za obrácení Lidstva.
Modlitba dne:
Královno a Matko, pohlédni na mě, žiju osaměle,
přijď ke mně, potřebuji Tvoji lásku.
Přijmi do Svého Srdce mé prosby,

velmi prosím, abys je přijala: ( vložte své prosby ).
Osviť mě paprsky Své Poslušnosti, Víry, Naděje a Lásky.
Chci pomáhat svým bližním se stejnou Poslušností, jako je ta Tvá,
abychom tak společně mohli poznat Tvého milovaného Syna.
Amen.
Oběť: vyzývám vás obětovat poslušnost Mému Synu.
DEN DRUHÝ
Modlete se za ty, kdo neznají Nejsvětější Trojici
Modlitba ke Královně a Matce Konce časů….
Modlitba dne:
Kéž je mi Tvé Srdce pokladem,
kde najdu nekonečnou velikost Trinitární Lásky.
Nedej mi být nevděčným dítětem popírajícím Stvořitele,
nedej mi být zaslepeným tvorem, který popírá Vykoupení,
nedej mi se klamat a myslet si, že bez Ducha Svatého,
může mé svědomí být osvíceno, abych rozlišoval co je z Boha a co ne.
Královno a Matko, velmi Tě prosím,
abych mohl být nástrojem pro dobro mých bližních.
Amen.
Oběť: V tento den prosím, abyste konaly skutky milosrdenství pro potřebné

DEN TŘETÍ
Modlete se, aby pronásledovatelé a nepřátelé Lidu Mého Syna, byli rozehnáni.
Modlitba ke Královně a Matce Konce časů….
Modlitba dne:
Královno a Matko obtížených,
pohlédni na mě, volám Tě ze všech sil.
Nedovol, aby můj rozum nabyl vrchu nad srdcem,
Roznět ve mně odvahu vydat se cestou obrácení.
A budu-li na zemi pronásledován pro lásku k Tvému Synu,
přiveď Své Anděly a pojďte se mnou, přijď a nauč mě odolat,
v každém okamžiku, pohledem na Tvou Mateřskou Tvář.
Nechť Tvůj pohled pronikne mé myšlenky, abych se nedal unést
množstvím nabídek ovoce světa, které by mě svedlo k hříchu.
Přijmi, Královno a Matko, má přání a v Tobě ať se stanou pravdou.
Amen.
Oběť: Vyzývám vás k adoraci Mého Syna
DEN ČTVRTÝ

Nabídněte tento den za své osobní obrácení.
Modlitba ke Královně a Matce Konce časů….
Modlitba dne:
Kéž mě radost z pohledu na Tebe, stále, každičký den,
vede k tomu nejlepšímu, co v sobě mám.
Nabízím se, abys mě vytříbila, nechci být ztracený,
zlo mě mate a všednost mě zmáhá,
procházím těžkými časy, mé lidství upadá….
Královno a Matko, naplň mé srdce Svou Silou
a mou mysl Svou poslušností a Jistotou.
Chci dojít do Věčného Života, toužím po tom,
aby mé já bylo nástrojem duchovního růstu.
Královno a Matko, naplň mě Svými Dary,
pomoz mi překonat moji potřebu
být vždy nejlepší s největším potleskem.
Přijď, Královno nebes a Matko lidu Svého Syna,
učiň ze mne novou bytost,
nevinnou, sklánějící se u Tvých nohou,
abych rostl pod ochranou Tvé Čistoty.
Amen.
Oběť: Rozdělte se o potraviny s potřebnými.

DEN PÁTÝ
Tento den vás vyzývám milovat své bližní a neodmítat je.
Modlitba ke Královně a Matce Konce časů….
Modlitba dne:
Můj Ježíši, nauč mě vidět v mých bližních Tvou Tvář,
potřebuji, aby mé oči nebyly tak člověčí, ale více duchovní,
aby hleděly se stejnou Láskou, jako je Tvá.
Královno a Matko sdílej se mnou světlo Tvého pohledu,
který máš od Ducha Svatého.
Přijď, uctivě Tě prosím, aby má mysl, myšlenky i srdce,
byly více Božských způsobů, a tak pýše, předsudkům a pocitům,
zabránily, abych se vzdaloval svým bližním.
Můj Ježíši, chci si být plně vědom, co znamená být Tvým synem
a patřit k Tvému Lidu.
Být si vědom natolik, že nepocítím spásu ze slov, že Tě miluji,
ale až z vědomí, že ten, kdo miluje Tebe,
miluje stejně i své bližní.
Amen.
Oběť: Prosím, abyste obětovali Svaté Přijímání za své bratry a sestry, které nemilujete tak, jak
byste měli.

DEN ŠESTÝ
V tento den žehnejte všem bratřím a sestrám, které uvidíte; žehnejte jim z celé své
mysli, svými myšlenkami i srdcem: všem.
Modlitba ke Královně a Matce Konce časů….
Modlitba dne:
Královno a Matko Konce časů,
přijď a přijmi moji mysl, myšlenky a srdce,
abys to byla Ty, kdo bude ve mně žehnat mým bratrům a sestrám.
Protože nejsem schopen žehnat bez rozdílu a neplním tak První Přikázání,
modlím se a prosím o Tvou Mateřskou pomoc,
abych byl poslušný Přikázání Lásky.
Královno a Matko, přijď a obnov mé srdce,
abych mohl milovat své bližní, jako je miluje Tvůj Syn: bez rozdílu.
Obdaruj mě obnovenou myslí a myšlenkami,
aby v mém srdci netvořily překážky,
jimiž bych popřel svoji Věčnou Spásu.
Amen.
Oběť: Dnes se rozhodněte být láskou svým bližním, aby žárlivost, závist, marnost, touha po
majetku, nedostatek lásky a materialismus zmizely.

DEN SEDMÝ
Nabídněte tento den, aby věrnost rostla a neslábla během vážných událostí.
Modlitba ke Královně a Matce Konce časů….
Modlitba dne:
Láskyplný Otče, Milosrdný Synu, Svatý Duchu, utěšiteli,
buďte vždy a všude hluboce ctěni a velebeni.
Všemohoucí a Věčný Bože,
sešli mi Svého Svatého Ducha,
padám na svou tvář před Tvým Majestátem,
pokorně prosím o Dar statečnosti,
abych neklesl, byť budou zkoušky jakkoli silné.
Nejsvětější Trojice, opouštím sám sebe v Tobě,
abych v tomto okamžiku procitl
a neměl pohled zastřený modernismem.
Daruj mi sílu zůstat věrný Tvému Slovu
a odevzdaný Tvým Přikázáním,
v přesvědčení, že je to dobré pro spásu mou i bližních.
Daruj mi Svatou Moudrost k pochopení,
že abych Tě miloval, musím prohloubit své znalosti
a pochopení Tvého Slova.

Královno a Matko Konce časů,
půjdu se k Tobě skrýt, buď mi majákem a osviť mi cestu.
Amen.
Oběť: Děti, dnes meditujte o tom, jak dalece je člověk vzdálen Bohu.

DEN OSMÝ
Konejte nápravu za vzdálení se člověka od Stvořitele a za nevíru v jeho Slovo
Modlitba ke Královně a Matce Konce časů….
Modlitba dne:
Královno mého života, přijď, vezmi mé fyzické smysly
a veď je k rozpoznání zla, které existuje ve všem, co nás obklopuje,
aby mě nevedly k tomu, co je nepatřičné.
Nabízím ti svou lidskou vůli,
vezmi ji do Svých Dlaní a drž ji,
abych nebyl lhostejný k Boží Lásce a k bližním.
Poddávám se Tvému Mateřskému Vedení,
jako Tvé dítě, které nechce jít špatnou cestou
a nezmařit svou Spásu.
Amen
Oběť: Dnes vykonejte skutek milosrdenství

DEN DEVÁTÝ
Zvu vás k zasvěcení
Modlitba ke Královně a Matce Konce časů….
Modlitba dne:

Královno a Matko Konce časů,
Jsem tvé dítě, přijmi mě, odevzdávám Ti svůj život
a do Tvých dlaní vkládám svoji vůli,
všechno, co mám a co jsem, své naděje, touhy a představy.
Odejmi ode mne všechna pouta k hmotným věcem,
abych toužil po majetku, který nelze vidět, protože je duchovní.
Zasvěcuji dnes svůj život Tobě, Královno a Matko,
svobodně se poddávám Tvé Ochraně
v tak těžkých chvílích, ve kterých žiji,
buď mi Archou, která mě povede, abych zůstal nad vodou
a neutonul během očisty.

Kéž paprsky z Tvých Dlaní osvítí moji mysl,
myšlenky i mou paměť, aby byly uzdraveny,
mé soužení, abych ho obětoval, i mé pády,
abys Mě pozdvihla.
Osviť mi rozum, aby nebyl konkurentem mé víře,
ale jedno druhému světlem.
Zasvěcuji se a odevzdávám se Tobě
ve svobodě Božích dětí.
Amen.
PO VYKONÁNÍ TÉTO NOVÉNY ODE MNE OBDRŽÍTE.
† Ctnost naděje, abyste nezůstali v okamžiku, kdy pocítíte, že cesta je daleká, a neopustilo vás
štěstí být Božím dítětem.
† Nedovolím, aby se vás zmocnilo zoufalství, ani abyste uvěřili, že vás Můj Syn opustil. Kdokoli
požádá o milosrdné srdce s pevným úmyslem polepšení, obdrží je.
† Poskytnu vám dar moudrosti, takže budete spojeni s Božím Slovem a nebudete zmateni, jako
děti, které vidí Poslání, které do nich vložil Bůh. Tak nezmaříte Boží plány.
† Obdržíte Dar síly, aby vaše víra byla pevná a silná, vytrvalá a zároveň, aby vše vedla láska.
† Rodiny se více sjednotí a bratrství mezi bratry a sestrami bude brzdou zla.
† Podpořím lásku mezi manžely, aby rostla.
MÉ POŽEHNÁNÍ BUDE S VÁMI, DOKUD BUDETE KONAT VŠE DOBRÉ.
Miluji vás.
Matka Maria

Přeložil, uspořádal a graficky upravil Miroslav Vasko
https://www.revelacionesmarianas.com/en/reina_y_madre_de_los_ultimos_tiempos.html?utm_sou
rce=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=new_marian_invocation_queen_and_mother
_of_the_end_times&utm_term=2018-08-20

508. Poselství Matky Spásy ze dne 30. července 2018.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

NEVZDÁVEJTE SE, I KDYŽ SE CÍTÍTE VYČERPÁNI

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Jsem Matka Lidstva, ochraňuji vás a volám vás k obrácení. Jako Matka vám oznamuji čas,
ve kterém žijete.
Jsem Královna a Matka posledních časů…
a nepřestávám vás vést k mému Synu, abyste se neztratily a mohly být
věrné naplňování Přikázání a učení mého Syna.
Milované děti, vyzývám vás, abyste se modlily:
Božský, Věčný a Všemohoucí Otče,
Nejsvětější Synu, Vtělené Slovo,
Duchu Svatý, Duchu Utěšiteli,
Tři Osoby v jednom skutečném Bohu.
Vylij své nejsvětější požehnání na toto stvoření,
které úpěnlivě prosí před tvým Božím majestátem.
Vezmi mě za ruku, abych se neoddělil od tvé ochrany,
dej mi neotřesitelnou naději na setkání s tvou slávou.
Nechť je moje duše tvarována tvým Duchem Svatým
a nechej mě dojít k poznání,
které mě povede k Pravdě tvého Slova
a ať se neodchýlím od svaté cesty.
Nejsvětější Trojice, zanechala jsi svému lidu požehnání
mít Královnu a Matku posledních časů,
aby se přimlouvala za tvůj lid a byla mu ochranou.
Vítám tak vznešenou Královnu a Matku,
beru si její požehnanou ruku
a oddávám se její mateřské výuce,
abych spolu s ní byl v souladu s tvou vůlí.
Matko, která mě vedeš, Matko, která se přimlouváš,
Matko, která chráníš toto lidstvo unášené proudem,
buď mým kormidlem v tomto čase,
aby má duše kvůli mé slabosti, nepodlehla spárům zla.
Dej mi sílu vůle, abych neměl strach v očekávání,
ale spíše abych měl strach spadnout do našeptávání zla,
a nedovol, aby se má duše ztratila ve zhoubných temnotách.
Královno a Matko posledních časů,
přijď, přijmi mě a nauč mě doufat v trojjediný okamžik,
abych nebyl tím, kdo si přeje urychlit čas,
ale abych byl tvým odrazem v bezpečí tvé věrnosti
a nebyl vyděšen v žádném okamžiku,
kdy si mi bude zdát, že podlehnu.
Královno a Matko posledních časů
nechej ve mně znovuzrodit lásku, víru a naději
a také odvahu žít jako ty
a živit se trojjedinou vůlí,
a pokračovat s pevnou vírou, se kterou mě povedeš

k toužebnému setkání s Otcem, Synem a Duchen Svatým,
znovuzrozeného k novému životu spolu s Nejsvětější Trojicí.
Amen.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
nevzdávejte se, i když v těchto chvílích vás přepadne únava, nebo když se cítíte vyčerpány,
nepodléhejte zmatku, je to tíha pohrdání lidstva, které se vzdálilo Boží Lásce.
Vy, milované děti, vy víte o obětech útlaku po celém světě, ve městech, vesnicích, vy víte
o hladových, žíznivých a bezbranných. Musíte si položit otázku: jaká bude moje reakce tváří v tvář
takové lidské bolesti?
Ten, kdo žije pro materiálno, nechápe bolest, odmítá potřebného a nepomůže tomu, kdo trpí. Jen
ti, kdo bojují sami se sebou a neustoupí, aby neztratili jednotu s mým Synem, kteří nepochybují
o příchodu pokoje, harmonie mezi národy, hojnosti a spojení člověka se svým Stvořitelem, jen ti se
víry nevzdají.
Ti, kdo jsou pevné víry a nechtějí ztratit jednotu s mým Synem, vědí, že dřív, než
přijdou tyto časy, čas očisty přijde jako první.
Zlo se šíří spolu s falešnou zbožností, která se nachází v chybné religiositě, která zakalila
opravdové příbuzenství Božího lidu. Moje děti věří, že vyhověly požadavkům nebe se zbožností,
která přivedla člověka ke stagnaci, protože jim nedovoluje poznat do hloubky mého Syna. Nevíte,
nebo nechcete vědět, že musíte pozvat mého Syna, aby bydlel v srdci každého z vás, abyste Ho
svou vlastní a svobodnou vůlí nechali přebývat v lidském stvoření. Věříte ve vzdáleného Boha, a ne
v otcovského Boha, který miluje své děti a chce je mít blízko sebe.
Vy, děti, jste povolány přispívat k Božím plánům…
Musíte být věřící, kteří dávají najevo, že jsou aktivní v Božích plánech pro přicházející čas.
To, co jsem vás z Boží vůle učila, je pro vás, abyste to uvedly do praxe TEĎ! Abyste nepadly
přemožené zkouškami, abyste si nezoufaly v čekání a abyste nezapomněly, že se musíte modlit
a také uvést modlitbu do praxe a pomáhat svým bratrům, aby se nestaly kořistí Satana.
Přijímejte mého Syna v eucharistii, posilňujte se tak velkou svátostí a zbožňujte ji, uctívejte ji
ve všech svých každodenních činech a jednání tím, že budete duchovně růst a stále víc se
přibližovat mému Synu a řídit se jeho Slovem.
Nebuďte vystrašené tím, co vám oznamuje nebe, abyste se připravily. To, co víte, vám
dovolí posílit vaši víru, vaše přání zachránit si duši a vaši chuť spolupracovat na spáse
duší.
Připravte se náležitě na Varování, kde se objevíte před svědomím každého člověka a před
božstvím. Nespěte, probuďte se, obraťte se.
Vzhlížejte nahoru, usilujte víc o nebe…
Vzhlížejte nahoru, znamení vám ukážou přesný okamžik…
Skutečnost, že jednáte a pracujete proti Bohu, urychlila události, ale lid mého Syna
musí zůstat věrný a musí naplnit Boží vůli.
Nepřipoutávejte se k novinkám, které vás vedou k životu ve falešné religiozitě, nepovedou vás
k opravdové jednotě, ani ke spojení s mým Synem. Neživte se drobky, děti.
To jsou poslední časy, ano děti, vskutku jsou.

Jsou to časy, které byly oznámeny: ano, děti, opravdu jsou, ale okamžik Boha není okamžik
člověka, proto vás vyzývám, abyste nezeslábly, ale pokračovaly ve velkém úsilí růst ve spojení
s mým Synem a volám vás, abyste žily více v duchu.
JE TO, CO PŘICHÁZÍ, KONEC SVĚTA? NE, DĚTI.
Modlete se, mé děti, modlete se za celé lidstvo.
Nebojte se, jsem tady, vedle každého z vás.
Nebojte se, zůstávám s lidstvem z Boží vůle.
Zbožňujte Nejsvětější Trojici, zbožňujte ji v Duchu a Pravdě.
Žehnám vám, miluji vás.
Matka Maria

509. Poselství Boha Otce ze dne 13. srpna 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

ĎÁBEL SE SKRÝVÁ V DETAILU

Ďábel je v detailech – dívejte se, na co se nedíváte, podívejte se na drobné písmo, moji drazí. Je to
řada drobných pastí, které se stanou velkými později. Dávejte pozor, zejména ti z vás, kteří budou
brzy povoláni domů.
Podívejte se znovu. Říká se tam, co jste si mysleli? Nepřítel stanovil převod práva proti vám
a pracuje přesčas, aby vás dostal. Ďábel se velmi zajímá o vaše detaily a chce, abyste se zamotali
do právních záležitostí a neměli čas se připravit na to, o čem ví, že skutečně přichází.
Také detaily vašich osobních vztahů potřebují v tomto čase mimořádnou pozornost. Řekli jste té
osobě, že ji milujete? Projevili jste těm druhým laskavost? Povolávám mnoho z mých věrných
služebníků domů – ukázali jste tomu či onomu vaše uznání, zatímco ještě můžete?
Ďábel je ve vašich detailech, moji drazí, snaží se zašmodrchat vaši činnost tak, abyste se
od ní nemohli odpoutat. Věnujte pozornost detailům v této době. Dávejte pozor na to, čeho
si obvykle nevšímáte. Buďte bdělí. Velmi bdělí.
Bůh Otec

1Petr 5, 8: Buďte střízliví a bdělí, protože váš protivník jako řvoucí lev obchází a hledá, koho by mohl
zhltnout.
Jan 10, 10: Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a působil zkázu. Já jsem přišel, aby měly život a měly
ho v hojnosti.

Ef 6, 11: Oblečte se do plné výzbroje Boží, abyste mohli čelit ďáblovým nástrahám.

510. Poselství Boha Otce ze dne 15. srpna 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

PŘÍLEŽITOSTI

Mé děti, toto je období příležitosti. Mimořádných příležitostí, až vás budu učit o Mně. Pokuste se
nepromarnit tyto příležitosti, až se vám naskytnou.
Tyto mimořádné příležitosti, které vám dávám, přijdou jen jednou. Dveře budou otevřeny a vy
musíte jimi projít dřív, než se zavřou. Jakmile se zavřou, už je vám znovu neotevřu. Už není čas si
hrát a dveře budou otevřeny pro někoho jiného, když odmítnete, nebo budete váhat.
Rozhodujte se velmi pozorně, mé děti, protože to jsou dveře příležitosti pro vás, abyste se naučily
mým způsobům a naučily se používat mé Slovo jako zbraň. Tyto příležitosti vám dovolí jít v nové
duchovní úrovni, jakou jste dříve nikdy nezažily.
Když vám otevřu dveře, projdete jimi?
Bůh Otec

Gn 4, 7: Což nepřijmu i tebe, budeš-li konat dobro? Nebudeš-li konat dobro, hřích se uvelebí ve dveřích
a bude po tobě dychtit; ty však máš nad ním vládnout.
Zj 3, 19-21
19: "Já kárám a trestám všecky ty, které miluji. Buď tedy horlivý a dej se na pokání.
20: Hle, stojím u dveří a klepu. Kdo uslyší můj hlas a otevře dveře, k tomu vejdu a budu jíst – já u něho
a on u mne.
21: Kdo zvítězí, toho vezmu k sobě na svůj trůn, jak i já jsem zvítězil a usedl se svým Otcem
na jeho trůně."

511. Poselství Boha Otce ze dne 17. srpna 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
JEN TI, KDO JDOU SE MNOU

Mnoho mých dětí očekává můj návrat. Čekají na čas, až budou bleskově vzaty z temnoty na zemi.
Ale mnohé z nich přehlížejí jednu věc.
Jen ty, které opravdu jdou se Mnou, které skutečně vzaly na sebe svůj kříž a následovaly Mě, jen
ty, které popírají své tělo a žijí jen pro Mne, jsou připraveny jít domů.
Vy, které si ještě hrajete ve světě, které běháte za světským potěšením, vy, které jste zapletené
do světských záležitostí, budete ponechány, abych vás mohl vést pročišťováním, kterému jste se
až dosud odmítaly podrobit.

Ach, mé děti, ještě nechápete? Já chci svatou a neposkvrněnou nevěstu a netoleruji vaše hříchy!
Zplnomocnil jsem vás, abyste odolaly každému pokušení, ale mnohé z vás neprojevujete v tomto
ohledu žádné úsilí. Jste líné a lhostejné a dáváte přednost lpění na svých potěšeních. Myslíte si,
že to nevidím. Myslíte si, že se o to nestarám. Myslíte si, že všechno bude dobré.
Všechno nebude dobré, až ti kolem vás, budou vzati ze světa, ale vy budete ponechány v temnotě.
Budete ponechány čelit hrůzám, které mají přijít, a zlo vás bude pronásledovat. Co budete dělat?
K tomu vám chybí moudrost, protože jste až dosud nestrávily žádný čas v mém Slovu. Tak budete
zanechány bez pomoci.
Připravte se jít cestou, kterou jste si vybraly. Poslal jsem vám varování. Dal jsem vám mé Slovo.
Nedbaly jste na mé pokárání a dávaly jste přednost temnotě hříchu před mým světlem. Nyní
budete zanechány na cestě, kterou jste si vybraly jít.
Bůh Otec
Ef 5, 26-27
26: aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem;
27: tak si on sám připravil církev slavnou, bez poskvrny, vrásky a čehokoli podobného, aby byla svatá
a bezúhonná.
Př 1, 20-33
20: Moudrost pronikavě volá na ulici, na náměstích vydává svůj hlas.
21: Volá na nároží plném hluku, pronáší své výroky u vchodů do městských bran:
22: "Dokdy budete, vy prostoduší, milovat prostoduchost, dokdy posměvači budou mít zálibu v posmívání,
hlupáci poznání nenávidět?
23: Obraťte se, když vám domlouvám. Hle, nechám na vás proudit svého ducha, uvedu vám ve známost
svá slova:
24: Protože jsem volala, a vy jste odmítali, ruce jsem vztahovala, a nikdo na to nedbal,
25: každé mé radě jste se vyhýbali, nedali jste na mé domlouvání,
26: i já se budu smát, až budete v bídě, budu se vysmívat, až na vás přijde strach,
27: až na vás přijde strach jako ničivá bouře a vaše bída se přižene jako vichřice, až na vás přijde soužení
a tíseň.
28: Tehdy mě budou volat, a neodpovím, budou mě hledat za úsvitu, a nenaleznou,
29: protože měli poznání v nenávisti a bázeň před Hospodinem si nezvolili,
30 nedali na mou radu, každou mou domluvu znevážili.
31: Budou jíst plody své cesty, přesytí se svými plány.
32: Prostoduché zavraždí jejich odmítavost, hlupáky zahubí jejich netečnost.
33: Ale kdo mě poslouchá, v bezpečí bude bydlet a žít klidně, beze strachu z něčeho zlého."

512. Poselství Ježíše ze dne 5. srpna 2018.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com
PŘIPRAVTE SE, ABY VÁS VAROVÁNÍ NEZASTIHLO S PRÁZDNOU LAMPOU BEZ OLEJE…
Moji milovaní lidé,
mé srdce je otevřeno všem mým dětem, všem, které chtějí zůstat v trojjediné vůli.
Moji lidé, mlha houstne stále víc a přichází ze čtyř světových stran, aby lidstvo nevidělo a ani si
nepřálo dobro.
Mé děti se staly lidskými bytostmi, které nechtějí přesáhnout samy sebe, ale jsou spokojené se
svými špatnými zvyky, aniž by se chtěly změnit pro své osobní dobro, nebo pro dobro svých
bratrů.
Slyším tolik pokorných proseb a někdy i bědování uprostřed mého lidu, protože touží po vyplnění
toho, co má Matka a Já jsme oznámili skrze tato odhalení celému lidstvu. Ale říkám vám, že

s ohledem na tvrdost očisty, dokonce i ti nejbližší naší Trojici a ti, kdo mají největší
důvěru v ochranu mé Matky, se budou cítit skleslí a budou potřebovat pomoc mého
Ducha Svatého, aby mohli jít dál.
Milované děti, každé z vás vlastní autonomii k činům a jednání a v této autonomii jste odpovědné
usilovat, abyste zdokonalily svůj vztah s naší Trojicí. Kdybyste tak jednaly, dosáhly byste větší
jednoty s Božím Zákonem a jeho naplnění. Tím, že jste se odloučily od naší Trojice a pokračovaly
v zálibě ke světskému, abyste uspokojily své nízké pudy, podlehly jste gravitační síle zla, která
dokáže k sobě připoutat ty, kteří jí nekladou odpor.
Moji lidé, proto vás vyzývám, abyste zůstali bdělí, abyste nesešli z pravé Cesty a nebyli svedeni
hlasy, které nejsou moje. Každé mé dítě Mě musí poznat a uznat, abyste v tomto neustálém
pohybu, jenž vás obklopuje, nevykročili ve zmatku na špatné cesty, protože jste nepoznali znamení
času.
Připravte se, aby vás Varování nezastihlo s prázdnou lampou bez oleje… [Lk 12, 25-37].
Vzdalte se od světského, neusilujte o věci světa, musíte se stále modlit srdcem
v každém čase.
Ruka mého Otce se nachází bezprostředně před tím, než padne na lidstvo kvůli
zvrácenosti, zkaženosti, lhostejnosti, kacířství a neustálým svatokrádežným činům,
jimiž člověk uráží naši Trojici.
Tolik neuctivosti spojené s pohrdáním životem způsobilo, že číše, kterou Otec drží
v ruce, se začíná pomalu vylévat na zem a že porodní bolesti jsou prožívány velkou
částí lidstva častěji a s větší silou. Ta se projevuje skrze přírodu, která rozmnožuje
své činy proti člověku, který odmítá naši svrchovanost.
Moji milovaní lidé,
zasvěťte tento den, abyste oslavili a ctili mého Otce. Chcete být poslušnými dětmi?
Obětujte lidskou vůli naší Trojici a dejte tak popud k nutné změně, aby cesta, kterou
jdete, byla správná, abyste stále nebloudili.
Moji lidé, má Matka, jako požehnané dítě, snažně prosí každého z vás, abyste vždy byli živými
chrámy mého Ducha Svatého, a Já, jako její Syn [1Kor 3, 16-17], si přeji, aby můj lid uctíval
mou Matku tím, že vejde do jejího Neposkvrněného Srdce a bude ji naléhavě prosit
o její ochranu ve dni jejích narozenin. Nebe oslavuje toto vznešené dítě a vy, děti, máte
přijmout milost, kterou v tento velký den obdržíte z nebe.
Moji lidé, neztraťte se v čase očišťování.
Žehnám vám, moji lidé.
Váš Ježíš

513. Poselství Boha Otce ze dne 18. srpna 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

BUDETE MĚ NAZÝVAT PÁNEM?

Připravuji pustinu, do které vás zavedu, dokonce i teď. Ty z vás, kdo odmítli jít po mých cestách.
Ty z vás, kdo nedbali na mé pokárání a dali přednost svým temným hříchům před cestou ve světle
a svatosti.
Podívejte se kolem sebe – zvětšil jsem počet zvířat. Hadi se na mnoha místech vyskytují ve velkém
množství. Čekají na den, kdy půjdete mezi nimi. Přijdou dny, kdy se budete muset skrývat, abyste
přežili. Jste připravení? Budete pak ke Mně křičet? K Bohu, kterého nyní ignorujete?
Přijmete v ten den mé cesty a půjdete po nich? Budete Mne nazývat Pánem, když nikdo jiný
nebude, aby šel s vámi temnotou plnou divokých zvířat?
Bůh Otec

Př 1, 20-33
20: Moudrost pronikavě volá na ulici, na náměstích vydává svůj hlas.
21: Volá na nároží plném hluku, pronáší své výroky u vchodů do městských bran:
22: "Dokdy budete, vy prostoduší, milovat prostoduchost, dokdy posměvači budou mít zálibu
v posmívání, hlupáci poznání nenávidět?
23 Obraťte se, když vám domlouvám. Hle, nechám na vás proudit svého ducha, uvedu vám
ve známost svá slova:
24: Protože jsem volala, a vy jste odmítali, ruce jsem vztahovala, a nikdo na to nedbal,
25: každé mé radě jste se vyhýbali, nedali jste na mé domlouvání,
26: i já se budu smát, až budete v bídě, budu se vysmívat, až na vás přijde strach,
27: až na vás přijde strach jako ničivá bouře a vaše bída se přižene jako vichřice, až na vás
přijde soužení a tíseň.
28: Tehdy mě budou volat, a neodpovím, budou mě hledat za úsvitu, a nenaleznou
29 protože měli poznání v nenávisti a bázeň před Hospodinem si nezvolili,
30 nedali na mou radu, každou mou domluvu znevážili.
31: Budou jíst plody své cesty, přesytí se svými plány.
32 Prostoduché zavraždí jejich odmítavost, hlupáky zahubí jejich netečnost.
33: Ale kdo mě poslouchá, v bezpečí bude bydlet a žít klidně, beze strachu z něčeho zlého."
Ef 5, 26-27
26: aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem;
27: tak si on sám připravil církev slavnou, bez poskvrny, vrásky a čehokoli podobného,
aby byla svatá a bezúhonná.

514. Poselství Ježíše ze dne 20. srpna 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
ZPUSTOŠENÝ KRAJ
Mé děti, mnohokrát jsem vám říkal o zkáze, která přichází. Všechny národy, které se odvrátily ode
Mne, budou zničeny, ale ty, které také zkazily jiné národy, jsou Mi odpornější. Pro ty si vyhrazuji
zvláštní pozornost.
Ameriko, měla jsi ve svém světě takový potenciál. Mohla jsi přinést mnohem víc dobra, ale místo
toho sis vybrala činit ohavnost. Tvoji zvolení vůdci, kteří tě svedli na scestí, schválili zhoubné
zákony a nyní je tvá země pošpiněna víc než kdy jindy. Z tvé půdy ke Mně křičí krev, a přestože
mnoho modliteb vystoupalo ke Mně, abych tě zachránil, nyní zničím národ Ameriky. Amerika už

nebude, protože ji spálím ohněm. Ponechaný zbytek bude velmi malý, jak pročistím poslední
z mého lidu, kteří se Mi až doposud odmítali podrobit.
Ameriko, budeš předána svým nepřátelům. Proniknou přes tvá pobřeží a pro tvůj lid nebude místo,
kam by se schoval, protože vytáhnu meč na zkažené, kteří se budou snažit uniknout. Smrtící
nákaza prosytí tvé břehy. Budeš sloužit svým nepřátelům, protože jsi odmítla sloužit Mně. Kvůli tvé
vší dřívější pýše poznáš nyní potupu a ponížení.
Zničím tvá zářící města, která se promění v popel. Neprokážu ti soucit, protože ses odvrátila ode
Mne a mých cest a šla jsi proti Mně. Volal jsem tě k pokání, ale stále jsi šla proti Mně. Kvůli tomu
ti neprokážu milosrdenství, ale zničím tvé ohavnosti. Zničím tvé špatné vůdce. Zničím všechny, kdo
tě učinili pyšnou a nezávislou. Byl jsem to Já, kdo ti žehnal a jsem to Já, kdo ti odebere toto
požehnání.
Nakonec nezůstane nic a ty nebudeš dokonce schopná uživit svůj vlastní lid. Tvůj průmysl si také
vezmu. Nezanechám z tebe nic než popel a hnůj.
Připrav se, Ameriko, se potkat se svým koncem, neboť je velmi blízko. Tvoji nepřátelé pro tebe
přicházejí.
Konec je před tebou.
Ježíš
Ezechiel 5, 6-17
6: Vzepřel se však proti mým řádům a nařízením svévolněji než pronárody a země, jež jsou okolo něho; mé
řády znevážili a mými nařízeními se neřídili.“
7: Proto praví Panovník Hospodin toto: „Poněvadž hlučíte více než pronárody, které jsou okolo vás, ale
mými nařízeními se neřídíte a mé řády nezachováváte, ba ani nejednáte podle zvyklostí pronárodů, jež
jsou okolo vás,
8: proto praví Panovník Hospodin toto: Jsem proti tobě, Jeruzaléme, a vykonám uprostřed tebe soudy
před očima pronárodů.
9: Pro všechny tvé ohavnosti vykonám v tobě, co jsem ještě nevykonal a už nikdy nic takového
nevykonám.
10: Otcové budou jíst uprostřed tebe syny a synové budou jíst své otce. Tak vykonám v tobě soudy a celý
pozůstatek tvého lidu rozvěji do všech větrů.
11: Jakože jsem živ, je výrok Panovníka Hospodina, poněvadž jsi poskvrnil mou svatyni všelijakými
ohyzdnými a ohavnými modlami, ani já ti nic neslevím a nebude mi tě líto, ani já nebudu znát soucit.
12: Třetina v tobě zemře morem a zajde uprostřed tebe hladem, třetina padne okolo tebe mečem a třetinu
rozvěji do všech větrů a s taseným mečem jim budu v zádech.
13: Tím se dovrší můj hněv, upokojím své rozhořčení proti nim, a tak se potěším. I poznají, že já,
Hospodin, jsem promluvil ve své žárlivosti, že mé rozhořčení proti nim se dovršilo.
14: Obrátím tě v trosky a budeš potupou mezi pronárody, které jsou okolo tebe, před očima každého, kdo
půjde kolem.
15: Budeš pronárodům, jež jsou okolo tebe, předmětem tupení a hanobení, trestu a úděsu, až budu nad
tebou konat soudy v hněvu, v rozhořčení a rozhořčeným trestáním. Já, Hospodin, jsem promluvil.
16: Vystřelím na vás zhoubné šípy hladu, které přinesou zkázu, vystřelím je k vaší zkáze, uvedu na vás
hlad a zlámu vám hůl chleba.
17: Pošlu na vás hlad a dravou zvěř, a budeš bez dětí; projde tebou mor a krev, uvedu na tebe meč. Já,
Hospodin, jsem promluvil.“
Př 1, 23-33
23: Obraťte se, když vám domlouvám. Hle, nechám na vás proudit svého ducha, uvedu vám ve známost
svá slova:
24: Protože jsem volala, a vy jste odmítali, ruce jsem vztahovala, a nikdo na to nedbal,
25: každé mé radě jste se vyhýbali, nedali jste na mé domlouvání,
26: i já se budu smát, až budete v bídě, budu se vysmívat, až na vás přijde strach,
27: až na vás přijde strach jako ničivá bouře a vaše bída se přižene jako vichřice, až na vás přijde soužení
a tíseň.
28: Tehdy mě budou volat, a neodpovím, budou mě hledat za úsvitu, a nenaleznou,
29: protože měli poznání v nenávisti a bázeň před Hospodinem si nezvolili,
30: nedali na mou radu, každou mou domluvu znevážili.
31: Budou jíst plody své cesty, přesytí se svými plány.

32: Prostoduché zavraždí jejich odmítavost, hlupáky zahubí jejich netečnost.
33: Ale kdo mě poslouchá, v bezpečí bude bydlet a žít klidně, beze strachu z něčeho zlého.“

515. Poselství Matky Spásy ze dne 10. srpna 2018.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

JSTE DOBŘÍ LIDÉ, MILUJÍCÍ A PRAVDIVÍ?

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Zbožňujme Nejsvětější Trojici a chvalme Ji navěky věků. Amen.
Já jsem Matka lidstva, Matka lidu, který se bouří proti Tomu, kdo je VŠE VE VŠEM.
Abyste nepochybovali o Božím milosrdenství, pokračuji ve sdělování Boží vůle v tomto Slovu,
protože v těchto časech, kdy vítězí zlo, vás z milosrdenství neopustí Otec, ani Syn, ani Duch Svatý.
A vy, děti, potřebujete Boží vedení, abyste nepadly do pasti ďábla.
Lidé mého Syna, milované děti, toto je čas, kdy musíte pokračovat ve své duchovní přípravě,
jak můj Syn a já jsme vás o to už dříve žádali.
Každý člověk se musí stát stvořením, které jde po zemi se svými fyzickými smysly, spojenými
s duchovními smysly, abyste zůstali v jednotě s Duchem Svatým.
Nemůžete brát má Slova lehkovážně, nebo jako zbytečná. Můj Syn vás vyzývá, abyste
byli pravdiví, musíte poslechnout dřív, než spravedliví budou ztraceni spolu s plevy
před tím, kdy Boží milosrdenství bude jednat se svou svatou spravedlností.
Je naléhavé, abyste se duchovně připravili s odpovědností, se znalostí a uznáním Trojičné Lásky
k vám, která vám odpouští znovu a znovu. Takto lidstvo opustilo Boha, vysmívá se mému Synu
a staví se proti Duchu Svatému a jako noví Herodesové, zabíjíte nevinné a lpíte na lidských
zákonech, abyste se ospravedlnili v očích společnosti, a zapomínáte, že Bohu nemůže být nic
skryto.
Svoboda je největší věcí, kterou člověk vlastní a tím děláte svobodu vaším největším hříchem,
když ji převracíte do nevázanosti, jak se to děje v této generaci.
Děti mého Neposkvrněného Srdce, nemáte ponětí, co je to být pravým křesťanem, protože jednáte
tak odlišně. Slyším vás mluvit v naprosto světském, pohanském, rouhavém a neslušném způsobu…
Říkáte, že milujete mého Syna, a přesto Ho neposloucháte.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, dovolte Lásce mého Syna ve vás růst, aby vás
obměkčila, protože sklizeň nebude otálet a příroda nenajde žádné hranice.
Nesmíte zapomínat, že každý okamžik je činem Boží Lásky, proto se musíte rychle
vrátit na pravou cestu, abyste se připravily ve všech ohledech, a především v tom
duchovním.

Drahé děti, přezkoušejte se, podívejte se dovnitř sebe a hledejte okamžiky, kdy jste odešly od
mého Syna a urážely Ho, zraňovaly, špatně s ním zacházely a jak jste rmoutily Ducha Svatého!
Požádejte o odpuštění celým svým srdcem.
Budete neustále dostávat volání, než přijde Varování, aby vás nezastihlo spící [Mt 24, 42; 25, 13].
Boží řád se nenechá vysvětlit vědou. Bude velkým tajemstvím, že všichni lidé poznají, že pocházejí
z Boha, dokonce i ti, kteří nejsou věřící.
Milovaní, vteřiny před Varováním, se země, v celém jejím rozsahu, zmocní ticho, a pak budou
všichni sami s Bohem. Varování bude vnitřní a osobní, dovolí vašemu svědomí ukázat, jaký byl váš
život a vaše osobní jednání. To, děti, je činem milosrdenství, aby vám jednotlivě dovolilo uvidět váš
stav jaký je, bez přetvářky, bez masky, takové, jaké jste.
Jak jste žily?
V jakých poměrech jste žily?
Jste dobří lidé, milující a pravdiví?
Jaké jsou úmysly, doprovázející vaši práci a jednání?…
To, a víc, bude rozhodovat o utrpení v tomto okamžiku a po Varování. S Varováním
nepřijde konec zla, naopak ti, kdo uvidí zlo, v jakém žijí a nekají se, budou se bouřit proti Bohu,
protože nepřijmou pohled na sebe samé s takovým množstvím zla uvnitř.
Neodvracejte se od mého Syna, nabídněte Mu své činy, své dobré skutky, dobrá přání vůči svým
bratrům a péči o přírodu. Nezkoumejte, zda ostatní spolupracují nebo nespolupracují, buďte
spravedliví a… mé děti dávají ve známost svá svědectví, nesoudí své bližní.
Buďte těmi, kdo naplňují Boží vůli, řídí se Přikázáními Božího Zákona, přibližují se k mému Synu,
zbožňují Ho v Duchu a Pravdě [Jan 4, 23].
Milovaní lidé mého Syna, přemýšlíte o andělu pokoje a zaměňujete ho s dvěma svědky,
nebo si myslíte, že bude papežem: Není tomu tak. Můj milovaný anděl pokoje přijde, aby
vám pomáhal, působil proti zlu antikrista vůči věřícím. Bude štítem, mečem, potravou, slovem pro
ty, kdo žijí v osamění, skrytí, kde je nikdo nevidí a Zlý na ně nedosáhne.
Můj milovaný anděl pokoje se bude nabízet z lásky k Bohu, aby svatý zbytek přežil a
povstal se Slovem v Duchu a Pravdě.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, běh lidstva není výsledkem náhody, ale příčinné
souvislosti lidských skutků a jednání, které se staly nezávislé na Boží ochraně a Lásce. Země
bude otřesena s větší silou, nebudete mít jistotu o počasí, až budete předvídat čas žní kvůli
jeho extrémnímu kolísání.
Období sucha budou vážnější než v minulosti a způsobí, že člověk bude bojovat o vodu. Deště
způsobí, že podoba krajiny se na některých místech změní. Proto je nezbytné, abyste předjímaly
a usilovaly být lepšími a věrnými dětmi Boha. JÁ JSEM TADY, JSEM VAŠE MATKA, VOLEJTE
MĚ!
Žehnám vám.
Matka Maria

516. Poselství Boha Otce ze dne 21. srpna 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

PŘICHÁZÍ SMRT, ABY ZŮSTALA

Řekl jsem vám, že ke všem na zemi přichází čas loučení, a je tomu tak. Až tento čas přijde, stane
se to náhle a bez varování. Přichází hodně neštěstí a mnoho životů bude v krátkém čase ztraceno.
Ukažte těm, které milujete, že je máte rádi, dokud je ještě čas. Buďte laskaví k těm, kolem vás,
neboť mohou brzy odejít. Mnozí v tomto čase půjdou v žalu a vaše hoře bude vaší cestou, jak víc
a víc z mého lidu bude bráno ze země. Tato doba smutku nebude krátká, protože smrt zůstane na
zemi.
Už jen málo času zbývá pro všechny, kdo žijí na zemi, protože nyní mé svaté Slovo bude naplněno.
Nyní uvidíte všechny tyto předpověděné věci, jak se stanou ve vašich životech.
Studujte mé Slovo, abyste mohli vědět a chápat, co přichází.
Bůh Otec

Mt 5, 4: Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni.
Zj 12, 12: Proto se veselte, nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte! Běda však zemi a moři, protože ďábel
k vám sestoupil s velikým hněvem, neboť ví, že už má jen málo času.
Ž 34, 19: Hospodin je blízko těm, kdo jsou zkrušení v srdci, zachraňuje lidi, jejichž duch je zdeptán. (*)
Iz 41, 10: Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu,
pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.
Kol 2, 5: Vždyť i když je mé tělo od vás daleko, aspoň můj duch je s vámi, a mám radost z dobrého
pořádku u vás, že vaše víra v Krista je pevná.
(*) V originálu: Ž 34, 18

517. Poselství Boha Otce ze dne 22. srpna 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
RYCHLÉ ZMĚNY

Mé děti, změny začínají dokonce i teď a budou se nenápadně zrychlovat každým ubíhajícím dnem.
Brzy se váš svět bude měnit tak rychle, že nebudete schopny držet krok se změnami, které se
stanou.
Soustřeďte se na Mne, ne na váš svět, který zaniká, neboť brzy bude plný smrti, jak se rozšíří
nejdřív první, a pak další epidemie. Mnoho pohrom, které přicházejí, přinesou hodně smrti
a mnoho životů bude vzato.
Přizpůsobivost bude klíčem v časech, které mají přijít. Adaptujte se na všechny situace,
ale nezpronevěřte se své víře a důvěře ve Mne. Nezraďte Pravdu. Nebuďte ve spojenectví
s nepřítelem, neboť když to uděláte, zničí vás.

Postavte se za Pravdu a bydlete v mém Slovu.
Bůh Otec

Zj 12, 12: Proto jásejte, nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte! Běda však zemi i moři, neboť sestoupil
k vám ďábel, plný zlosti, protože ví, jak málo času mu zbývá.
Jan 15, 1-8
1: Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec je vinař.
2: Každou mou ratolest, která nenese ovoce, odřezává, a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla
hojnější ovoce.
3: Vy jste již čisti pro slovo, které jsem k vám mluvil.
4: Zůstaňte ve mně, a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni,
tak ani vy, nezůstanete-li ve mně.
5: Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze
mne nemůžete činit nic.
6: Kdo nezůstane ve mně, bude vyvržen ven jako ratolest a uschne; pak ji seberou, hodí do ohně a spálí.
7: Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám.
8: Tím bude oslaven můj Otec, když ponesete hojné ovoce a budete mými učedníky.
Mt 10, 33: Ale kdo mě zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi.

518. Poselství Ježíše ze dne 17. srpna 2018.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

VY ZNÁTE PÍSMO SVATÉ, NEDĚLEJTE ÚSTUPKY, BUĎTE PEVNÍ

Moji milovaní lidé:
Každý dobrý čin, který uděláte, se rozmnožuje v celém Stvoření a vrací se k lidstvu
v požehnání pro všechny, bez rozdílu.
Proto každá myšlenka, čin, jednání, každá reakce, slovo, každý pohled, vše, co jste slyšeli, musí ve
vás nést otisk lásky mé Matky, aby vše, co vyzařujete, bylo zcela obnoveno mateřskou láskou mé
Matky.
Žádám vás, abyste byli silní, pevní a odhodlaní ve své práci a činech a nekolísali
a nezavdávali podnět ke zraněním duší a nedělali ze sebe nezúčastněné lidi, kteří mohou být
smícháni s plevelem.
Vy znáte Písmo svaté, nedělejte ústupky, buďte pevní.
Nedovolte, aby vás přiměli říct "ano" tomu, co je "ne", nebo říkali "ne" tomu, co je "ano".
To by způsobilo vaši duchovní porážku.
Nedovolte jim, aby vám řekli "ne" tomu, k čemu je povoláno každé naše dítě: být živým
svědectvím Božího díla a jednání. To by umožnilo nepříteli, vzhledem k mlčení mých vlastních,
získat výhodu a vyhrávat pro sebe duše.

Buďte za všech okolností pokojní a současně opatrní v řeči, abyste nevyvolávali spory, ale vy Mě
znáte a dobře víte, co od vás očekávám, a že byste neměli jednat mimo Boží vůli. Přikázání jsou
platná pro včerejšek, dnešek a navždy.
Moji milovaní lidé,
ten, kdo neprohloubí pochopení toho, co je pravá modlitba, se vzdaluje od duchovní
cesty.
Svatý růženec není stále se opakující modlitbou, ale oslavením mé Matky, a musíte se modlit
s klidným srdcem a své smysly předat Duchu Svatému, abyste se mohli modlit v jednotě s Boží
vůlí.
Modlitba ze zvyku, kvůli vlastnímu prospěchu, modlitba ve stavu únavy, stejně jako hlasitá
a prázdná modlitba, nevyjadřuje, ani neobsahuje pravý duchovní cit, který by modlitba měla mít.
K modlitbě se musíte připravit s láskou a dovolit srdci, aby se pozvedlo k rozumu: slova, pocity
a přání, a vše, co vás obklopuje a co nosíte ve svém nitru, předali mému Duchu Svatému, abyste
byli osvíceni a modlili se opravdově, jak si přeji. K modlitbě je nutné, abyste potlačili myšlenky,
které přicházejí a odcházejí a které skrze mysl vám zabraňují, abyste se mohli se Mnou sjednotit.
Modlitba by vás měla ztišit, aby vás naplnil můj Duch Svatý a všechen vnitřní neklid byl překonán
tichem mé Lásky. Tak zahájíte vnitřní a vnější změnu, ať už je to váš charakter, zoufalství,
nedostatek rozhodnosti, nebo strach – nad vším zvítězí můj pokoj, který se ve všech chvílích stane
svědectvím mých dětí.
Nezapomeňte, že charakter je tím, co pomáhá člověku se změnit, nebo stagnovat
ve vztahu ke Mně a ke svým bližním.
Moji milovaní lidé, vysvětlení příčin, které vám dává věda, pokud jde o poruchy v přírodě,
by nemělo být výhradně připisováno takzvané změně klimatu. I když je pravda, že člověk
zdevastoval téměř celou Zemi, dobře víte, že chování člověka nezůstane pouze v člověku,
ale že dobro přitahuje dobro a zlo přitahuje zlo [Př 17, 13].
A co vládne v tomto čase na Zemi? Nejodpornější změna lidské bytosti proti našemu božství a vůči
mé Matce, která je hanobena stejně jako má církev těmi, kteří, aniž by měli opravdové povolání
ke kněžství, se k němu přidali z velmi jiných důvodů, než je láska ke Mně a služba ostatním.
Příroda je vůči člověku pokaždé tvrdší, až dojde ke změně klimatu celé Země a mé děti začnou
trpět na chladné Zemi bez slunce.
Sopky, mé děti, jsou mocnými obry, které udržují ve svých útrobách tolik tlaku, že největší z nich
mohou změnit podnebí velké části Země.
Vyhaslé sopky pod vodou se probudí a vystaví vás velkému nebezpečí.
Vulkán v Yellowstonu se začíná probouzet spolu s jinými, které jsou spojeny pod velkou částí
Země.
V jedné části Země požáry způsobí člověku těžké utrpení a v jiných částech voda vystoupí z břehů
a vyvolá vážné škody a ztráty na životech. Podnebí v jednotlivých zemích už není stejné, a vy to
víte, ale nechcete to připustit kvůli velké vině, kterou nesete za tyto změny.
Člověk se nechce změnit, žije na účet institucí, které řídí kroky lidstva a vedou vás na cestu
k vytvoření jediného náboženství, jediné vlády, jediné ekonomiky a jediného pokřivení hodnot.

V ulicích uvidíte potracené nevinné. Lidstvo ztratí to málo studu, který ještě má. Rodiny budou
motivovány, aby žily v nevěře. Proto vás vyzývám, abyste Mě poznali, abyste se neodvrátili
a byli v souladu s naší Boží vůlí.
Nečekejte! Musíte začít změnu právě v tomto okamžiku.
Nevylučujte příchod války, buďte bdělí, aniž byste zanedbali tuto možnost. Vražda otřese lidstvem
a bude příčinou k velkým spekulacím, hrozbám a k vojenským akcím.
Přijde čas, kdy budete žít, jako by nebyly žádné hranice a člověk zmate sám sebe, jako kdyby se
nacházel v babylonské věži. Ti, kteří trpí hrůzou ve svých zemích, odejdou do cizích zemí, a cizinci
se stanou pány domů a jejich majitelé, cizinci.
Mé chrámy budou poškozeny jako symbol toho, že lidstvo chce žít beze Mne. Přisoudí Mně
odpovědnost za špatné jednání těch, kdo nerespektovali svá kněžská povolání, protože
ve vzdělávacích institucích chybí modlitba, oddanost a odpovídající opatření týkající se Mne.
Potřebuji, abyste se chovali jako mé skutečné děti, ne jako ty, které zůstávají u bran, ale jako ty,
které svým příkladem stojí vpředu.
Nebuďte neopatrní ve své práci a skutcích, nespěchejte!
Budete všichni trpět nutnými změnami, a zázraky Otcova díla se projeví v celé své
slávě.
Zůstaňte v pohotovosti, ale neupadněte do chaosu.
Pevně si udržujte si víru a víc než dříve si buďte vědomi přítomnosti anděla strážného.
Ve víře, se vší mou láskou k mému lidu.
Váš Ježíš

519. Poselství Boha Otce ze dne 23. srpna 2018.
Nástroj: Glynda Linkous(USA).
PODVOD A ZRADA

Mé děti, nyní vás budu učit o zradě, o podvodu, protože to je, co přichází do vašeho světa.
Dokonce nyní velmi málo věcí je takových, jak se zdá, a více podvodu přichází, a tak musíte být
připraveny.
Když vás zradí, pocítíte hodně bolesti, pocítíte ztrátu těch, jimž jste věřily a naučíte se tím
důvěřovat jen Mně. Mnohem více zrady přichází, dokonce víc, než můžete chápat, a na každé
úrovni, kterou svět může nabídnout.
Kdykoli zjistíte, že jste byly oklamány, zakusíte znovu pocit zrady, ale brzy bude svět zahalen do
klamu a vy musíte porozumět tomu, jak tím projít. Mé děti, které se nyní podvolily Mně, se budou
učit tyto věci s předstihem. Pro ostatní – vy se to naučíte v čase nepokojů na zemi.
Připravte se na to, co se máte brzy učit. Čtete, co má Slova říkají o podvodu a zradě. Buďte
připravené, až se to ukáže ve vašem životě.

Bůh Otec

Mt 24, 5-13
5: Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat 'já jsem Mesiáš ' a svedou mnohé.
6: Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách; hleďte, abyste se nelekali. Musí to být, ale to ještě nebude
konec.
7: Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha místech.
8: Ale to vše bude teprve začátek bolestí.
9: Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno.
10: A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět;
11: povstanou lživí proroci a mnohé svedou,
12: a protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých.
13: Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.
Mt 24, 21
21: Neboť tehdy nastane hrozné soužení, jaké nebylo od počátku světa až do nynějška a nikdy již nebude.
Mt 24, 29
29: Hned po soužení těch dnů se zatmí slunce, měsíc ztratí svou zář, hvězdy budou padat z nebe
a mocnosti nebeské se zachvějí.
Dan 12, 1
1: V oné době povstane Míkael, velký ochránce, a bude stát při synech tvého lidu. Bude to doba soužení,
jaké nebylo od vzniku národa až do této doby. V oné době bude vyproštěn tvůj lid, každý, kdo je zapsán
v Knize.

520. Poselství Boha Otce ze dne 24. srpna 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

BEZPRÁVÍ

Tolik těch, kdo se nazývají mým jménem, odmítají jít po mých cestách. Myslí si, že nevidím,
že nedbám, ale to se nestane. Mé Slovo je jasné.
Protože jste odmítli držet se pravidel, protože jste odmítli jít po mých cestách, budete žít v čase
bez pravidel. Budete žít v čase, kdy bude plno bezpráví.
Pak poznáte, že kde je bezpráví, tam je jen chaos.
Bůh Otec

1Jan 3, 4: Kdo páchá hříchy, přestupuje zákon – hřích je totiž přestoupení zákona.
Mt 24, 12-13
12: A proto se značně rozmůže nepravost, ochladne u mnohých láska.
13: Kdo však vytrvá až do konce, bude spasen.
2Tes 2, 7: Ve skrytu už ta špatnost pracuje; (aby propukla), musí ovšem napřed ustoupit z cesty ten, kdo
to dosud zdržuje.
2Kor 6, 14: Nespřahujte se už s nevěřícími – jste přece něco jiného! Vždyť co má dělat spravedlnost
s nepravostí? Co má společného světlo s tmou?

Řím 6, 19: Vzhledem k vaší lidské slabosti užiji příkladu z obyčejného života: Kdysi jste dávali své údy do
služeb nečistotě a nevázanosti, takže jste vedli život nezřízený. Teď zase dejte své údy do služeb
spravedlnosti, abyste vedli život svatý.
Mt 24, 5-13
5: Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat 'já jsem Mesiáš ' a svedou mnohé.
6: Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách; hleďte, abyste se nelekali. Musí to být, ale to ještě nebude
konec.
7: Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha místech.
8: Ale to vše bude teprve začátek bolestí.
9: Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno.
10: A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět;
11: povstanou lživí proroci a mnohé svedou,
12: a protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých.
13: Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.
Mt 24, 21
21: Neboť tehdy nastane hrozné soužení, jaké nebylo od počátku světa až do nynějška a nikdy již nebude.
Mt 24, 29
29: Hned po soužení těch dnů se zatmí slunce, měsíc ztratí svou zář, hvězdy budou padat z nebe
a mocnosti nebeské se zachvějí.
Dan 12, 1
1: V oné době povstane Míkael, velký ochránce, a bude stát při synech tvého lidu. Bude to doba soužení,
jaké nebylo od vzniku národa až do této doby. V oné době bude vyproštěn tvůj lid, každý, kdo je zapsán
v Knize.

521. Poselství Matky Spásy ze dne 20. srpna 2018.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

MUSÍTE MILOVAT JEDEN DRUHÉHO A BÝT JEDNOHO SRDCE

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, žehnám vám.
Jako Královna a Matka posledních časů, znovu naléhám na lid mého Syna, aby se
obnovil a lidé se v jediném srdci vzali za ruce po celém světě a vytvořili zeď opevněnou
vírou, nadějí a láskou k bližnímu.
Musíte být poslušné, mé děti, poslušné… A děkovat Otci, že jste jeho děti a přivítat vykoupení,
které vám nabízí můj Syn a být opravdovými nositeli Ducha Svatého.
Svědectví mých dětí probíhá i v této chvíli. Během této Novény, musíte nabídnout každý čin a dílo
pro spásu celého lidstva, které se nachází v stavu neklidu, dezorientováno velkou mašinerií zla,
která, maskovaná za velké organizace zla, vás dokázala uchvátit, abyste byly dětmi, které
neposlouchají Přikázání Otce, nepřály si přijmout spásu, kterou vám nabízí můj Syn a abyste
odmítly být živými chrámy Ducha Svatého.
Dívám se na tolik bytostí na světě, které s podpisem na kusu papíru, který může
odnést vítr, nebo shořet v ohni v několika vteřinách, potvrzují, že už se nenazývají
křesťané, ani nepatří k církvi mého Syna.

Zapomínají, že nikdy nebudou moci popřít, že jsou dílem Věčného Otce, a proto patří mému Synu
a vlastní Ducha Svatého. Jak velká je nevědomost těchto stvoření, jimž zlo otrávilo mysl a vštípilo
jim sérii teologických protikladů, aby se staly odpadlíky. Ale vy, mé děti, sjednocené v této Novéně,
během níž vás doprovázím, když se ji modlíte každý den, a sjednocené s touto Matkou, zachráníme
duše, půjdeme na pomoc duším pro slávu Nejsvětější Trojice.
Každá modlitba, kterou posíláte k Nejsvětější Trojici je pokladem. Beru ji do svých rukou, vkládám
ji do svého srdce a pozvedám k trůnu Otce, Syna a Ducha Svatého.
Žádná modlitba, jakkoli stručná, se neztrácí, pokud se ji modlíte v plném vědomí,
v Duchu a Pravdě.
Proto je velký rozdíl mezi modlitbou, kterou se modlíte, aniž byste věděly, co říkáte, jako něco
mechanického a činěné ze zvyku a tím, co modlitba skutečně znamená. Modlit se, je meditovat nad
každým slovem, které vyslovíte a prožívat je ve svém vlastním těle, milovat ji v duchu, abych ji
mohla přinést před Nejsvětější Trojici.
Nepotřebujeme velké řečníky, ani oslňující modlitby, jako ty, které diktují jistí politici, aby udělali
velký dojem na druhé. Nepotřebujeme to, potřebujeme modlitby srdce, které hoří touhou děkovat
Bohu, s touhou obdržet Boží pomoc.
Kolik vás se modlí s myšlenkou, že my, Nejsvětější Trojice a tato Matka potřebujeme
vaše modlitby? Potřebujeme lásku, jsme vděční za modlitby, a ty jsou vzaty a znovu vylévány
v požehnání na vás. Musíte se modlit, abyste byly stále požehnané. Potřebujeme, ano,
potřebujeme opravdové lidi, a ne lidi vlažné, potřebujeme lidi přesvědčené a obrácené.
Dny tyto této tak mimořádně důležité Novény, jak mi objasnil Věčný Otec, jsou
mimořádně důležité pro lidstvo, protože tím sloužíte jeden druhému a modlíte se
modlitby ze srdce, a když pozvedáte modlitby svým srdcem, přijímáte požehnání, která
se na vás vylévají, aby ti, kteří potřebují modlitbu srdce, se obrátili a zvládli proměnu.
Po zakončení této Novény, musí všichni vědět a uvědomit si, že existovalo "předtím"
a bude existovat "potom". Pak toto v lásce, naději a lásce k bližnímu obnovené lidstvo,
se stane nositelem hluboké víry.
Ale kvůli tomu se musíte každý den otevřít, protože ani Nejsvětější Trojice, ani já, nebudeme moci
omezovat svobodu, kterou Bůh dal člověku. Člověk se musí odhodlat, aby v sobě dovolil uskutečnit
Boží čin. A já vás k tomu vyzývám: Otevřete své srdce, abyste byli proměněni. A přestože vaše
mysl vás volá, abyste následovali světské trendy, vy, otevřete srdce a my vás tam budeme živit.
Mé děti, musíte si uvědomit, že Novéna nekončí 28. srpna, ale tento den začíná
přinášet své ovoce, kdy začnete jít po pravé cestě obrácení.
Lidé mého Syna musí zůstat pevní, aby je Zlý nezkazil, vzhledem k tomu, že démon, který je
vychytralý, napadl mysl člověka prostřednictvím špatně použité technologie a skrze mysl zkazil
všechny jeho smysly.
Jak se můžete nazývat dětmi mého Syna, které mého Syna milují, když si pro své bratry přejete
smrt? To je strategie Zlého, je to strategie, která je utkána během historie mocným chapadlem
svobodného zednářství, skrývající se v tomto čase pod různými organizacemi, které se zdají být
pro lidi přitažlivé, jako ty, které podporují hnutí proti daru života.
Jak se mohou nazývat křesťany ti, kteří stále znesvěcují mého Syna! Jste to vy, kteří se
potřebujete modlit za vás samotné, abyste obdrželi odpuštění a požehnání a já, jako Královna
a Matka posledních časů, a nikoli konce světa, ale posledních časů, vás volám, abyste si uvědomili,
že je naléhavé, abyste vy, jako Boží lid, přijali rozhodnutí zřeknout se světa a jeho machinací,

zřeknout se Satana a jeho zvrácenosti, zřeknout se novinek, které vás kazí. Neboť v těchto
posledních časech démon ví, že má jen málo času, a proto se vrhl a vrhá s velkou houževnatostí
na lid mého Syna, aby snížil jeho počet.
Některé z mých dětí cítí velkou únavu, jiné mé děti pociťují duchovní vyčerpání, jiné mé děti se cítí
slabé, ale víte co, mé děti? Je to proto, že Zlý upřel na vás svůj zrak, a všechny z vás se musí
každý den oddat vůli Nejsvětější Trojice a utéci se pod ochranu vašeho anděla strážného a vzývat
andělské mocnosti, aby vás udržely zpříma, a vy jste dokázaly zůstat pevné a odhodlané.
Už nechci žádné lži.
Já vím, znám vás a cítím, co pociťujete ve svém srdci.
Můj Syn vás zná až do nejmenší z vašich myšlenek a pocitů; už nechci lži, lidé mého Syna už
nemohou dál lhát sobě samým, jinak zahynou. Musí se zachránit a dosáhnout věčného života.
Jako Královna a Matka posledních časů, říkám každému z vás:
Buďte nepřemožitelnými bojovníky, nebuďte následovníky modernismů.
Kdyby Přikázání mohla být reformována, bylo by to vysvětleno v Písmu svatém od samého
počátku. Otec by již stanovil pravidla v této věci k respektování, ale tak tomu není.
Některé tíží realita, ale Pravda tíží víc, než si někteří myslí. Mé děti musí přijmout Boží přikázání
a zbožňovat kříž mého Syna, neboť jsou v něm obsaženy a musí volat Ducha Svatého, aby se od
nich nevzdálil. Musíte milovat jeden druhého a být jednoho srdce.
Slyším některé z vás, jak prosí, aby se zkrátil čas a že Otec by už měl přijít se svou spravedlností.
Vy však neznáte Boží spravedlnost, a proto ji naléhavě požadujete, ale až budete stát před ní, děti,
měly byste být již plně obráceny, abyste ji mohly snést a milovat ji, jinak se někteří uprostřed Boží
spravedlnosti stanou odpadlíky a kvůli tvrdosti Boží spravedlnosti odmítnou následovat mého Syna.
Pohleďte, mé děti, jak vás Nejsvětější Trojice miluje a jak já se přimlouvám za vás, a to i v této
chvíli prostřednictvím tohoto dovolávání a této Novény. Boží milosrdenství sestupovalo v plnosti na
tuto generaci, která si ji nezaslouží, protože neví jak reagovat a stále se bouří, znovu a znovu, proti
Otci. Boží milosrdenství je nekonečné. Dokonce, i když vidíme, v jakém stavu se nacházejí duše
největší části lidstva, stále sestupuje, aby vám nabízelo příležitost ke změně a návratu na cestu
k obrácení.
Ach, jak velký je Bůh, kterého chcete v tomto čase odmítnout…
Ach, jak je milující, dobrotivý, laskavý a jak vám odpouští, protože jeho láska je
nekonečná.
Mé milované děti, ať změna a touha po změně se neukončí s koncem této Novény, ale jak jsem již
oznámila dříve, ať tento 28. srpen je začátkem zářícího lidu, lidu, který je znovuzrozen v Duchu
a Pravdě, lidu, který se rozhodl k úplnému obrácení, neboť každý den je dnem obrácení.
To je, děti, co od vás v tomto čase čekám a budu čekat až navěky vedle Nejsvětější
Trojice, protože jsem dcera Otce, Matka Syna a nevěsta Ducha Svatého. Tato Novéna
byla diktována ústy Otce, aby ti, kteří se ji modlí s pravou láskou, dosáhli dobrodiní,
které vám jako Matka nabízím.
Miluji vás, a to je důvod, proč se vás domáhám. Dožaduji se vás pro mého Syna, dožaduji se vás
pro vaši spásu, dožaduji se, abyste milovali své bratry, abyste byli opravdoví, abyste nebyli
podprůměrnými praktikujícími křesťany, abyste nebyli pokrytečtí.

Proč odmítáte darovat několika okamžiků svého života mému Synu, abyste Ho poznali
a zamilovali se do Něj?
Proč jste tak prostoduší, tak neposlušní, že se stáváte srovnatelní s generací potopy
nebo s obyvateli Sodomy a Gomory, protože oni přijali Satana jako svého boha
a pozvedli ho na trůn?
Mé děti, vy víte, že vás tolik miluji, že to všechno vám musím říct, aby vaše srdce byla pohnuta
natolik, že vaše mysl si vzpomene, že Láska a Boží milosrdenství jsou nekonečné, ale současně
také těm, kdo se zříkají být dětmi Boha, že milosrdenství se objeví před vámi.
Neodmítejte je, děti, nepohrdejte jím, přijměte toto milosrdenství, které se otevírá pro
každého, pro všechny.
Proto jsem se zmínila o potopě a o Sodomě a Gomoře, abyste si připomněli, že i v těchto
okamžicích našel Bůh bytosti hodné spásy. Proto mě dnes posílá, neboť v tomto čase také nachází
bytosti bojující o spásu, posílá Mě jako Matku a učitelku, abych vám připomněla milosrdenství. Ať
už je člověk jakkoli velký hříšník, když se bude opravdově kát, bude jako Noe, který dosáhl Božího
požehnání.
Moje děti, potopa tohoto času není potopou vody, je to potopa ideologií, které Satan vrhá
na lidstvo, aby je zbavil svědomí a podřídil je vůli pekelného draka a jeho říše, pro něhož největším
chapadlem na zemi je svobodné zednářství.
Mé děti, jako Matka vám žehnám a jako Matka vám nabízím svou lásku a mé srdce, abyste mohly
vejít dovnitř, a jako Královna a Matka posledních časů vás prosím, aby každý z vás byl dítětem,
které ruka mého Otce ochraňuje jako své stvoření, reprezentující svatý Zbytek. Nezapomeňte na
našeho milovaného anděla pokoje, který přijde se představit lidstvu potom, co antikrist podmaní lid
mého Syna, aby s ním nebyl zaměňován.
Dnes představuji anděla pokoje lidstvu…
Nové stvoření, stvoření, které bylo instruováno Nejsvětější Trojicí, stvoření, které,
v podobnosti s Janem Křtitelem, bude ještě volat na poušti této generace, abyste se
znovu vydaly ke spáse a pokračovaly na cestě k ní.
Mé děti, modlete se bez ustání, ten, kdo se nemodlí srdcem, shledává cestu těžkou a obtížnou,
modlete se srdcem, naučte se modlit se srdcem.
Žehnám všechny, kdo v tento den začaly svatou Novénu s láskou a vírou.
Žehnám vám ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého. Amen.
Matka Maria

522. Poselství Boha Otce ze dne 27. srpna 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

DBEJTE NA MÁ VAROVÁNÍ

Mluvím k vám nyní o tom, co přichází, protože přichází čas [konce], a brzy, kdy mnoho z cest,
o nichž k vám promlouvám, už nebude.
Ach, moji lidé, dbejte na má varování! Nebuďte pošetilí, jako byli mnozí v minulosti. Nebuďte
nerozumní, jako ti, kdo jsou vlažní, kdo věří, že nic zlého nikdy nepřijde, kdo věří, že se v jejich
generacích nic nestane.
Dejte si stranou mé Slovo! Schovejte si je, abyste je měli, až světlo z tohoto světa odejde.
Schovejte si je, aby vás mohlo utěšit v tom bezútěšném čase.
Bůh Otec.

Jr 17, 15: Hle, oni mi říkají: "Kde je Hospodinovo slovo? Ať se přece splní!"
2Petr 3, 3-4
3: Především vězte, že v posledních dnech přijdou se svým posměchem posměvači, žijící, jak jim to kážou
jejich špatné žádosti
4: a budou říkat: Kdepak je ten jeho slibovaný příchod? Otcové už zemřeli, a přesto od té doby všechno
zůstává tak, jak to bylo od začátku světa!
Mt 10,22: Budete od všech nenáviděni pro mé jméno. Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.
2Tes 1, 5-10
5: V tom se právě ukazuje spravedlivý Boží soud: Máte být tak uznáni za hodny Božího království, pro
které trpíte.
6: Bude to jen přece projev Boží spravedlnosti, když odplatí vašim sužovatelů soužením
7: a vám souženým spolu s námi ulehčením, až se Pán Ježíš znova ukáže a přijde z nebe se svými mocnými
anděly
8: v planoucím ohni, aby potrestal ty, kdo o Bohu nechtějí nic vědět, i ty, kdo neuposlechli, když se kázalo
evangelium našeho Pána Ježíše.
9: Těm se dostane za trest věčné záhuby: budou vzdáleni od tváře Páně a nebudou účastni slávy, kterou
ve své moci udělí,
10: až přijde v onen den, aby došel slávy ve svých věřících, a aby soustředil na sebe obdiv za to, co dal
těm, kdo víru přijali. U vás však naše svědectví došlo přijetí.

523. Poselství Boha Otce ze dne 28. srpna 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

UCTÍVEJTE JEN MNE

Pro mé děti, které kráčí se Mnou v čase nepokojů: Když půjdete po mých cestách, učiním skrze vás
mocné činy. Půjdete-li po mých cestách a budete-li uctívat jen Mne za každou cenu, postarám se
o vás. Povedu vás. Ochráním vás.
Ale jestli si vyberete uctívat jiného místo Mne, předám vás vašim hříchům. Opustím vás bez
pomoci v tomto čase potíží a nevysvobodím vás z temnoty vašeho světa.
Uctívejte jen Mne. Služte jen Mně. Zbožňujte jen Mne.
Bůh Otec

Ex 20, 3: Nebudeš mít jiného Boha mimo mne.
Dt 6, 5: Budeš milovat Hospodina, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou.
2Tim 2, 21: Kdo se tedy od všednosti uchrání a zůstane čistý, bude z něho nástroj vznešený, posvěcený,
Hospodáři užitečný a vhodný ke každému dobrému dílu.
Mt 10, 33: Ale kdo mě zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi.

524. Poselství Ježíše ze dne 25. srpna 2018.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

JAK JSEM VÁS JEN VAROVAL, A VY JSTE SE NIC NENAUČILI!

Moji milovaní lidé:
Přijměte mou Lásku a mé požehnání.
Potom, co plevel bude spálen, moji lidé energicky povstanou, protože už nebudou moci
být podvedeni nebo oslepeni plevelem, a také se nebudou moci míchat s vlažnými, ani s plevelem.
Tím, že se posílí mým Slovem, mým Tělem a mou Krví, láskou mé Matky a jejím Slovem, moji lidé
nemohou být zdeptáni pádem těch, kteří mezi mými dětmi následují člověka. Jejich důvěra zůstane
ve Mně.
Lidé, kteří se nemodlí, jsou lidmi, kteří podléhají útoku ďábla za všech okolností a bez úlevy.
Bdělost, moji lidé! Část instituce mé církve upadla do těžkých omylů kvůli nedostatku vážné, přísné
a náležité výuce ve vzdělávacích ústavech a kvůli nedostatku pravdivosti některých, kdo nemají
vřelou touhu Mi sloužit v Duchu a Pravdě.
Je nezbytné, aby filtr věrnosti byl oporou ve vzdělávacích ústavech pro ty, kdo chtějí
být částí mého kněžství, mých mužských a ženských duchovních.
Mé srdce je zarmouceno takovým množstvím selhání, kterých se dopustili někteří
z mých kněžských synů proti nevinným mezi mým lidem. Opatření vůči mým kněžím musí
být přezkoumána, aby se čistota rychle prosadila, "Běda tomu, kdo je příčinou hříchu. Bylo by pro

něho lépe, kdyby mu byl pověšen na krk mlýnský kámen a hozen do moře, než aby svedl k hříchu
jednoho z těch maličkých" [Lk 17, 1-2].
Nepřijímám lži, ani nestydatost, které jsou použity v nástrahách démona na mé nevinné.
Potřebuji, aby v mých církevních institucích byla nekompromisně zakotvena pravda, aby moji kněží
Mi zůstali věrní, pevní ve víře a oddaní svému úřadu a ve svatosti.
Můj lid se vyznačuje svou láskou ke Mně, ale někteří z mých reprezentantů jsou mou
velkou bolestí, mou hanbou před lidstvem, které Mnou pohrdá a odvrací se ode Mne.
To jsou chvíle, kdy moji lidé by se měli stále živit vírou, udržovat Přikázání živá a lpět
na nich.

Moji lidé, naučte se rozpoznat mé Slovo a nespoléhejte na čas, nebo na dny pro duchovní
probuzení. Každý okamžik je datem, které napsal můj Otec do velké Knihy Života, každý den
je pro vás tím, jako by byl poslední ve vašem životě. V tomto okamžiku, mé děti, byste neměly
čekat na své obrácení, ani odmítat má volání.
Úchylky mých lidí, kterých se dopustili po celém světě, jsou plodem života bez mé Lásky a plodem
touhy držet se toho, co je světské a hříšné, aby byli přivítáni lidskou láskou bez hodnot a bez
pravidel.
Můj lid Mě zná a ví, že by neměl žít znehodnocenou lásku.
Potřebujete vnitřní změnu, každý člověk jednotlivě, abyste žili v mé Lásce, která je pravou Láskou
a nedovolit mysli, aby ovládla vaše smysly, ani nedovolit myšlenkám vás změnit, nebo nechat vám
uvěřit v něco, co není pravda. Mějte srdce z masa, aby všechno proudilo uvnitř. Když vaše srdce
bude čisté, pak fyzické a duchovní smysly budou řádně plnit svou funkci a po velkém procesu
očisty dosáhnete toho, že váš život a práce budou svědectvím, které evangelizuje bez slov.
Pokrytec nepodává o Mně svědectví, snadno nachází místo pro sebe, kde může se vzletnými
frázemi zůstat, ale ti, kdo žijí v mé Lásce, jsou připraveni být modelováni, jsou připraveni se stát
v každém okamžiku stále lepší, nejen pro svůj vlastní prospěch, ale ve prospěch svých bratrů.
Pokrytec zdvihá prst, vnucuje se, nezná dobročinnou lásku a nic se mu nezdá dobré, anebo vždy
říká: "Ještě jsem se nerozhodl, přemýšlím o výzvě", a to znamená vyhnout se závazku ke Mně.
To je, co vy, moji lidé, poznáváte u velkého počtu bratrů. Být mým pravým dítětem jde za hranici
modlitby, činu služby v kostele, přesahuje i svědectví. Moje pravé děti jsou ty, které se dávají
pro Mne, ty, které Mě znají, ty, které neopakují má Slova, ale nechávají je žít
v hojnosti, ty, které nacházejí "skrytý poklad", ty, které nelpí na tom, co je světské,
ty, které neustále děkují a zbožňují naší Trojici, ty, které milují mou Matku tak, jak ji
miluji Já.
Moji milovaní lidé, cesta, kterou máte jít je příkrá, pod pálivým sluncem a bez vody, obuv
se opotřebovává, a přesto musíte pokračovat dál k vrcholu.
Neodvracejte se ode Mne, buďte stále mými dětmi. Buďte těmi, kdo plní vůli mého Otce
a nepřijímají moderní trendy.
Modlete se za Mexiko, bude znovu otřeseno.
Má církev je otřesena, a bude ještě víc, až bude ve zprávách kvůli bohu peněz.
Moji milovaní lidé, země vyzařuje neklid duše člověka, příroda se stále utkává s člověkem,
klimatické změny jsou nevypočitatelné, mají dopad na člověka, podnebí jsou jiná.
Potraviny jsou vzácné, dlouhá cesta kvůli vodě začíná.
Moji milovaní lidé, jak jsem vás jen varoval, a vy jste se nic nenaučili, ani jste se nekáli.
Přijměte s vírou požehnání, které má Matka jako Královna a Matka posledních časů dává každému
z vás.
Žehnám vám.
Váš Ježíš

525. Poselství Boha Otce ze dne 29. srpna 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

POVÝŠEN V ČASE SOUŽENÍ

Daniel byl předveden před krále Belšasara, aby vyložil nápis na zdi. Tu noc král Belšasar ztratil své
království, když byl napaden Médy.
Tak [médský] král Darius převzal království a Daniel byl jmenován jedním ze tří správců říše a byl
upřednostňován pro svůj skvělý charakter. Pak ti ostatní hledali způsob jak se Daniela zbavit,
protože byli žárliví, že mu byla dávána přednost kvůli jeho výborné povaze.
Daniel měl mimořádného ducha, protože poslouchal a následoval jen Boha.
Protože Daniel měl skvělého ducha, jelikož dělal, co bylo správné, Satan vstoupil do srdcí těch
kolem něho a pokusil se ho zabít.
Pán mi ukázal, že někteří z vás budou brzy povýšeni do vedoucích pozic – budete vysoce
postavení. A bude vám dána volba, zda také dovolíte svému srdci se povýšit, stát se pyšným na
své nové postavení, nebo zůstanete pokorní.
Stanete-li se pyšní, ďáblu bude dovoleno zničit vaše postavení a vy zaplatíte velkou cenu.
Půjdete-li v ctnosti jako Daniel, Pán říká, že budete pronásledováni. Pronásledování bude silné a vy
z toho nebudete mít radost, ale VELICE vám to zvýší odměnu, jak na zemi, tak i v nebi.
Pán říká, abych vám sdělila: Vyberte si v tento den, komu budete sloužit – posvěťte Pána Boha ve
svém srdci a buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo se vás bude ptát na důvod naděje,
která je ve vás, spolu s mírností a obavou, neboť bude od vás vyžadována odpověď.
To je jen začátek času soužení, přichází toho mnohem víc. Musíte se naučit být vždy připraveni.
Musíte se naučit jít v odvaze, neboť mnozí zemřou kvůli odpovědi, kterou dají, a nikdo nebude
vědět, kdy přijde jeho čas, otevře-li svá ústa, aby mluvil.
Bůh Otec

Ž 75, 7-8 (*)
7: Nikdo od východu, nikdo od západu, nikdo od hornaté pouště,
8: Jenom Bůh je soudce: jednoho poníží, druhého povýší.
1Petr 3, 15: Mějte v srdci posvátnou úctu ke Kristu jako k Pánu a buďte stále připraveni obhájit se před
každým, kdo se vás ptá po důvodech vaší naděje, ale ovšem s jemností a ostýchavostí.
Mt 5, 10: Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jim patří nebeské království.
2Tim 3, 12: Tak i všichni ostatní, kdo chtějí zbožně žít v Kristu, musejí podstupovat pronásledování.
Joz 1, 9: Nepřikázal jsem ti snad: "Buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se, neboť Hospodin,
tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš?"
(*) V originálu Ž 75, 6-7

526. Poselství Boha Otce ze dne 30. srpna 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

ŽÁDNÝ ZPŮSOB JAK POCHOPIT

V časech, které jsou u vás, smrt přijde mnoha způsoby.
Sebevraždy budou běžné, protože mnozí nebudou mít schopnost přijmout, že se jejich svět tolik
změnil.
Smrt, způsobená divokými zvířaty, bude obvyklá, protože jejich svět se také změnil a budou se
toulat po nových místech, aby našly potravu.
Smrt vyvolaná nemocemi bude každodenní událostí, protože léky, jak je nyní znáte, přestanou
existovat, jejich výroba bude věcí minulosti. Smrt také přijde s epidemiemi.
Lidská mysl nebude mít způsob jak pochopit utrpení, kterým se stane život na zemi. Nepřítel vašich
duší udělá vše, co bude moci, aby vás v tomto čase nechal padnout, aby vás nechal Mne zapřít, ale
ti, kdo se s tím vypořádají, kdo přetrpí až do konce, budou zachráněni.
Mé děti, mnoho z těch, kdo zemřou ve vašem okolí, budou ti, které milujete. Musíte připravit svou
mysl, jak nejlépe můžete, abyste to přežily, dokud vás nepřivedu k sobě domů.
Bůh Otec
Zj 6, 3-9
3: Když Beránek rozlomil druhou pečeť, slyšel jsem, jak druhá z těch bytostí řekla: „Pojď!“
4: A vyjel druhý kůň, ohnivý, a jeho jezdec obdržel moc odejmout zemi pokoj, aby se všichni navzájem
vraždili; byl mu dán veliký meč.
5: Když Beránek rozlomil třetí pečeť, slyšel jsem, jak třetí z těch bytostí řekla: „Pojď!“ A hle, kůň černý,
a jezdec měl v ruce váhy.
6: A z kruhu těch čtyř bytostí jsem slyšel hlas: „Za denní mzdu jen mírka pšenice, za denní mzdu tři mírky
ječmene. Olej a víno však nech!“
7: A když Beránek rozlomil čtvrtou pečeť, slyšel jsem hlas čtvrté bytosti: „Pojď!“
8: A hle, kůň sinavý, a jméno jeho jezdce Smrt, a svět mrtvých zůstával za ním. Těm jezdcům byla dána
moc, aby čtvrtinu země zhubili mečem, hladem, morem a dravými šelmami.
9: Když Beránek rozlomil pátou pečeť, spatřil jsem pod oltářem ty, kdo byli zabiti pro slovo Boží a pro
svědectví, které vydali.
Zj 6, 12-17
12: A hle, když rozlomil šestou pečeť, nastalo veliké zemětřesení, slunce zčernalo jako smuteční šat,
měsíc úplně zkrvavěl
13: a nebeské hvězdy začaly padat na zem, jako když fík zmítaný vichrem shazuje své pozdní plody,
14: nebesa zmizela, jako když se zavře kniha, a žádná hora a žádný ostrov nezůstaly na svém místě.
15: Králové země i velmoži a vojevůdci, boháči a mocní – jak otrok, tak svobodný, všichni prchali do hor,
aby se ukryli v jeskyních a skalách,
16: a volali k horám a skalám: „Padněte na nás a skryjte nás před tváří toho, který sedí na trůnu, a před
hněvem Beránkovým!“
17: Neboť přišel veliký den jeho hněvu; kdo bude moci obstát?

527. Poselství Ježíše ze dne 26. srpna 2018.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

Z MÉHO BOKU OPĚT PROUDÍ KREV

Moji milovaní lidé:
Z mého boku, z něhož byla zrozena má církev a odkud se vylévá Krev a Voda, z toho stejného
boku opět proudí Krev a olej mé Lásky, aby probudil mé lidi, pro tolik bolesti, kterou Mi v tomto
čase způsobují, především skrze hierarchii mé církve, která je příčinou skandálu.
POTŘEBUJI SVATOST, A VŠICHNI, KDO ZASVĚTILI SVŮJ ŽIVOT MÉ SLUŽBĚ, TO MAJÍ
JAKO POVINNOST.
Ďáblu nestačilo, že vypustil svůj dým do mé církve, ale využil také nedostatek modliteb a pravé
oddanosti některých mých kněží ke Mně, ovládl jejich mysl a probudil zvrácené touhy, nízké vášně
a zcela úchylné žádosti těla. Toto je těžké ponaučení mé církve, je to otřes mé církve, jejíž
hlavou jsem Já.
V tomto čase se můj bok znovu otevřel a z něj se vylévá Krev bolesti nad tím, kolik
hříchů a urážek této povahy působí škodu mým nevinným – tělesnou a duchovní
škodu.
Z mého boku se vylévá olej Lásky k mým věrným, protože v ulicích část lidstva znovu zuřivě
vykřikuje: "Ukřižuj Ho, ukřižuj Ho" a hierarchie mé církve mlčí.
CO JSEM TI UDĚLAL, MŮJ LIDE?
Je naléhavé, abyste činili pokání, moji lidé…
Je naléhavé, abyste převzali zodpovědnost za své omyly a obrátili se…
Sexuální úchylky v tomto čase přesahují všechny hranice, protože Satan ví, že tímto způsobem
vede mé děti k úplnému zničení tím, že je odchyluje od jejich přirozenosti.
Můj bok je otevřen a z něj se vylévá Krev a olej mé Lásky, aby volal můj lid, nejen k modlitbě,
nejen k náhradě škody, ale aby moji laičtí lidé se sjednotili a byli nositeli důrazného volání ke svým
bratrům a sdíleli s nimi mé Slovo a své osobní svědectví. K tomu však musíte být znalci Písma
svatého a věrní mému Slovu, aniž byste je pokřivili.
Nebuďte odpadlíky! Pracujte, namáhejte se v dobrém i zlém čase.
Jsem zarmoucen skutečností, že Zlý volně útočí v ulicích měst a obcí, zatímco moji pastýři zavírají
dveře těm, kdo se chtějí se svými bratry podělit o mé Slovo, které jsem jim sdělil.
Mé děti musí pracovat na straně dobra a nebýt spoluviníky zla, umlčující dobro.
Vy, mé děti, buďte hlasem dobra!
Žehnám vám.
Váš Ježíš

528. Poselství Boha Otce ze dne 31. srpna 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

OŠIDNÁ POŽEHNÁNÍ

Čas se posouvá do závěrečné části, a když začne končit, události přijdou velmi rychle, mé děti.
Váš nepřítel ví, že zbývá málo času, protože vidí probíhající přípravy v duchovní říši. On ví, že se
blížíte k cílové pásce. Ve všech dobách si lidé povídali o času, v němž žijete. Ve všech dobách lidé
čekali na čas, v němž žijete, a nyní je tady. Všechno zlo bude zničeno a všechny mé děti půjdou
domů. V nebi bude velká radost.
Nepřítel vašich duší vám přidělil nové práce, děti. Musíte být víc než bdělé, abyste rozpoznaly tyto
úkoly. Mnozí z mého lidu je nepoznají.
Váš nepřítel sesílá úkoly, které vypadají jako požehnání, ale přitahují vaši pozornost k světu a pryč
od něj samotného. (Daleko od věcí, které dělá, abyste je nepoznaly včas). Pryč ode Mne a od
mého Slova.
Musíte pozorně určit, co vám každé takové požehnání dává, abyste je rozpoznaly. Jeho
záměrem je zpomalit váš duchovní růst. Jeho záměrem je odtáhnout vás ode Mne. Jeho záměrem
je polapit vás do světských starostí a udusit mé Slovo, až už nebude čas se vzpamatovat.
Věděly jste, že tyto zlé časy záludností přijdou. Řekl jsem vám, že nic nebude takové, jak to
vypadá. Musíte cvičit svoji soudnost, děti.
Jestli vás odtáhne dále ode Mne, pak jsem to vám nepřidělil Já. Jestli vám vezme čas pro Mne,
pak jsem vám to neposkytl Já. Jestli naplní vaše myšlenky čímkoli světským, nepověřil jsem vás
tím Já.
Bůh Otec

Mk 4, 18-20
18: U jiných se rozsévá do trní: to jsou ti, kdo slovo slyší.
19: ale pak se vkrádají světské starosti, záliba v bohatství a všelijaké jiné touhy, a to slovo udusí,
takže zůstane bez užitku.
20: A u kterých je zaseto do dobré půdy, to jsou ti, kdo slovo slyší a přijímají a přinášejí užitek:
třicetinásobný, šedesátinásobný, i stonásobný.
2Tim 3, 1: Buď si vědom toho, že v posledních dnech nastanou těžké chvíle.
Ž 141, 8-10
8: K tobě, Panovníku, Hospodine, pozvedám své oči, utíkám se k tobě, nevydej mě smrti,
9: ochraňuj mě před osidlem na mě políčeným, před léčkami pachatelů ničemností!
10: Svévolníci ať se chytí do svých tenat, kdežto já ať projdu!

529. Poselství Boha Otce ze dne 3. září 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

ÚTOKY SE ZVYŠUJÍ

Mé děti, nepřítel se vás pokouší vykolejit. Čím těsněji půjdete se Mnou, tím větší budou jeho útoky
na vás.
Bude pracovat skrze ty, kteří jsou vám nejblíže, a použije to, o co se nejvíc zajímáte, aby vás
rozptýlil. Musíte být vždy ostražité.
Proste Mě o porozumění toho, co má přijít. Proste Mě o moudrost, jak se nyní bránit útokům
namířených proti vám.
Proste Mě o pomoc se zastrašováním, které je nyní zaměřeno proti vám, s vyčerpaností,
s obtěžováním.
Říkám vám o těchto věcech, které můžete přemoci a jít dál na své cestě blízko Mě. On sesílá útoky
pokušení, malomyslnosti, beznaděje a zoufalství.
Útočí stejně jako vždycky, ale jeho útoky zesílily, a sesílá jich víc současně, aby vás udolal
a pokusil se vás porazit.
Musíte zvítězit nad jeho útoky tím, že je odrazíte ze své pozice ve Mně. Porazíte ho svým mečem
pravdy, který nosíte u sebe.
Mé děti, tyto bitvy se nebudou zmenšovat, ale s postupující časem budou přibývat, a tak se musíte
naučit, jak se jich účastnit.
Musíte se naučit rozpoznat, co je od něho a to okamžitě překazit, aby to nezapustilo kořeny.
Buďte ve Mně. Buďte v mém Slovu, neboť vás bude ve všem podpírat. Nepodvolujte se
rozptýlením, nebo nenechejte nepřítele vás stáhnout do světa.
Bůh Otec

Mk 4, 18-20
18: U jiných se rozsévá do trní: to jsou ti, kdo slovo slyší.
19: ale pak se vkrádají světské starosti, záliba v bohatství a všelijaké jiné touhy, a to slovo udusí, takže
zůstane bez užitku.
20: A u kterých je zaseto do dobré půdy, to jsou ti, kdo slovo slyší a přijímají a přinášejí užitek:
třicetinásobný, šedesátinásobný, i stonásobný.
2Tim 3, 1: Buď si vědom toho, že v posledních dnech nastanou těžké chvíle.
Ž 141, 8-10
8: K tobě, Panovníku, Hospodine, pozvedám své oči, utíkám se k tobě, nevydej mě smrti,
9: ochraňuj mě před osidlem na mě políčeným, před léčkami pachatelů ničemností!
10: Svévolníci ať se chytí do svých tenat, kdežto já ať projdu!

530. Poselství Ježíše ze dne 11. července 2010.
Nástroj: Marie des Philippines.

ČÍM JE VAŠE EGO VĚTŠÍ, TÍM TĚŽŠÍ JE CESTA OČISTY

Náš Pán mě v posledních týdnech mnoho naučil o odpuštění, ale já si často říkala, proč mám
neustále pokračovat v odpouštění a v přijímání odpuštění u zpovědi. Pokaždé, když jsem měla
milost zpovědi a eucharistie, myslela jsem, že prostřednictvím svátosti jsem onu osobu osvobodila
tím, že jsem jí odpustila.
Ale pak vždy, den, týden, měsíc nebo dokonce roky později, můj pocit hněvu, hořkosti a zloby se
vmísil jako plevel do mé mysli, přesto, že jsem onu osobu skutečně osvobodila….
Požádala jsem tedy Pána v této věci o osvícení.
[úvod lehce zkrácen]

Ježíš: Když se koncentruješ na Mne, když si vybereš žít se Mnou, ve Mně a skrze Mne, když
posloucháš mýma ušima a vidíš ostatní, ty, kteří tě zranili nebo zradili mýma očima, tehdy máš
soucit a milost odpustit druhým, stejně tak jako sobě samé, a hledat mé odpuštění.
Když se koncentruješ na Mne, pak tehdy už jsi mrtvá sobě samé. Ale popření sama sebe je kříž,
který musíš snášet pro hříchy těla, neboť vášně těla jsou tolik vrostlé do tebe, více, než kdykoli v
minulosti. Umrtvování sama sebe může zvítězit nad výlučnou sebestředností, ale jen skrze mou
milost, stálou modlitbu, oběť a kázeň.
Jsi jako nádoba, kterou jsem ti již ukázal. Ukázal jsem ti, jak na způsob této nádoby – velké hnědé
vázy s širokým hrdlem – tě dělám stále více maličkou, abys už žádným způsobem nemohla více
trpět hněvem, hořkostí a pomstychtivostí.

(Uvnitř této vázy byly velké tenisové míčky popsané slovy Hněv, Hořkost a Pomsta. A tehdy mně
byl ukázán míček velikosti palce (2,5 cm) z jílu a já jsem pochopila, že Bůh chce, abychom byli
takovými).
Každý den si můžeš vybrat ve způsobu bytí jako velké vázy, a tedy schopné obsahovat bolest,
hořkost a beznaděj směřující ven i dovnitř. Vidím tvoje touhy, čtu úmysly tvého srdce a ty také
vidíš, že zápas je velký, protože tento svět je hluboce zaměřen na korunování tvého "já".
Velikost vázy, kterou jsem ti ukázal, je velikostí tvého ega. Čím větší je tvé ego, tím těžší je cesta
očisty, kterou musíš podstoupit. Protože čím více se připoutáš k touze, abys byla milována,
obdivována, chválena a vyvyšována, tím méně můžeš přijmout to nebo ono ponížení, urážku
a bolest v mém jménu, a tím více musíš snášet hněv, bolest a hořkost.
Je to míra velikosti tvého ega, které musím neustále drtit a měnit v prach. Cesta, kterou jsem ti
určil, vyžaduje mou milost, neustálé hledání pokory a vedení deníku smrti tvého já, okamžik za
okamžikem.
Nemysli si, že se ti nepodařilo stát se maličkou, když jsi byla u zpovědi, neboť v této chvíli ses
přichytila k mé milosti a chtěla jsi být malá, nebýt nic. V tomto okamžiku jsem ti dal klid a byla jsi
obnovena v duchu. Nicméně, během dne si odpočineš, a když se probudíš, svět nad tebou vítězí a
pokud nejsi zahalena do mé milosti, každý den proniknutá mou pokorou (litaniemi pokory),
přijímajíce jakékoliv ponížení, bolest a urážky v mém jménu, pak tehdy se znovu stáváš onou
vázou.
V každém okamžiku si musíš přát být malá jako ona kulička jílu velikosti jednoho palce, kterou
jsem ti ukázal, protože když jsi malá, můžeš lépe zvládnout hněv, zranění, cynismus, zklamání,
bolest.
Jak chceš být v tomto světě, po kterém toužíš a přitom jemu nenáležet? Abys byla malá,
mé dítě, buď tak malá, jako je tvoje Matka, a takto chci, aby byly všechny mé děti. Přeji si, aby se

takovým stal každý z vás. Není to snadné uskutečnit v tomto světě, ve kterém nyní žijete. Svět z
vás chce udělat velikou pozemskou vázu.
Nebuď k sobě příliš tvrdá, když selžeš, když padneš; proto je tady tvoje Matka.
Tak, jako je její život pro tebe vzorem, stejně tak máš útočiště ve svátosti smíření.
Musíš být pokorná, musíš se kát a žádat Ducha Svatého, aby bydlel a pracoval v tobě tak, aby tě
strávil, utvářel, aby tě vedl a proměnil tak, aby všechny tvoje myšlenky vedly ne k tvému já ale ke
Mně, k mému utrpení.
Když chceš být malou hliněnou kuličkou, musíš žádat mou milost, aby tě zbavila tvého falešného
obrazu sebe samé.
Otec vidí člověka jinak, než ho vidí svět. Je třeba si zvolit v každém okamžiku každého dne náležet
Otci.
Už jsem ti řekl o pouti kříže, to ale musíš napsat jindy. Prozatím je důležité usilovat, abys byla tou
malou kuličkou hlíny. Když se však vždy spoléháš na vlastní důvtip, svou sílu a svou představu o
sobě samé, dotud jsi nedosáhla úrovně "ničeho", o kterou chci, abys usilovala se jí stát.
Chci, abys usilovala, mé dítě, každý den být tak maličká, aby žádné zlo nemohlo být obsaženo ve
tvém srdci, jenom má láska.
Chci, abys usilovala o to, být každý den tak malá, aby žádné ponížení nebylo příliš těžké přijmout,
abys ho mohla snášet za účasti mé síly a abys viděla ostatní jenom mýma očima.
Když se jednou staneš tak malá a pokorná jako má Matka, uvidíš svět velice jinak. Jako
Prostřednice všech milostí tě bude učit svým cestám. Jednoduše, buď otevřená a žádej, bude ti
dáno. Vyber si nebýt nic a Otec ti bude moci dát Nebe.
Nebe nemůže vládnout na zemi dříve, dokud neodumřete sobě samým na všechny způsoby světa.
Vláda nebe na zemi je už za dveřmi, mé dítě.
Následuj vždy Marii, modli se každý den, každou hodinu, žij své posvěcení, modli se litanie pokory
každý den, nabízej oběti, žádej nebýt nic a Já ti to dám, a pak se budeš moci dát druhým, protože
budeš žít v mém Světle.
Ježíš

Převzato z http://apparitionsmariales.org

(dnes na fb).

531. Poselství Matky Spásy ze dne 30. srpna 2018.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

ODMÍTNUTÍM BOHA ČLOVĚK ODMÍTÁ BOŽÍ LÁSKU A ZŘÍKÁ SE JÍ

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:

Přijměte požehnání mé lásky, balzám, v tomto čase, kdy potřebujete požehnání z nebe,
abyste mohly jít dál uprostřed prudkých útoků, jimiž procházíte.
Zkoušky jsou nutné pro všechny mé děti. Pro dobro duše je třeba, abyste opustily pohodlí,
každodenní zvyky, mít vše, co se vám líbí. Je dobré pro mé děti, jsou-li si vědomy, že být dětmi
mého Syna je nedělá imunní k utrpení. Je to právě uprostřed strastí, že člověk hledá, touží
a úpěnlivě prosí Nejsvětější Trojici o pomoc Boží milosrdenství, aby se staly zázraky.
A zázrak, o který byste měly pokorně prosit, je především spása duše a teprve pak těla,
je-li to Boží vůle. Spása duše, a pak řešení toho, co se vám stane.
Každá lidská bytost potřebuje ve svém životě existenci Boží Lásky, aby se stvoření úspěšně
rozvíjelo a přineslo plody věčného života.
Milovaní, člověk trpí vzpourou a vstoupil do nepřátelství proti Nejsvětější Trojici, této Matce
a všemu, co vám připomíná božství, protože chcete žít v prostopášnosti a bez toho, že byste byli
upozorňováni na to, co je špatné.
Středem každé lidské bytosti je Bůh, a proto odmítnutím Boha člověk odmítá Boží Lásku
a zříká se jí svou svobodnou vůlí, a tím ztrácí osu, kolem níž se otáčí jeho život i duchovní
rovnováhu. Člověk se sám vzdává zlu, které vítá jako svého boha, neklade žádný odpor a je stržen
k účasti na špatných činech a jednání.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
ÚPĚNLIVĚ VÁS PROSÍM, ABYSTE PRONIKLY DO SVÉHO NITRA A OPRAVDU DOŠLY
K POZNÁNÍ SEBE SAMÝCH A DÍVAJÍCE SE DOVNITŘ SEBE, SE ROZHODLY K OKAMŽITÉ
ZMĚNĚ.
Při pohledu dovnitř sebe najdete sílu a jistotu víry v Boha a současně objevíte, co vás zadržuje
od dosažení spojení s Boží vůlí.
Tím, že se člověk vzdálil Boží Lásce, oslabil duchovně sám sebe, a potom, co byl varován,
že tato generace se nachází v naplňování proroctví, se vaše generace stala generací velkého
pokroku. Nicméně duchovní pokrok člověk zabrzdil, protože si nemyslel, že to, co je duchovní, je
v každodenním životě nepostradatelné a že tvoří v lidech velmi důležitou část nutnou k tomu, aby
jako lidské bytosti rozmnožovaly dobro, které je v nich přítomné.
Jako Královna a Matka posledních časů vám dávám:
Mé srdce, abyste byly ochraňovány mým Synem…
Mé oči, abyste viděly dobro a chtěly obrácení…
Mé paprsky světla, aby dosáhly na celé lidstvo…
Má chodidla, abyste byly věrné cestě obrácení a nezastavily se ani pod sluncem, ani pod vodou…
Volám vás, abyste se podívaly na Zem, a pochopily její hodnotu a aby se každý snažil přinášet
pokoj mezi národy …
Nabízím vám můj svatý růženec, protože bez modlitby nemůžete dospět k Bohu…
Vyzývám vás, abyste byly jako děti [Mt 18, 3] a byly tak hodny ochrany Nebeského Otce, byly
autentické a opravdové, protože v tomto čase potřebujete duchovní statky a potřebujete vědět,
jak je proměnit v činy.
Mé děti potřebují být více duchovní, aby si udržely víru živou, aby jim dala jasnost,
která vzniká v nitru člověka, a aby jejich činy a díla sloužily dobru.

Mé děti, neztraťte spásu, ze své vůle si chraňte duši, aby živila duchovní smysly opravdovým
pohledem, milujte, co Bůh odkázal lidské rase, abyste mohly jít v Boží vůli a pochopit, že
poslušnost je vůdčí princip, který se stará, aby kormidlo Boží Lásky drželo lidské stvoření v dlani
jeho Boží ruky.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce: Setkáte se s větším zmatkem než v tomto čase
a jen když svého Boha a vašeho bližního milujete tak, jak vám přikázal On, budete
schopny tomuto zmatku vzdorovat, aniž byste padly do rukou Zlého.
Mé děti vědí, že zlo přitahuje zlo, dokud se stvoření dobrovolně nezaváže k opravdovému pokání
a nerozhodne se naplnit pevný úmysl nápravy a obrátit se a pracovat na jiných dílech a činech,
spojených s dobrem. Mé děti stále jednají v dobru, aby je dobro vedlo k tomu, že budou pravdivé
a budou pracovat ve spojení s Boží vůlí.
Mé děti, jádro Země je ve zvýšeném a neobvyklém stavu vibrací, které způsobují, že zemské vrstvy
se rozpínají a zase stahují. Lidstvo bude vystaveno zemětřesením s větší intenzitou a četností. Děti,
nezapomeňte, že přímořské oblasti budou nejvíc vystaveny tsunami a dalším událostem na moři.
Modlete se, západní pobřeží Spojených států se bude třást, Japonsko stále zamořuje
okolí.
Zlo se v tomto čase pohybuje ve všech oblastech s velkou rychlostí, církev zakouší kritické chvíle.
Mé srdce kvůli tomu krvácí. Jako Matka lidstva, trpím pro ty, kdo překračují Boží Zákon. Pošetilost
člověka a jeho neúspěch zůstat sjednocený s mým Synem vedl člověka k povstání proti Bohu. Část
lidstva chce nechat zmizet všechny pozůstatky, připomínající Nejsvětější Trojici a tuto Matku.
Zlo hýbe vlažnými a těmi, kdo se zřekli Boha [Zj 3, 16].
Vy, děti mého Neposkvrněného Srdce, vytrvejte, nekolísejte, nezapomínejte, že mé Neposkvrněné
Srdce zvítězí a že já, jako Královna a Matka posledních časů, se přimlouvám za každé z mých dětí,
i když mě o to neprosíte.
Neodpočívám, mé děti, jsem Královna a Matka a zachráním největší počet duší pro
Boží slávu. Proto vás vyzývám, abyste byly láskou, zachovaly si víru, naději a byly
dobročinné, aniž byste dovolily beznaději vám vzít váš pokoj.
Nebojte se, jsem tady: Já jsem vaše Matka a miluji vás, přimlouvám se za vás.
Ať je Bůh zbožňován, jeden a tři!
Žehnám vám.
Matka Maria

532. Poselství Boha Otce ze dne 4. září 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

BUDOU V NOUZI

Mé děti, to, co nyní děláte, je určující cestou, kterou půjdete skrze to, co přichází. Ty, které
soustřeďují své myšlenky na Mne, budou mít snadnější cestu. Ty, které Mě nyní odmítají a stále
nepřijímají mé svaté Slovo a mé cesty, shledají, že přicházející časy budou obtížnější než cokoli,
co kdy zažily.
Nechám ty, které Mě odmítají, aby byly v nouzi a v silném strachu před tím, co přichází. Dovolím
nepříteli s nimi špatně zacházet. Nepošlu jim útěchu nebo zásoby, ledaže by křičely ke Mně
a odvrátily se od své hříšné nevíry.
Vy, jejichž mysl zůstává ve Mně, zachráním vás. Postarám se o vás a povedu vás do bezpečí.
Pro vás není nic, čeho byste se měly bát, když Mě nezapřete.
Bůh Otec

Ž 22, 27: Pokorní budou jíst dosyta, budou chválit Hospodina ti, kdo se na jeho vůli dotazují. Vaše srdce
bude žít navždy.
Př 10, 3: Hospodin nepřipustí, aby hladověl spravedlivý, kdežto choutkám svévolníků činí přítrž.
Ž 107, 9: Dosyta dal najíst lačným, hladovým dal plno dobrých věcí.
Ž 91, 1-11
1: Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného.
2: Říkám o Hospodinu: "Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám."
3: Vysvobodí tě z osidla lovce, ze zhoubného moru.
4: Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost.
5: Nelekej se hrůzy noci ani šípu, který létá ve dne,
6: moru, jenž se plíží temnotami, nákazy, jež šíří zhoubu za poledne.
7: Byť jich po tvém boku padlo tisíc, byť i deset tisíc tobě po pravici, tebe nestihne nic takového.
8: Na vlastní oči to spatříš, uzříš odplatu, jež stihne svévolníky.
9: Máš-li útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov,
10: nestane se ti nic zlého, pohroma se k tvému stanu nepřiblíží.
11: On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách.

533. Poselství Boha Otce ze dne 5 září 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

VAŠE CESTA

Mé děti, buďte opatrné, kam se nyní necháváte vést svou cestou, neboť věci, které teď děláte,
určí cestu, kterou půjdete skrze to, co přichází. Ty, které jsou nyní poslušné, budou mít pak
snadnou cestu, nebo budou vzaty dřív, než hrůzy přijdou. Ty, které jsou nyní vzpurné, budou mít
potom velmi těžký čas a nebude pro ně žádná pomoc.
Řekl jsem vám v mém svatém Slovu, že poslušnost přináší požehnání a vzpoura a hřích přinášejí
utrpení. Volba je vždy vaše, ale nikdy nebyla důležitější než teď.
Hlídejte si cenu, neboť si ji brzy vyzvednete.
Bůh Otec

Př 3, 5-7
5: Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.
6: Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.
7: Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať.
Řím 6, 16: Což nevíte, že jste otroci toho a musíte poslouchat toho, komu se jeho službám propůjčíte
za otroky? Ať už je to hříchu – a to vede k smrti, anebo že budete poslouchat Boha – a to vede
k spravedlnosti.
Jb 36, 10-12
10: Otvírá jim ucho pro napomenutí a vyzývá je, aby se odvrátili od ničemností.
11: Poslechnou-li, budou-li mu sloužit, dokončí své dny v pohodě a rozkoších svá léta.
12 Neposlechnou-li, sejdou hubící střelou a zahynou pro svou nerozvážnost.

534. Poselství Boha Otce ze dne 6. září 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

VOLAL JSEM VÁS

Vězte vy, že někteří z vás, které jsem volal pro takový čas, jaký je tento, budete provádět velké
činy v mém svatém jménu.
Některé z vás jsem volal, abyste vedli ostatní. Někteří z vás jsou voláni, aby zabili nepřítele.
Některé z vás jsem volal, aby vybojovali duchovní bitvy. Některé z vás jsem povolal být oporou
činů pro království, aby jiní mohli být posláni na temná místa. Někteří z vás jsou voláni, aby se
o ně postarali během cesty. Některé z vás jsem volal, aby se každý den mnoho hodin přimlouvali,
aby tito (ti, kteří byli posláni na temná místa - misionářského typu), byli ochraňováni a ztracené
duše byly zachráněny.
Zasáhněte ve všem, k čemu jsem vás povolal a plně Mě poslouchejte. Neváhejte. Nemějte strach.
Bůh Otec

Poznámka: Přemýšlela jsem, proč Pán začal slovy "Vězte vy" (archaické "Know ye"), a tak jsem
zkontrolovala, zda některé spisy Písma obsahují toto úsloví. A našla jsem nejvýraznější verš
v evangeliu podle Lukáše 21, 31, který jsem zařadila níže.

Est 4, 14: Budeš-li v této chvíli skutečně mlčet, úleva a osvobození přijde židům odjinud, ale ty a dům
tvého otce zahynete. Kdo ví, zda jsi nedosáhla královské hodnosti právě pro tuto chvíli, jako je tato.
Lk 21, 30-32
30: Když vidíte, že už vypučí, sami od sebe z toho poznáváte, že je blízko léto.
31: Stejně tak, až vy sami uvidíte, že se toto děje, vězte, že je blízko Boží království.
32: Skutečně říkám vám: Nepomine toto pokolení, než se všechno stane.

535. Poselství Matky Spásy ze dne 5. září 2018.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

VRAŤTE SE KE MNĚ, ABY ZLÝ NAD VÁMI NEZVÍTĚZIL

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Můj Syn vás miluje a v tomto čase dává najevo své pocity kvůli tomu, co mu lidstvo udělalo…
Můj Syn neustále trpí bolestí svého umučení v každém odmítnutí, v každé bolesti, v každém
znevážení, v každém nedostatku lásky mezi vámi.
Mé děti, potřebuji, abyste vy, jako lidé mého Syna, viděly v každém svém bratru mého
Syna na kříži, který trpí pro každého z vás.
TEĎ UŽ JE TOHO DOST!
Můj Syn už trpěl dost!…
Už dost trpěl pro toto lidstvo, které jím stále pohrdá!…
Podívejte se a Něho, mé děti, na jeho kříži, na kterém se dal za vás a stále se dává za každého
z vás…
Podívejte se, jak mu tečou slzy, mé děti…
Podívejte se, jak trpí…
V každém okamžiku se jeho utrpení obnovuje, v každém okamžiku je křižován…
Jeho utrpení je ostré a je stále obnovováno těmi, kdo Ho znesvěcují, kdo Jím pohrdají, těmi, kdo
se dopouštějí zneužívání nevinných.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Je naléhavé, aby se lidé mého Syna vzali za ruce a odhodlali se stát duchovnější
a rozhodli se porazit zlo obrácením.
Je toho tolik, co nevíte, mé děti!
Je toho tolik, co se blíží k lidstvu.
A i kdybyste viděly, co se děje ve světě a jak se chování lidí změnilo, tak i přesto byste neměly
v úmyslu bojovat proti hříchu…
S jakou bolestí v srdci se dívám na svého Syna, který trpí, znovu a znovu, pro svůj lid!
S jakou bolestí v srdci vás volám, jako Matka lidstva, stále znovu, a vy nenasloucháte mým
úpěnlivým prosbám!
A vidím, jak ďábel vzdaluje mé děti od všeho, co reprezentuje božství, a vidím, jak odmítáte stále
znovu každé znamení. Stále znovu odmítáte Přikázání, svátosti, vysmíváte se posvěceným
předmětům, ale proč byste se jim nemohly vysmívat, když pohrdáte Bohem – odstranily jste Ho
ze svých životů, vytrhly jste Ho ze svého srdce, a proto ďábel vaše srdce zatvrdil a dohnal mysl
lidstva k šílenství, aby bylo ještě více uvedeno na scestí.
Drahé děti, snažně vás prosím, aby každé z vás bylo nositelem lásky mého Syna, abyste
přinášely každé slovo lásky mého Syna svým bratrům. Je tolik duší, které jdou do zatracení!…
Neboť ďábel rozhodl otrávit mysl těch, kteří slouží mému Synu.
Je naléhavé, mé děti, je naléhavé, abyste se modlily, abyste poklekly, je naléhavé
nechat pokleknout lidské ego, abyste se nebouřily proti Nejsvětější Trojici.
Mé drahé děti, jak je možné, že se vaše srdce nerozechvělo!… Je tolik událostí, které jste vytvořily
vy samy, protože stvoření se vám zdá naprosto lhostejné, protože neposloucháte, nerespektujete
Boží Zákon a nejste v souladu se Stvořením…

Je naléhavé, abyste nezapomněly, že můj Syn je milosrdenství a každé z vás si tvoří na
své cestě milosrdenství pro sebe, každý člověk si zaslouží Boží milosrdenství, ale když tu
cestu opustíte, pohrdáte Nejsvětější Trojicí a přijímáte ďábla jako boha, a v tomto okamžiku se
vysmíváte Božímu milosrdenství ze své vlastní vůle.
Nechci, abyste byly ztraceny. Vraťte se na Cestu, mé děti, vraťte se na cestu, obraťte se! Kajte
se ze srdce a změňte svou cestu. Dokonce i vy, které jste spáchaly smrtelné hříchy, proste
o odpuštění, vyzpovídejte se ze svých hříchů, protože můj Syn nebude otálet ve vylití svého
milosrdenství na vás.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Kolik, kolik mých dětí bude trpět?
Kolik mých dětí se připojí do řad ďábla?
Můj Syn tím trpí a já tím trpím také.
Když půjdete přijmout mého Syna, ptejte se, v jakém duchovním stavu se nacházíte. Bojte se,
aby si nikdo neukoval své vlastní zatracení.
Mé děti:
Já nejsem Matka, která přináší jen neštěstí, jsem Matka lásky, a proto vás varuji,
protože nechci, aby mé děti se připojily k řadám Satana.
Nepřijímejte nic, co je v rozporu s Božím Zákonem, protože se stanete spoluviníkem. Musíte
poslouchat v Duchu a Pravdě, musíte vstoupit do srdce mého Syna, abyste pochopily, že nazývat
se křesťanem není jen slovo, ale je pojmem o vstupu do nekonečné lásky, nekonečné víry,
nekonečné dobročinnosti a do nekonečného milosrdenství a dobroty. Být křesťanem, je pulzovat
se srdcem mého Syna, abyste byly vykonavateli Boží vůle.
Modlete se, mé děti, modlete se za toto zhýralé lidstvo, které otěže ďábla vedou
směrem k propasti.
Modlete se, mé děti, modlete se za Venezuelu, která trpí.
Modlete se, za Nikaraguu, tento národ bude trpět.
Modlete se, mé děti, modlete se Argentinu: neposlechly jste tuto Matku a budete trpět
tím, co jsem vám oznámila ve jménu Nejsvětější Trojice.
Stane se velká událost v globálním měřítku, ale přesto člověk, chycený ve svých rozmarech
a zhýralosti, nebude jí věnovat pozornost, ale bude se bouřit proti Nejsvětější Trojici a proti této
Matce.
Odpouštím všem, kdo vzali můj obraz, jenž reprezentuje mě, aby se dopustili nečistých
činů, neboť můj Syn vystoupil, a říká vám:
"Odpouštím vám, jsem nekonečné milosrdenství, ale vraťte se ke Mně, aby Zlý nad
vámi nezvítězil, vraťte se ke Mně!"
Žehnám vám ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Matka Maria

536. Poselství Boha Otce ze dne 7. září 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

PŘEPÁSEJTE SVÁ BEDRA

Moji lidé, přepásejte nyní svá bedra, neboť tento čas začíná a je toho hodně, co je třeba udělat,
protože můj lid se nesmí vzdát nepříteli. Moji lidé se nesmí sklonit před jeho ničením. Moji lidé
musí bojovat!
Moji lidé musí bojovat v této bitvě, a ne se ochable vzdát. Moji lidé musí stát za Pravdou a postavit
se na morálně správnou cestu a bojovat za to, co je správné. Moji lidé, kteří nejsou zbabělci, musí
zůstat na místě a bojovat. Bezpochyby zaplatí za to cenu na zemi, ale v nebi budou kvůli těmto
přicházejícím bitvám oslavováni navěky. A jejich odměny budou velmi velké, neboť když moji lidé
budou bojovat, vyhovím přáním jejich srdce. Odměny budou nekonečné.
Poznají nyní pokoj a ve světě, který má přijít, velkou radost navěky.
Přepásejte se, jestli jste moji a bojujte! Nevzdávejte se kvůli posměškům nepřítele. Nevzdávejte se
taktice strachu nepřítele – důvěřujte Mi a stůjte si za svým.
Věřte ve Mne a bojujte za to, co je správné. Stůjte v Pravdě a reprezentujte mou Pravdu, neboť
nepřítel se pokusí ji i vás z tohoto světa vzít. Dávám vám mé Slovo, že on nezvítězí, ale musíte
bojovat.
Povstaňte, moji lidé, povstaňte.
Bůh Otec

Jr 1, 17: Ty však přepásej svá bedra, povstaň a vyřiď jim všechno, co jsem ti přikázal. Jen se jich neděs,
jinak tě naplním děsem z nich.
Ex 15, 3: Hospodin je bojovný rek; Hospodin je jeho jméno.
Zj 16, 14: A skutečně jsou to ďábelští duchové dělající zázraky, kteří odcházejí ke králům na celém světě,
aby je shromáždili k válce, k onomu velikému dni vševládného Boha.
Ž 18, 40: Opásals mě statečností k boji; ty, kdo povstávají proti mně, sám srazíš. (*)
Ef 6, 10-13
10: Nakonec: Hledejte svou sílu v Pánu, v jeho všemohoucnosti.
11: Oblečte se do plné výzbroje Boží, abyste mohli čelit ďáblovým nástrahám.
12: Vedeme přece zápas ne proti nějaké lidské moci, nýbrž proti knížatům a mocnostem, kteří mají svou
říši tmy v tomto světě, proti zloduchům v ovzduší.
13:Proto vezměte na sebe plnou Boží výzbroj. Jen tak budete moci odolat, až bude zle, všecko překonat
a obstát.
(*) V originálu Ž 18, 39.

537. Poselství Boha Otce ze dne 10. září 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

VYBRÁNI K BOJI

Mé děti, nezoufejte, když uvidíte, jak jsou věci ve světě ničeny v souladu s mým Slovem.
Neztrácejte naději. Nezoufejte, když uvidíte, jak mnoho lidských životů je najednou vzato, neboť
to také bylo předpověděno, ale radujte se, že přichází konec všeho zla.
Radujte se, že uvidíte tyto věci, které mnoho lidí toužilo spatřit. Radujte se, že jste byly vybrány
bojovat v těchto bitvách spolu se Mnou. Radujte se, protože nepřítel nemůže vyhrát, neboť konec
již byl předpověděn. Radujte se, protože jste byli povoláni se stát Válečníky Pravdy.
Válečníci Pravdy budou reprezentovat mé Slovo. Válečníci Pravdy půjdou ve spravedlnosti a budou
kázat spravedlnost. Válečníci Pravdy budou šířit spravedlnost uprostřed zla, které vytvořil nepřítel.
Nezoufejte, když ho uvidíte ničit zákony a pokoušet se změnit doby, ale radujte se, neboť konec
vší zkaženosti je právě před vámi.
Bůh Otec

Zj 6, 8: Podívám se – a hle: Kůň sinavě bledý; ten, který na něm seděl, měl jméno Smrt, a Podsvětí šlo s
ním. A byla jim dána moc nad čtvrtinou země, aby hubili mečem, hladem, morem a zemskými šelmami.
Gal 3, 1: Ach, vy pošetilí Galaťané! Kdo vás to uhranul? Vždyť vám byl před očima zrovna vykreslen
ukřižovaný Ježíš Kristus!
Ef 6, 14: Stůjte tedy pevně a za ochranný život ať vám slouží život podle pravdy, za krunýř bezúhonnost;
2Tes 2, 10-12
10: a všemi možnými bezbožnými pletichami pro ty, kdo jsou určeni k záhubě za to, že nepřijali lásku
k pravdě.
11: Proto Bůh na ně dopustí vliv bludu, že uvěří naukám lživým.
12: Tak propadnou trestu všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale dali přednost špatnosti.
Mt 13, 15-17
15: Otupělo totiž srdce tohoto lidu. Uši mají nedoslýchavé a oči zavřeli, aby očima neviděli, ušima
neslyšeli, srdcem neporozuměli a neobrátili se a já je neuzdravil.
16: Ale blahoslavené jsou vaše oči, že vidí, a vaše uši, že slyší.
17: Skutečně říkám vám: Mnoho proroků a spravedlivých toužilo vidět, co vidíte, ale neviděli, a slyšet,
co vy slyšíte, ale neslyšeli.

538. Poselství Ježíše ze dne 4. srpna 2018.
Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko), http://jezusuzenete.hu

PROSÍM VÁS, PROSÍM, NEZMARNĚTE V SOBĚ BOŽÍ MILOST

Moje drahé děti, pochopte to konečně: Obraťte se a čiňte pokání, neboť odklad vyprší. Hodina již
odbila. Už žijete v čase, kdy každému zaplatím podle jeho skutků. Všichni musíte přijít před mou
soudnou stolici. Já jsem Věčný soudce. Můj Otec Mi svěřil souzení. Proto, moji maličcí, prosím vás,
prosím, nezmarněte v sobě Boží milost. Využijte této možnosti, dokud ještě trvá čas milosti, neboť

pravím vám: Už je tu hodina, kdy čas mé milosti vystřídá čas hněvu mé spravedlnosti. Zaplatím
každému hříšníkovi. Potom už nebude čas, ani příležitost k obrácení.
Brzy vystoupí antikrist. Bude šířit kdejaké falešné učení. Jeho objevení je už připraveno. Mnohá
dnešní falešná učení mu připraví cestu. Nyní vládne velký duchovní chaos. Jasně vidí jen ti, kdo
znají evangelium a prosí o vedení Ducha Svatého. Ostatní jsou slepí, kteří vedou nevidoucí do
pekla.
Jsou to ti, kteří Slovo sice slyší, ale neproměňují je v činy. Jsou jako dům postavený na písku,
který, opře-li se do něj vichřice, stane se rozvalinou. Na zemi dnes žije velmi mnoho takových lidí
s duší ruin, protože se ke Mně obracejí zády. Neznají moje učení; mají sice oči, ale nevidí, mají uši,
ale neslyší. U nich se naplnilo proroctví Izajáše:

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

539. Poselství Ježíše ze dne 12. září 2018.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

NEMŮŽETE MILOVAT NĚKOHO, KOHO NEZNÁTE

Moji milovaní lidé:
Má Láska k vám je nepochopitelná…
a pohled na kajícnou lítost části z vás se dotýká mého srdce.
Moji milovaní lidé, vzhledem k tolika událostem, k nimž dochází v lidstvu, je člověk rozptýlen
a nesoustřeďuje se na vědomí nutnosti udržet se ve splynutí s naší Nejsvětější Trojicí.
Přeji si, aby mé děti ukázaly více ochoty být sjednocené s naším božstvím a kladly
si za cíl dosáhnout většího duchovního spojení s naším Domem.
Máte k tomu všechny prostředky:

Modlete se sami a bez spěchu…
Naučte se vzdálit ze své mysli to, co vás trápí…
Zabraňte svým myšlenkám, aby vás ode Mne vzdálily, zaměřte se na to, abyste necítili,
neposlouchali…
Nepředstírejte, že jste dosáhli velkých darů nebo ctností, abyste byli víc než vaši bratři, dovolte Mi
vám dát, co každý člověk potřebuje, aby naplnil mou vůli tam, kde to potřebuji.
Moji milovaní lidé, nebuďte duchovně okázalí! Chvíle důvěrnosti s naší slavnou Trojicí jsou velmi
důležité, kdy duchovní smysly se otevřou, a My se setkáváme bez sobeckých zájmů z vaší strany.
Vzhledem k zmatku a pochybnostem musíte rozpoznat, zda to, co je hřích, je hřích a nemůžete
nahradit jeho jméno; a to, co je špatné, je špatné a nemůže být nazýváno jinak.
Neskrývejte zlo, protože nadměrně roste, množí se okamžitě, uchvacuje ty, kteří jsou
slabé mysli.
Moji lidé, zlo se zabydlelo ve většině globálních organizací, v místech kde byste si nemysleli, že je
to možné, ale v tomto čase je skutečnost jiná: člověk předal moc Zlému, a ten pronikl do všeho,
co na své cestě našel a pokřivil cíle institucí, vytvořených k užitku lidí.
Dnes je již skutečný úmysl Zlého před lidstvem odhalen. Má ve svém vlastnictví vše, co může lidem
pomáhat, s cílem, aby lidé byli zajatci toho, co jim může nabídnout. To je panství zla, to je panství
ďábla, to je ten okamžik, na který ďábel čekal, aby dal antikristu do vlastnictví vše, co lidé
potřebují a tím svázal ruce těm, kdo nemají silnou víru.
Proto jsem vás volal, abyste Mě poznali, abyste se ponořili do poznání Písma svatého
a dalších církevních dokumentů.
Znalost nejde proti zdravému rozumu, protože nemůžete milovat někoho, koho
neznáte. Je naléhavé, aby můj lid odložil nevědomost a vstoupil do vztahu, který
by měl udržovat se svým Pánem a Bohem.
Mou církev zasáhl ďábel už dávno, a ta stále více odumírá. To by nemělo být chápáno jako něco
dočasného, nebo nedůležitého, neboť v tomto čase antikrist útočí a pracuje zdálky, aby nebyl
odhalen před časem.
Moji milovaní lidé, příroda se bouřlivě obrací proti lidstvu. Vzrůst sopečné aktivity bude příčinou
poplachu. Sopečné erupce budou stále častější a budou udržovat člověka ve stálém neklidu, proti
němuž člověk nemůže udělat nic, jen reagovat.
Slunce se uvnitř i nadále ohřívá, a to vyvolá neobvyklou událost, která se pro Zemi stane
nebezpečnou.
Hněv lidí roste a mé děti uvidí, jak celé národy povstávají, bratři se bouří proti bratrům.
Komunismus je příčinou velkých pohrom a hrůz a některé velké národy, které se staví proti
komunismu, chtějí válkou získat moc. To, mé děti, je velké lidské šílenství.
Moji milovaní lidé:
OBRAŤTE SE, ČAS UPLÝVÁ A MOJI LIDÉ ČEKAJÍ A CHTĚJÍ VIDĚT VÍC, ABY UVĚŘILI…
TO POVEDE JEN K TOMU, ŽE BUDOU TRPĚT A ZJISTÍ, ŽE NEJSOU PŘIPRAVENÍ.
To se stane, když ti, kdo měli poslouchat a být věrní Mně, jsouce mým lidem, budou mezi těmi,
kdo Mě zapřeli a byli neposlušní. Budou mezi těmi, kdo Mě zahanbili a budou mezi těmi, kdo:

"…zatímco měli vstoupit do království, budou vyhnáni do temnot venku; tam bude pláč a skřípání
zuby" [Mt 8, 12].
Modlete se, mé děti. Sílu odporovat zlu nenajdete v mžiku oka, ale ve stálém odevzdání
naší Trojici a v přijetí vedení mé Matky.
Zůstaňte pozorní k mému volání.
Miluji vás věčnou láskou. Žehnám vám.
Váš Ježíš

540. Poselství Boha Otce ze dne 11. září 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

NEPŘEKONATELNÉ ZBRANĚ

Mé děti, dal jsem vám nepřekonatelné zbraně na zemi. Dal jsem vám Krev mého Syna, proti které
se nic nemůže postavit. Mnozí se pokusili znevěrohodnit nejvyšší oběť mého Syna. Mnozí mé Slovo
nazývají lží.
Nevěřící říkají, že taková věc není možná – že muž zemře a probudí se k životu jako Bůh, že jeho
Krev může uzdravit, spasit a chránit. S těmi nebudu zacházet mírně, až přijde konec.
Neposlouchejte je, mé děti, neboť Zlý ovládá jejich rty. Nenechejte je ukrást vám vaši spásu,
neboť to je vše, co budete mít, až přijde konec. Nedopusťte, aby vám vzali vaši korunu.
Dal jsem vám zbraň mého svatého Slova. Lidé se pokusili znevážit mé svaté Slovo a těm jsem kvůli
tomu rezervoval speciální soud. Nedovolte, aby pošetilost nevěřících vás odvedla od mého Slova.
Nevěřte lžím nepřítele, který chce mému království ukrást vaši duši.
Bojujme s nepřítelem společně. Dal jsem vám zbraně, proti nimž se nikdo nemůže postavit.
Až se můj Syn vrátí na zem, najde ještě víru? Najde víru ve vás?
Bůh Otec

Ž 2, 1: Proč se pronárody bouří, proč národy kují marné plány?
2Kor 10, 4-6
4: Naše zbraně, kterými bojujeme, nejsou přece jen chabě lidské, nýbrž podivuhodně lidské na zbourání
bašt:
5: boříme rozumování a každou domýšlivost, která se zdvihá proti nauce od Boha zjevené, přivádíme
každého člověka správně uvažujícího k tomu, aby se podřídil a poslouchal Krista,
6: a jsme hotovi potrestat každou neposlušnost, až vaše poslušnost bude dokonalá.
Lk 18, 7-8
7: A Bůh, že by nedopomohl k právu svým vyvoleným, kteří k němu volají ve dne v noci? A že by u nich
oddaloval?
8: Říkám vám: Dopomůže vám k právu nenadále! Jenomže až přijde Syn člověka, nalezne na zemi víru?

Zj 3, 10-11
10: Protože jsi zachoval mé nařízení o vytrvalosti, i já tě zachovám v hodině zkoušky, která má přijít na
celý svět, aby vyzkoušela obyvatele země.
11: Vrátím se brzo! Drž pevně, co máš, aby ti nikdo nevzal tvou korunu.

541. Poselství Boha Otce ze dne 12. září 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

ODVAHA BUDE TEN ROZDÍL

Odvaha učiní rozdíl v tom, jak strávíte poslední dny, mé děti. Odvaha bude linií mezi těmi, kdo
učiní hrdinské činy a těmi, kdo ne. Mezi těmi, kdo jsou nebojácní jako lvi mluvit v mém svatém
jménu mé svaté Slovo, před tváří všech těch, kdo přijdou proti vám také dělat mocné činy a budou
dobře živeni v oněch dnech. Ti, kdo jsou ustrašení, zemřou ve strachu a nouzi a budou mít malou
odměnu.
Vyberete si, jakým způsobem prožijete konec dnů. Vyberete si, zda zemřete a budete poctěni
v nebi, nebo zemřete ve strachu. Vyberete si cestu, kterou půjdete.
Budujte svou víru. Když Mě nyní opravdu znáte – znáte jako Krále, jako Pána, jako živitele, léčitele,
přítele – budete schopni stát neohroženě v těchto dnech.
Když je vaše víra slabá, taková bude i vaše odvaha. Jak silně věříte? Je vaše víra dost silná, když
bude vším, co budete mít, abyste přežili?
Bůh Otec

Dt 31, 6: Buďte rozhodní a udatní, nebojte se a nemějte z nich strach, neboť sám Hospodin, tvůj Bůh, jde
s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě.
Joz 1, 9: Nepřikázal jsem ti snad: Buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se, neboť Hospodin, tvůj
Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš.
Mt 17, 20: Řekl jim: Pro svou malou víru. Skutečně, říkám vám: "Budete-li mít víru, jak hořčičné zrnko,
můžete říci této hoře: Přesuň se odtud támhle!, a přesune se a nic vám nebude nemožné."
Zj 2, 10: Nic se neboj utrpení, které na tebe čeká: ďábel se chystá k tomu, že některé z vás uvrhne do
žaláře, aby vás zkoušel, a ta zkouška potrvá deset dní. Buď věrný až do smrti a dám ti za odměnu život.

542. Poselství Ježíše ze dne 13. září 2018.
Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko), http://jezusuzenete.hu

OBRAŤTE SE KE MNĚ, DOKUD JEŠTĚ NENÍ POZDĚ!

Moje drahé děti!
Tak velice toužím po tom, aby každý člověk byl spasen, že moje srdce je utrápeno láskou. Chci vás
všechny shromáždit pod má křídla jako kvočna svoje kuřátka. Každého chci zachránit před
zatracením, neboť je největším zlem, které si ani neumíte představit. Když vás někdy postihne
trápení, jen čekáte, aby už pominulo. Trpíte-li chronickou nemocí, jen sténáte.
Neumíte si představit, co znamená peklo. Je to trvalé odtržení ode Mne a z toho pramenící strašná
a mučivá duchovní trýzeň, utrpení a pomsta ďáblů, muka, která trvají navěky. Je to věčný oheň,
který nevyhasne a červi, kteří nikdy nezahynou.
Moje děti! Mé srdce je plné touhy, křičím k vám: Obraťte se ke Mně, dokud je ještě čas, dokud
ještě žijete na této zemi! Přijďte ke Mně všechny, abych vás mohl zachránit! Když však nechcete,
pak jsem bezmocný. Dávám vám sice milosti, ale vy je musíte přijmout. Když to neděláte, když se
Mnou nespolupracujete, musím mít v úctě vaši svobodnou vůli, kterou jste dostaly od Boha. Proto
musíte jít na takové místo, které si pro sebe vyberete na této zemi.
Moje děti! Odhalil jsem vám dobro i zlo. Všechno jsem vám oznámil. Nikdo se nemůže rozhodnout
místo vás, jen vy. Roním krvavé slzy za každou ztracenou duši. Úpěnlivě vás prosím, odvraťte se
od hříchu, který vás ode Mne oddělí. Milujte Boha tím, že budete dodržovat jeho Zákony. Milujte
své spolubližní jako sebe.
Moje děti, tříbení už začalo. Zanedlouho se nadobro oddělí pšenice od plev, užitečné od
neužitečného. Moji svatí andělé shromáždí do mé stodoly pšenici a plevy spálí. Snažte se žít tak,
abych ve vás našel dobré ovoce – duchovní i tělesné skutky milosrdenství, abych vás pro ně mohl
spasit. Ale když dáváte jen špatné ovoce, vaším podílem bude nenávist.
Moje drahé děti! Miluji vás. Vzal jsem na sebe všechny vaše hříchy, za vás jsem zemřel na kříži.
Vykoupil jsem vás, ale když vy nechcete, nemohu vás spasit. Znovu vám říkám: Obraťte se ke
Mně, dokud ještě není pozdě!
Přijměte moje požehnání s přetékající láskou mého srdce ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Váš Ježíš

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

K tomu nám říká Pán: To se tehdy vztahovalo nejen na Jeruzalém, ale na celý svět. Přijde obrovská
válka. Zachraňte svatá Písma, poselství, vytiskněte všechno, neodkládejte to! Znát den a hodinu
nemůžete, ale je velmi blízko.

Mt 24, 21-22, 33
21: Neboť tehdy bude velké soužení, jakého nebylo od začátku světa až do nynějška a jakého nikdy už
nebude.
22: A kdyby ty dny nebyly zkráceny, nebyl by zachráněn žádný člověk. Ale kvůli vyvoleným, budou ty dny
zkráceny.
33: Stejně tak až vy sami uvidíte toto všechno, vězte, že je blízko, přede dveřmi.

Když Pán mluvil o zatracených duších a o pekle, jeho projev byl nesmírně bolestný a smutný.
Cítila jsem v Něm obrovskou ztrátu. Chce zachránit lidi se vší svou silou, ale ti jsou hluší a slepí
k poznání a přijetí jeho milosti. Náš sladký Pán je vůči nim bezmocný, protože odmítají, a to Jej
bolí nejvíce.

Pán Ježíš ještě řekl toto: Nejdříve vzdávejte díky za sebe a svou rodinu, že jste tam, kam vás Bůh
postavil a jen potom proste za hříšníky o milost obrácení. To požadoval proto, že nedokážeme
pochopit, jak velkou milostí je vyvolenost. To, že můžeme být katolíci. Věříme v Boha, milujeme
sladkého Pána, můžeme se modlit a přijímat. To všechno je nesmírnou milostí dobrého Boha.

543. Poselství Ježíše ze dne 17. září 2018.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

JÁ NEJEDNÁM, ANIŽ BYCH PŘEDEM UVĚDOMIL MŮJ LID

Moji milovaní lidé:
Žehnám vám.
Uvnitř mých ran držím každého, aby se podílel na mé Lásce.
Moji lidé si udržují víru ve Mne, proto mohou stát pevně, bez váhání, ani nejsou rozptylováni těmi,
kdo je chtějí kontaminovat falešným učením nebo nezdravými liberálními představami, které jsou
vlastnictvím ďábla.
Moji lidé jsou lidmi vítězství, jdoucí v souladu s Božím Zákonem, kteří vědí jak rozlišovat a říct NE
tomu, co je v rozporu s naší Boží vůlí.
Mé děti jsou překvapeny útoky ďábla, který je dostihne a silně je zasáhne tam, kde mohou
způsobit nejvíc skandálů, aby vyvolaly větší dopad.
Má církev žije chvíle nejistoty a bičování, protože už před nějakým časem zanedbala – skrze
některé mé posvěcené služebníky – jednotu s naším Domem, a protože se nepřiměřeně zapletla
do světských záležitostí. Zapomněla na svou povinnost starat se o mé stádo s ohledem na víru
mých dětí, která byla otřesena kvůli nedostatku lásky k naší Nejsvětější Trojici a mé Nejsvětější
Matce.
Lidstvo v této době nepřestalo přemýšlet o transformaci, před kterou jsem vás varoval,
protože jdete životem s netečností, nenaučili jste se myslet nebo rozumně uvažovat, žijete, aniž
byste se dívali vpřed nebo do stran, kvůli strašné povolnosti ke všemu, co vám usnadňuje soužití
na zemi bez nejmenšího úsilí. Proto je pro ďábla pohodlné a snadné přilákat mé děti k tomu, co je
hříšné a k tomu, co si Já, jako váš Bůh, ošklivím.
Lidstvo stále žije s arogancí, v níž se odehrává boj o moc, který vyvolává pýchu, s níž mé děti
zapomínají na Mne a na prosby mé Matky a věnují se vychloubání zvláště tím, co je materiální,
se svým egem, nafouklým hmotným majetkem.
Přicházím ke každému z vás jako žebrák, abych prosil o to, co je moje a co jsem vám
dal, abyste to spravovali, ale vy jste nebyli dobrými správci a převzali jste vlastnictví toho,
co jsem vám dal, a přitom jste odmítli naslouchat mému Slovu, mým voláním a naléhavým
prosbám mé Matky, abyste vyšli ze svého trápení a zachránili svou duši.
Jste stále duchovně vlažní, maříte čas se zlem a obracíte se ke Mně, až když jste
skleslí, unavení nebo zoufalí, ale díváte se na Mne zdaleka, abyste se úplně neoddělili
od toho, co je světské a hříšné.

Moji milovaní lidé, začněte jít po cestě k bratrství. Ti, kdo v tomto čase žijí pohodlně, budou
přivítáni svými bratry, těmi, jimiž jste pohrdali, nebo na ně v tomto čase pohlíželi s nedůvěřivostí.
Ti, kteří v očích světa se zdají být bez schopnosti chápat, jsou některými z těch, jimž jsem se
rozhodl poslat mé Slovo a Slovo mé Matky v tomto přesném okamžiku, kdy spousty zla jsou všude
a sužují lidstvo, které je hluché a ponořeno do hříchu.
Moji lidé by měli pomáhat jedni druhým, být sjednocení, aby zlo nemohlo způsobit
jejich pád, ale lakota se zmocnila člověka, jenž se cítí jako král a pán a pohrdá
potřebnými a zapomíná, že ten, kdo se teď na vás dívá jako strádající, může být
vlastník mého srdce a obdrží mé věčné statky.
Mé děti, nebe pracuje neúnavně a dotýká se ztvrdlých srdcí a zatoulaných myslí posedlých zlem,
oddaných zvráceným touhám, které nesnáším [Př 6, 16-17]. Můj Dům pracuje neúnavně, aby
myšlenky nezabránily člověku být poslušný mých žádostí a odmítat hřích.
Moji lidé musí reagovat a nebýt závislí na cestách světa, moji lidé musí být věrní mým naléhavým
prosbám s ohledem na lidstvo, které stále bojuje proti sobě. Novinky, neustále vám představované
Zlým, vás vedou k nejhoršímu morálnímu úpadku všech dob v historii lidstva.
Moji lidé, volal jsem vás, abyste napravili špatná díla a činy, jimiž se Mi vysmíváte. Člověk ochutná
hořký kalich spravedlnosti, až se ocitne před tím, co pro sebe sám vytvořil.
Prožíváte chvíle, v nichž mé milosrdenství zůstává pozorné ke všem, kdo Mě hledají
s upřímným srdcem a snaží se změnit svou cestu, a se smutkem přijímám odmítání
mých dětí, které, podrobeny zlem, se oddaly k zasévání hříchu u slabých, malých
a nejcitlivějších.
Pokrytci, kteří se Mi vysmívají tím, že se modlí ve spěchu, aby si pospíšili setkat se s hříchem.
nejsem Bůh mrtvých, ale živých.

Já

Stíny přestanou být stíny a stanou se nejstrašnější temnotou, která nepovede k jasnosti, dokud se
nebeská klenba nerozzáří dvěma nebeskými tělesy, které se lehce dotknou a ozáří celou Zemi. Den
bude jasnější a noc bude jako den – mluvím k vám o Varování – o okamžiku, v němž bude
každý sám se svým vlastním svědomím před svými hříchy.
Tento okamžik bude tak silný, že někteří nesnesou prožít svou vlastní zlovolnost, aniž by byl
nápomocen jakýkoli bratr, protože tento okamžik prožije ve stejném čase každý zvlášť. Bude to
okamžik, kdy celá země bude Mnou ochromena. Člověk se ocitne sám, protrpí své vlastní hříchy,
nebo se bude radovat ve své odevzdanosti a pravdivosti.
Vše, co je uvedeno výše, není fantazie, ale má Pravda, protože Já nejednám, aniž bych
předem uvědomil můj lid [Am 3, 7].
Moji milovaní lidé, kolik jen utrpení kvůli odmítání žít v Božím Zákonu!
Zapřete všechno, co vám říkám, abyste pokračovali v bezuzdné nevázanosti. Vaši společníci na
cestě, vaši strážní andělé, nevyslovitelně trpí kvůli chování člověka na cestě do zatracení.
Národy nyní trpí nejméně, ale pak začne skutečná očista a lidská stvoření budou litovat své zlé činy
a neposlušnost až do konce.
Moji lidé, nepřestávejte praktikovat modlitbu, buďte stálí ve svých dílech a jednání.
Země se bude stále silně třást v jedné či druhé zemi, proto je vzájemná modlitba
potřebná. Myslete na Chile, Japonko a Mexiko.

Nezapomeňte na modlitby za země napadené a pronásledované komunismem a za
zmanipulovanou mysl dohnanou k šílenství touhou po moci nad světem, která přivede
lidstvo k válce.
Země se bude třást do té míry, že některé z mých ubohých dětí Mě budou zoufale volat, aniž by
Mě kdy milovaly nebo poslouchaly. Jsou to suchá srdce, jako [uschlý] fíkovník.
Moji lidé, vedu vás do mého srdce. Žehnám vám a miluji vás tolik, protože nechci, aby kdokoli byl
ztracen.
Sjednoťte se! Nemůžete jít samotní, sjednoťte se!
Nebojte se, přikryji vás svou Láskou. Buďte pravdiví.
Žehnám vám.
Váš Ježíš

544. Poselství Boha Otce ze dne 13. září 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
NENECHEJTE NEPŘÍTELE VÁS OKLAMAT

Mnoho z mých dětí věří, že jsou připraveny bojovat spolu se Mnou až do mého návratu, ale říkám
vám, mnohé nejsou připraveny. Jak chcete bojovat se zlem ve světě, když jste nezvítězily nad zlem
ve svém vlastním životě?
Jak chcete přemoci zlo se Mnou, když jste nepřemohly zlo ve svých vlastních činech, ve svých
vlastních slovech? Jak se chcete střetnout s nepřítelem, když se s ním spojujete?
Mé drahé děti, chci, abyste byly vskutku připravené bojovat spolu se Mnou, až ten čas přijde, ale
nejdřív musíte překonat zlo ve vašem vlastním životě, ve vašich vlastních domácnostech. Jenom
pak můžete očekávat, že budete bojovat na jiné úrovni.
Nenechejte nepřítele, aby vás oklamal tím, že si budete myslet, že jste připraveny, když nejste.
Bůh Otec

Gn 4, 7: Což nepřijmu i tebe, budeš-li konat dobro? Nebudeš-li konat dobro, hřích se uvelebí ve dveřích
a bude po tobě dychtit; ty však máš nad ním vládnout.
Gal 5, 19-21
19: K jakým skutkům vede tělo, je všeobecně známo. Jsou to: necudnost, nečistota, chlípnost,
20: modloslužebnictví, čarodějnictví, nenávisti, sváry, žárlení, hněvy, ctižádosti, nesvornosti, stranictví,
21: závisti, vraždy, opilství, hýření a jiné takové věci. Řekl jsem vám to už dříve a říkám to ještě jednou:
Lidé, co takovéhle věci dělají, nebudou mít podíl v Božím království.
Kol 3, 5-6
5: Umrtvěte proto všechno, co je ve vašich údech pozemského: smilství, nečistota, chlípnost,
zlá žádostivost a chamtivost, to znamená modloslužebnictví,
6: protože tyhle věci svolávají Boží trest na lidi, kteří odporují.

Řím 7, 11-12
11: Hřích použil přikázání jako podnětu, svedl mě a způsobil mi tím smrt.
12: Tak Zákon je svatý i přikázání je svaté, správné a dobré.
Tit 3, 3: Vždyť i my jsme byli kdysi nerozumní, vzpurní, bloudící, otroci všelijakých žádostí a rozkoší, žili
jsme ve zlobě a závisti, nenávidění a nenávidějící se navzájem.
Zj 20, 10: Ďábel pak, který je sváděl, byl hozen do močálu hořící síry, kde už byla šelma i lživý prorok,
a tam budou mučeni ve dne v noci na věčné věky.

545. Poselství Ježíše ze dne 16. září 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

BEZBOŽNÍ V ČASE TEMNOTY

Modlila jsem se a říkala Pánu, že je mi líto těch, kteří v přicházejícím čase budou ponecháni na
zemi, kdy rozvodná síť bude pryč a nebude elektřina, ani prosazování práva v Americe, když mi
dal toto krátké sdělení.
To jsou ti, kdo pronásledovali můj lid, kdo hanobili mé svaté jméno, kdo je ukradli mým ovcím.
V tomto čase nebude pro ně soucit, protože se odmítli kát a odmítli Mě uznat jako Boha.
Ježíš

Jr 25, 4-7
4: Hospodin k vám posílal všechny své služebníky proroky, nepřetržitě je posílal, ale neposlouchali jste,
ucho jste k slyšení nenaklonili.
5: Říkávali: "Ať se každý odvrátí od své zlé cesty a od svých zlých skutků a budete přebývat v zemi, kterou
Hospodin dal vám a vašim otcům od věků na věky.
6: Nechoďte za jinými bohy, neslužte jim a neklaňte se jim. Neurážejte mě dílem svých rukou a já s vámi
nenaložím zle."
7: Ale neposlouchali jste mě, je výrok Hospodinův, dílem svých rukou jste mě uráželi, sobě k zlému.“
Jr 25, 34-35
34: Kvilte, pastýři, a úpějte, válejte se v prachu, vznešení vůdcové stáda! Vaše dny se naplnily, půjdete na
porážku, rozpráším vás, padnete, jako když spadne vzácná nádoba.
35: Pro pastýře nebude žádného útočiště, nebude úniku pro vznešené vůdce stáda.
Jr 50, 6: Můj lid je bloudícím stádem. Jeho pastýři jej nechali bloudit, obraceli jej k horám; chodil od hory
k pahorku, na místo, kde odpočíval, zapomněl.
https://youtu.be/m1OvCot04wY
Zj 6, 7-9
7: A když Beránek rozlomil čtvrtou pečeť, slyšel jsem hlas čtvrté bytosti: "Pojď!"
8: A hle, kůň sinavý, a jméno jeho jezdce Smrt, a svět mrtvých zůstával za ním. Těm jezdcům byla dána
moc, aby čtvrtinu země zhubili mečem, hladem, morem a dravými šelmami.
9: Když Beránek rozlomil pátou pečeť, spatřil jsem pod oltářem ty, kdo byli zabiti pro slovo Boží a pro
svědectví, které vydali.

546. Poselství Ježíše ze dne 25. srpna 2018.
Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko), http://jezusuzenete.hu

ZBABĚLCI, POKRYTCI A ZRÁDCI NEMOHOU VEJÍT DO NEBE

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

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

547. Vize seslané Bohem Otcem dvěma jednotlivcům v Norsku v roce 1968 a 1937.
Nástroje: starší žena, která dala přednost zůstat v anonymitě (Norsko, 1968),
již neznámý farník z pentekostální církve v městě Moss (Norsko, 1937).

JEŽÍŠ PŘIJDE NENADÁLE

Stará, devadesátiletá žena z Valdres v Norsku měla v roce 1968 vidění od Boha. Evangelista Emanuel
Minos vedl shromáždění tam, kde dotyčná žila. Měl možnost se s ní setkat a ona mu sdělila, co viděla.
On to sepsal, ale zdálo se mu to tak nepochopitelné, že to schoval do šuplíku. Téměř po třiceti letech
teprve pochopil, že toto vidění musí sdělit ostatním.
Tato žena z Valdres byla velmi ostražitou, spolehlivou, důvěryhodnou a probuzenou křesťankou,
s dobrou pověstí mezi všemi, kteří ji znali. Zde je, co viděla:
"Viděla jsem dobu těsně před příchodem Ježíše a vypuknutím 3. světové války. Viděla jsem události
na své vlastní oči. Viděla jsem svět jako část zeměkoule, shlížela jsem na každou jednotlivou zemi
v Evropě. Viděla jsem Skandinávii, Norsko. Viděla jsem jisté věci, které se stanou těsně před návratem
Ježíše a těsně před pohromou, která nastane, jakou jsme nikdy předtím nezažili."
Zmínila čtyři vlny:
1. "Dříve, než Ježíš přijde a dříve, než 3. světová válka vypukne, nastane politické uvolnění, jaké
tu ještě nikdy předtím nebylo. Zavládne mír mezi supervelmocemi na východě i západě a bude
to dlouhé období míru." (Uvědomte si, že to bylo v roce 1968, kdy studená válka kulminovala. E. Minos).
"V tomto období míru se uskuteční odzbrojení v mnoha zemích, také v Norsku, takže nebudeme
připraveni, až válka nastane. Třetí světová válka začne tak, jak by nikdo nepředpokládal a zároveň
z neočekávaného místa."
2."Doposud nevídaná vlažnost a netečnost se zmocní křesťanů, kteří odpadnou od pravého, živého
křesťanství. Duše křesťanů nebudou otevřeny natolik, aby do nich pronikalo kázání. Nebudou chtít už
jako dřív slyšet o hříchu a milosti, spravedlnosti a evangeliu pokání a znovuzrození. Místo toho všeho
přijde náhrada: křesťanství blahobytu a prosperity (štěstí).
Důležitým předpokladem pro lidi bude dosažení úspěchu; stát se někým, aby člověk dosáhl materiálního
bohatství, a to cestou, kterou Bůh nikdy nezaslíbil. Kostely a modlitebny budou stále prázdnější. Místa
pro kázání, jako tomu bylo po generace, abychom následovali Ježíše ke kříži, budou využívány pro
zábavu, umění a kulturu. Budou porušeny zásady církví a chrámů, které mají shromažďovat věřící
k pokání a znovuzrození. Tento vývoj se právě výrazně projeví těsně před příchodem Ježíše."
3. "Nastane morální rozklad, jaký Norsko doposud nezažilo. Muži a ženy budou žít společně jakoby
v manželství, aniž by se skutečně vzali. (Nevěřím, že by koncept žití v sexuálním vztahu bez uzavření
manželství již běžně existoval v roce 1968. E. Minos). Mnoho nečistot před sňatkem a hodně nevěr
v manželství se stanou běžnou záležitostí. Tento stav bude ospravedlňován z různých úhlů pohledu.
Tato nečistota vstoupí i do křesťanských kruhů a bude v nich tolerována a hýčkána – dokonce i hřích
proti přírodě. Těsně před příchodem Ježíše budou v televizi běžné programy, jaké jsme dosud neviděli.
(Televize dorazila do Norska v roce 1968. E. Minos).
Televize bude naplněna tak hrozným násilím, že to bude přímo navádět lidi, jak vraždit a ničit jeden
druhého, takže zavládne nebezpečí na ulicích. Lidé budou napodobovat to, co uvidí v televizi. Bude

existovat více televizních stanic, bude přeplněno televizními stanicemi. (Ona ta paní ještě tenkrát
neznala slovo kanál, které používáme dnes. Proto je nazývala stanicemi. E. Minos). Tak jako existuje
mnoho rozhlasových stanic, tak tomu bude i s televizí. Především bude naplněna spoustou násilí, které
budou lidé brát jako zábavu. Budeme svědky hrozných scén, vražd a zkázy, ubližování jeden druhému,
a to vše se postupně rozšíří i do společnosti. Sexuální scény budou zobrazovány do těch nejintimnějších
podrobností, jaké se odehrávají v manželství. (Protestuji a tvrdím, že máme paragraf, který zakazuje
něco podobného. E. Minos). Pak ta stará paní řekla: "Stane se to a vy to uvidíte. Vše, co jsme uznávali
předtím, se zhroutí. A ty nejhorší a neslušné věci se budou odehrávat před vašima očima."
4. "Lidé z chudých zemí budou proudit do Evropy. (V roce 1968 neexistovala podobná věc jako imigrace.
E. Minos). Tento proud se dostane až do Skandinávie, tedy až do Norska. Bude jich tu tak mnoho, že se
lidem značně znelíbí a budou s nimi tvrdě zacházet. Bude s nimi zacházeno podobně jako se Židy před 2.
světovou válkou. Pak také naše hříchy dosáhnou své plné síly." (Protestoval jsem tehdy při zmínce o této
imigraci, protože jsem ji v té době nechápal. E. Minos.)
Staré ženě stékaly slzy po tvářích. "Já už to neuvidím, ale vy ano. Pak se stane to, že se Ježíš náhle
objeví (*) a vypukne 3. světová válka. Bude to ale krátká válka." (Viděla to ve své vizi. E. Minos).
"Všechno to, co jsem viděla před válkou, bylo jen dětskou hrou ve srovnání s tím, co nastane a co bude
končit nukleární katastrofou způsobenou atomovou bombou. Vzduch bude tak znečištěn, že člověk
nebude moci dýchat. Prach pokryje několik kontinentů; Ameriku, Austrálii a řadu bohatých zemí,
Japonsko a další. Také voda bude znečištěna a kontaminována. Půda již nebude moci být obdělávána.
Výsledkem bude, že se zachrání jen část obyvatelstva. Tento zbytek lidí z bohatých zemí se pokusí
uprchnout do chudých zemí, ale tam s nimi bude nakládáno stejně tvrdě, jako předtím bylo nakládáno
s chudými uprchlíky v bohatých zemích.
Jsem ráda, že už to neuvidím. Ale až se čas přiblíží, je třeba sebrat odvahu a lidem vše sdělit. Obdržela
jsem to od Boha a nic z toho neodporuje tomu, co nám Bible říká.
Ten, kdo má odpuštěny hříchy a má Ježíše jako svého Spasitele a Pána, ten bude v bezpečí."

AŽ BUDE PROUDIT ROPA

Martin Andersen, starší z pentekostální církve v norském městě Moss, tu slyšel už v roce 1937 následující
proroctví:
"Až bude ropa proudit ze Severního moře podél norského pobřeží, tak se začnou dít události, a příchod
Ježíše bude nablízku."
Když byla tato slova pronesena, lidé vstávali ve shromáždění a žádali muže, aby si sedl a nemluvil takové
nesmysly. V roce 1937 bylo opravdu nesmyslné mluvit o ropě, která by se čerpala podél norského
pobřeží. Dnes je tomu ale jinak, největší světové ropné společnosti právě zde těží ropu. Norsko je po
Saudské Arábii druhým největším vývozcem ropy na světě.

Souhrnem všech těchto skutečností je, že Ježíš již přijde, a to nenadále.

Poznámka editora: (webové stránky uvedené níže z 28. října 2012 – pozn. překladatele.)
Výše uvedená sdělení byla původně předána z Izraele přátelům do USA. Byla zaslána norskou

křesťanskou aktivistkou jménem Ragna Von Porat. Ragna uvádí v poznámce pod čarou, že vše bylo
přeloženo z dánštiny. Dále uvádí, že Emanuel Minos, zde uvedený evangelista, byl jedním z jejích
nejbližších přátel a sousedů v Oslu. Sama říká: "Naslouchala jsem mu ve svém mládí. Moji rodiče ho
znali."
Protože jsem měl obavu, abych nepředával falešné proroctví, horlivě jsem se dotazoval na vše, týkající
se informací v tomto dopise. Zveřejnění bylo odloženo až do obdržení povolení od paní Ragna z Izraele,
že vše se zakládá na pravdě. Při svém kontaktu s ní jsem jí byl ujištěn, že tato dvě svědectví jsou
pravdivá a spolehlivá. Navíc mě ujistila, že první svědectví již bylo publikováno v norských křesťanských
novinách.
Vlastním zkoumáním jsem zjistil, že první svědectví bylo také publikováno v německé Křesťanské
informační službě. Webová stránka dr. Emanuela Minose je aktivní i dnes, a každý na ni může vstoupit
a vše si ověřit. Přestože stránka je v norském jazyce, je tento příběh ženy a její vize uveden v angličtině.
Obě shora uvedená svědectví jsou zveřejněna ve znění tak, jak byla přijata.
Paní Ragna vzala na sebe úkol ověřit co nejvíce shora uvedených informací. V kontaktu s velvyslanectvím
Norského království se dozvěděla, že Norsko ovšem již pokleslo v tabulce největších světových vývozců
ropy až na třetí místo.
Paní Ragna prohlásila: "Já rozhodně nemám námitky vůči vašemu postupu při zveřejnění. Musí se tak
stát nyní, pokud vůbec kdy."

Poznámka překladatele:
Identitu překladatele z angličtiny do češtiny se mi nepodařilo zjistit. I když se na síti vyskytují různé
varianty těchto sdělení, a to někdy vskutku dost podivné, je tento překlad původní a autentický. Našel
jsem jej na webu a uložil do svého archivu už před mnoha lety.
Překlad z dánštiny do angličtiny byl zveřejněn v roce 2012 na stránce:
http://www.churchisraelforum.com/index.html
Po otevření této stránky uvidíte prakticky jen vyhledávací řádek. Do něj napište nebo zkopírujte:
Ragna von Porat a stiskněte "Enter".
(*) Zřejmě Varování

548. Poselství Ježíše ze dne 18. září 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

DOVOLTE MI VLÁDNOUT

Mnozí z mého lidu si neuvědomují, nebo nevěří, že Já posílám slova skrze proroky, abych vás
podpořil během nejtěžšího z časů. Dáváte-li pozor na instrukce v mém Slovu, ty těžké časy budou
pro vás daleko snazší než pro ostatní. Je to jeden ze způsobů, který vám dovolí Mě poznat.
V budoucnosti přijde čas, kdy vezmu mé proroky domů a vy už nebudete mít slova ode Mne.
Schovejte si nyní tato Slova ve svém srdci, abyste si na ně mohli vzpomenout v časech, které mají
přijít. Když Mě nyní poznáte jako svého Pána, dovolíte Mi být Pánem ve všech oblastech vašeho
života, tyto časy nebudou pro vás těžké, jako budou pro mnohé. Ty časy budou takové, že ti, kdo
Mě neznají, budou ke Mně volat a odevzdají své životy a svou vůli do mých rukou. Takto Mě také
mohou poznat.
Dychtíte vědět víc o tom, co přichází, ale je toho mnoho, co nemůžete vědět. Je toho hodně,
co nepřítel nesmí vědět, pro vaše dobro. Soustřeďte se na znalost Mne a rozpoznáte mou ruku v
oněch časech. Poznáte-li Mě, budete vědět, co je v těchto časech pravé a co je falešné. Poznáte-li
Mě, poznáte cestu k zajištění v těchto časech.
Říkám vám teď jak potom přežít a mít, co budete potřebovat. Dovolte Mi vládnout nad každou
částí vašeho života. Nenechávejte si nic pro sebe, co je ode Mne, a zajistíte si prosperitu.
Ježíš

Am 8, 11-12
11: Hle, přicházejí dny, je výrok Panovníka Hospodina, kdy pošlu na zemi hlad, ne hlad po chlebu ani žízni
po vodě, nýbrž po slyšení slov Hospodinových.
12: Budou vrávorat od moře k moři a ze severu na východ; budou pobíhat a hledat slovo Hospodinovo, ale
nenajdou.
Ž 119, 105: Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku.
Ž 119, 10-12
10: Dotazuji se na tvoji vůli celým srdcem, nedej, abych zbloudil od tvých přikázání.
11: Tvou řeč uchovávám v srdci, nechci proti tobě hřešit.
12: Požehnán buď, Hospodine, vyučuj mě v tom, co nařizuješ.
Zj 3, 20: Hle, stojím u dveří a klepu. Kdo uslyší můj hlas a otevře dveře, k tomu vejdu a budu jíst – já u
něho a on u mne.
Mt 7, 21-23
21: Ne každý, kdo mi říká: Pane, Pane!, vejde do nebeského království, nýbrž ten, kdo koná vůli mého
nebeského Otce.
22: Mnoho jich mi řekne v onen den: Pane, což jsme nemluvili tvým jménem jako proroci?, a což jsme
tvým jménem nevyháněli zlé duchy?, a což jsme tvým jménem nedělali zázraky ve velkém počtu?
23: Ale tehdy jim prohlásím: Nikdy jsem vás neznal. Pryč ode mne, pachatelé nepravosti!
Gn 24, 40: A odvětil mi: "Hospodin, před nímž chodím, pošle s tebou svého posla a dá tvé cestě zdar. Ty
pak vezmeš pro mého syna ženu z mé čeledi a z domu mého otce.
Am 8, 11-12
11: Hle, přicházejí dny, je výrok Panovníka Hospodina, kdy pošlu na zemi hlad, ne hlad po chlebu
ani žízni po vodě, nýbrž po slyšení slov Hospodinových.
12: Budou vrávorat od moře k moři a ze severu na východ; budou pobíhat a hledat slovo Hospodinovo,
ale nenajdou.
Ž 119, 105: Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku.
Ž 119, 10-12
10: Dotazuji se na tvoji vůli celým srdcem, nedej, abych zbloudil od tvých přikázání.
11: Tvou řeč uchovávám v srdci, nechci proti tobě hřešit.
12: Požehnán buď, Hospodine, vyučuj mě v tom, co nařizuješ.

Zj 3, 20: Hle, stojím u dveří a klepu. Kdo uslyší můj hlas a otevře dveře, k tomu vejdu a budu jíst –
já u něho a on u mne.
Mt 7, 21-23
21: Ne každý, kdo mi říká: Pane, Pane!, vejde do nebeského království, nýbrž ten, kdo koná
vůli mého nebeského Otce.
22: Mnoho jich mi řekne v onen den: Pane, což jsme nemluvili tvým jménem jako proroci?,
a což jsme tvým jménem nevyháněli zlé duchy?, a což jsme tvým jménem nedělali zázraky
ve velkém počtu?
23: Ale tehdy jim prohlásím: Nikdy jsem vás neznal. Pryč ode mne, pachatelé nepravosti!
Gn 24, 40: A odvětil mi: "Hospodin, před nímž chodím, pošle s tebou svého posla a dá tvé
cestě zdar. Ty pak vezmeš pro mého syna ženu z mé čeledi a z domu mého otce.

549. Poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2018.
Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko), http://jezusuzenete.hu

SLUHA NENÍ VÍC NEŽ JEHO PÁN

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

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

550. Poselství Matky Spásy ze dne 20. září 2018.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

KDOKOLI SE SPOJÍ SE ZLEM, MŮŽE SE STÁT KATEM VLASTNÍ RODINY

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Děti, přijměte mou lásku a mou neustálou pomoc pro každé z vás.
Mé srdce si přeje, abyste se osvobodily z řetězů, kterými zůstáváte stále připoutány, a tak mohly
začít změnu života, kterou každý potřebuje, a nakonec i duchovní změnu.
Není správné očekávat znamení na nebi, abyste učinily pokání. Nevíte, zda tato stejná znamení,
která uvidíte, nebudou příčinou, která povede k tomu, že ztratíte zdravý rozum, protože jste dříve
nic podobného neprožily.
Žijete dál své životy a každodenní jednání ve společnosti, práci a problémech, na kterých se
podílíte a s nimiž jste svázáni.
Někteří pokračují ve svém přání se v každém okamžiku stát se lepšími, aby zůstaly v Trojičné vůli,
a odkládají stranou vše, co by je mohlo vést k hříchu – jiní nechávají Boha stále čekat a ostatní Ho
odmítají.
To pro vás není čas, abyste zapomínaly na volání mého Syna a této Matky.
Když jsem vás dříve vyzývala, abyste nezapomínaly na odhalení, v tomto čase
zdůrazňuji, abyste na ně myslely víc než dříve.
Tolik jsme vás úpěnlivě prosili o změnu života, protože věříte, že to vše je jen utopie a že se nic
nestane! Ale to není pravda, děti, je to velké milosrdenství mého Syna, který zná vliv zla na tuto
generaci a jenž trval na záchraně co největšího množství duší.
Nebe jedná, ano, vyzývá vás, abyste se nerozptylovaly, nescházely na scestí, zůstávaly bdící
[Mt 26, 41], protože i ti, kdo jsou bdělí, nechávají míjet velká znamení nepovšimnutá, označující
pro vás běh událostí.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Syn zvrácenosti se pohybuje po Zemi a je potěšen pozorováním mých dětí, jak útočí
jedny na druhé. Antikrist je na Zemi a uplatňuje svou zlou vůli z nejvyšších úrovní ve
všech aspektech, týkajících se člověka, odkud vykonává svou moc, které se velká
většina mezinárodních organizací již podřídila, zejména v ekonomice, kterou si podrobí
národy.
Země trpí velkými změnami ve svých útrobách, proto neustále zakoušíte zemětřesení.
Chci, abyste si byly vědomy, že kromě těchto sil vlastních Zemi, některé země jsou otřeseny silami,
vycházející z lidmi zneužité vědy.
V návaznosti na zneužití vědy v tomto ohledu, přijde chvíle, kdy člověk nebude schopen ovládnout
síly, jimiž působil na zemi a v některých zemích vyvolá neslýchaná neštěstí.
Příroda řekne člověku ještě jednou, že nemůže soupeřit s její silou. Mexiko bude trpět
a já vás prosím, abyste se modlily za tuto zemi, stejně jako za Los Angeles, Kalifornii
a za zbytek Ameriky.

Jako Matka, vás vyzývám, abyste se modlily srdcem a ochotně se změnily v pravé děti mého Syna
v tomto čase, kdy velký počet vašich bratrů odpadává od víry.
V duchovní bitvě mezi dobrem a zlem, některé z mých dětí nejsou stálé v jednání
a v práci v dobru, jdou zpět a jsou vlažné kvůli nedostatku zbožnosti.
Jiné se vrhají do rukou ďábla, který do nich roubuje zkaženost, nedostatek víry
a nevázanost.
Milované děti, kdokoli přijme zlo a uvítá ďábla jako svého boha, přilne k chapadlům pekelného
draka, který mu dá sílu jednat proti členům své vlastní rodiny.
Kdokoli se spojí se zlem, může se stát katem své vlastní rodiny – Zlý nemá soucit, nezná jej.
Volám vás, abyste se modlily svým srdcem, aby balzám lásky, ovoce modlitby, dosáhl
tam, kde je zapotřebí. Některé ostrovy v Oceánii se budou třást, modlete se za tento
úmysl.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Lidé mého Syna musí vyzařovat bratrství, lásku k Nejsvětější Trojici. Musí mít úctu k Božímu
Zákonu a posílit víru v Boží moc, ve všemohoucnost Boží, v Boží všudypřítomnost ve chvílích,
kdy lidé mého Syna, jejichž jsem Matkou, jsou otřeseni temnotou, která zůstala skryta v církvi
mého Syna.
Člověk změnil své činy, své jednání, své reakce, násilí se zmocňuje lidstva, slunce vyzařuje silněji
své vibrace a mění psychiku člověka, což u mnoha lidských stvoření slabého ducha působí jako
nákaza.
Nepředvídatelné lidské chování vyvolalo střety v mnoha zemích světa, proto vás
vyzývám, abyste se modlily za Španělsko, které je v nebezpečí. Vyzývám vás, abyste
se modlily za Kostariku, její mír nebude takový jako dřív.
Vy děti, musíte se stále modlit za celý svět, za všechny lidi světa, nesmíte ochabnout,
nebo mít strach, že ztratíte život, ale spíš se obávat, že ztratíte duši.
Některé z mých dětí vložily své naděje v mou ochranu a odmítají, že by ztratily svůj majetek nebo
svůj život, ale mýlí se. Ochrana nebe je duchovní, je k záchraně duší, pokud to chtějí.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, nepokračujte ve ztrátě času přemýšlením,
zda nastoupíte na cestu, ke které vás vyzval můj Syn – vstupte na ni teď!
Mé děti vědí, že modlitba a čin jdou ruku v ruce. Buďte posly Boží Lásky!
Žehnám vám mou láskou, žehnám vám mým srdcem.
Miluji každého se stejnou náklonností.
Matka Maria

551. Poselství Boha Otce ze dne 19. září 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

ČAS BRZY SKONČÍ

Volám k hříšníkům, aby se káli ze své zkaženosti a obrátili se ke Mně. Přitahuji lidi ke Mně,
aby Mě mohli poznat, dokud pro ně není příliš pozdě. Modlete se, aby jejich srdce Mi byla
otevřená, mé děti, neboť velmi brzy čas skončí a už pro ně nebude žádná příležitost, aby
se obrátili k spravedlivosti.
Není to má vůle, aby kdokoli zahynul, ale málo lidí činí mou vůli. Není to má vůle, že svět je
naplněn zlem. Je to vůle vašeho nepřítele, která to způsobila, spolu s lidmi, kteří žijí pro sebe
samé.
Nyní je čas pro mnoho modliteb a přímluv, jelikož poslední z těchto duší, které mohou být
zachráněny, se obracejí ke Mně, neboť konec je u všech lidí, a soudy se uskuteční rychle, když
budou zahájeny. Jakmile začnou, lidé budou zaneprázdnění zůstat na živu v tom, co se děje
a jen málo bude hledat Mě, abych je zachránil.
Modlete se, mé děti. Modlete se za tyto ztracené duše, neboť kdybyste mohly spatřit, jaký je cíl
jejich cesty, pokud se ke Mně neobrátí, nepřestaly byste se za ně modlit. Modlete se, abych mohl
některé zachránit, dokud je ještě čas, protože brzy už čas nebude.
Bůh Otec

1Tim 2, 1: První věc, ke které tě vybízím, je toto: ať se konají modlitby prosebné, přímluvné i děkovné za
všecky lidi.
Jan 3, 16-19
16: Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl
věčný život.
17: Bůh přece poslal svého Syna na svět ne proto, aby svět odsoudil, nýbrž aby svět byl skrze něj spasen.
18: Kdo v něho věří, není souzen; kdo nevěří, už je odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jednorozeného
Syna Božího.
19: Soud pak záleží v tomto: Světlo přišlo na svět, ale lidé měli raději tmu než světlo, protože jejich skutky
byly zlé.
1Thes 5, 17: Bez přestání se modlete.

552. Poselství Ježíše a Ducha Svatého ze dne 29. července 2010.
Nástroj: Maurice Sklar (USA).

VÝBĚR Z POSELSTVÍ JEŽÍŠE A DUCHA SVATÉHO

"Víte, co ho teď zdržuje, že se nemůže objevit před určeným časem? Vskrytu už ta špatnost pracuje (aby
propukla), musí ovšem napřed ustoupit z cesty ten, kdo to dosud zdržuje. A pak se hned objeví onen
bezbožník, ale Pán Ježíš ho zahubí jediným svým slovem a tím, že slavně přijde." [2 Thes 2,6-8].

Drazí milovaní,

Vždycky jsem si myslel, že to byl Duch Svatý, kdo krotí zlo na zemi a zabraňuje anti-Mesiáši,
zkaženému světovému diktátoru, jenž bude dosazen Satanem během posledních sedmi let, aby
všechno ovládl.
Ale Pán mě opravil a řekl mi:
"Kdybych vzal mého Ducha ze země, pak by v posledním čase nikdo nebyl schopen přijít ke Mně.
Ale mnoho miliónů duší budou ke Mně volat a budou zachráněny v oněch posledních sedmi letech.
Avšak budou platit svými životy pro svou víru. Nikdo ke Mně nemůže přijít, aniž by ho Duch Svatý
ke Mně nepřitáhnul.
Ne! Není to můj Duch, kdo bude vzat mimo zemi. Je to má Nevěsta, která bude vzata".
"Nicméně, řekni mé Nevěstě, že jsem slyšel její pláč, její modlitby a její přímluvy. Viděl jsem její
slzy. Zabránily mnohému, co by se jinak už stalo. Má milost je hojná v této poslední hodině!
Jak pláču pro ty, kdo teď odmítají pokání a přijít ke Mně! Mé srdce je zlomené, neboť
vím, jak strašné zlo na ně přijde. Satan teď shromažďuje všechny své armády, aby
pozřel a zničil národy země.
Stůjte teď se Mnou v modlitbě. Na ničem jiném nezáleží. Oblečte si plášť přímluvy a modlitby jako
nikdy dříve. Modlete se v jazycích andělských, které jsem vám dal Duchem Svatým, a nechejte Mě,
abych se modlil skrze vás. Mnoho miliónů duší je v sázce, dokonce právě teď, moji milovaní!
Pole bitvy je již připraveno. Já vím, kdo je můj a kdo ne. Ale, milovaní, vy sami se musíte připravit,
abyste mohli uslyšet hlas trubky. Mnozí ji neuslyší, protože ztratili své svatební závoje a své
koruny. Držte pevně, co jsem vám dal. Nenechejte Satana ukradnout vám srdce ze Mne.
Události, které brzy přijdou
"Tyto události, které brzy přijdou, budou oznamovat váš odchod ze země, moji milovaní: vezmu
Billy Grahama domů. (*)
Válka brzy vypukne nad a kolem celého Izraele. Bude zraněn, ale nebude zničen.
Ale kolem něho, KDOKOLI jej proklel z rodu Ezau, bude zničen.
Libanon, Sýrie, Irán a jiné národy, jež zraňovaly mé oči, zakusí hněv nukleárního ohně a destrukci.
Jestli prezident, jehož váš národ [USA] zvolil, se nebude kát a nezmění se, budu pokračovat
v soudu Spojených států ve věci pokusů vzdát se území a rozdělit moji zemi a nutit Izrael, aby
rozdělil Jeruzalém. Jestli bude pokračovat, pak Já rozdělím Ameriku v samém jejím středu. Jestli
bude pokračovat v ekonomickém tlaku na Izrael, zhroutím ekonomiku Ameriky.
Jestli bude pokračovat v nabádání k terorismu a když mu dovolí prospívat, pak Já dovolím
terorismu ničit a způsobit velké škody Americe.
Bude to sto ku jedné.
Postarám se o to, aby na Ameriku přišlo stokrát více toho, co zakusí Izrael ve své říši.
Budu soudit Ameriku tisíc ku jedné ve věci jakékoliv země, která bude Izraeli a Jeruzalému vzata,
tak jako se stalo, když donutila odejít můj lid ze svých domovů v Gaze a Já odpověděl hurikánem
Katerina.

Za každého osadníka, který bude donucen opustit svůj domov v Judeji a Samaří, budu požadovat
tisíc domácností v Americe, jež ztratí své domovy.
Donutí-li Amerika Izrael zmrazit budování domů, pak obchod s domy bude zmražen ve stejné míře,
ale tisíc domů k jednomu.
Pokud jde o Irán:
Jestli se Amerika nepřipojí k Izraeli v preventivním útoku na Irán (**) a Izrael jej bude muset
provést sám, pak Amerika zažije teroristický nukleární útok.
Amerika musí zaútočit s Izraelem, jinak bude napadena.
Už nebudu dále tolerovat hřích
Pokud jde o sexuální hřích, homosexualitu, pornografii, potraty, znásilňování dětí a čarodějnictví
v Americe:
Už to nebudu dále tolerovat.
Nová sexuálně přenosná a nevyléčitelná choroba přinese mnohým rychlou a bolestivou smrt.
Již přichází. Nebude žádný lék.
Těm, kteří podporují zabíjení dětí a vraždí je: postarám se o to, aby vaše děti byly zavražděny.
Těm, kteří zneužívají a znásilňují mé děti: postarám se o to, aby vaše děti trpěly totéž po celou
věčnost. Budou navždy připoutáni k vám, až budete hořet v nejžhavějších plamenech pekla.
Budete hořet spolu.
Těm, kteří provedli vraždu mých dětí potratem a podporovali vraždy nevinné krve: zakusíte stejná
muka, jaká jste způsobili jim. Ta muka nikdy neskončí. Navždy budete mučeni, pokud se nebudete
kát, neobrátíte se ke Mně a nebudete volat o milosrdenství. Je to pouze má Krev, jež může očistit
a sejmout tyto strašné hříchy.
Těm, kteří zotročili duše dětí čarodějnictvím, magií, uctíváním Satana a spiritismem: vy budete
mučeni ze všech nejhůř. Navždy budete přikováni k těm, které jste zotročili, protože budete
mučeni samotným Satanem. Varuji vás, nezúčastňujte se takových věcí, neboť ***** vaše duše!
Činy, které přinášejí můj hněv
Pokud jde o genetické manipulace a technologickou kontrolu mysli: tyto věci přinášejí můj hněv
na ty, kteří míchají to, co jsem nedovolil. Ale brzy, až začne Soud, se toto prožene zemí a navěky
zotročí všechny, kteří uctívali Zvíře, jak je psáno v mém Slovu.
Ti, kdo pracovali a účastnili se na vývoji tohoto, ztratí svůj rozum ve věčných pekelných mukách.
V tom stupni, v jakém se účastnili na zotročení a ve vytváření mutací, které jsem zakázal, v tom
stupni budou zmutováni a mučeni na věky věků.
Nedovolím, aby tyto věci dále pokračovaly, aniž bych odsoudil a zničil ty, kdo pokračovali
v bezzákonnosti a hříchu.
Musíte opustit ďábla a hřích
Já jsem Svatý Bůh a rezervoval jsem misku hněvu těm, kteří Mě nenávidí a nechtějí opustit ďábla
a hřích. Jsem už unaven držet se dále zpátky. Udělám přesně to, co je psáno v mém svatém Slovu:

"Ó, země, země, země, slyš slovo Pána:
Kaj se a opusť tyto ohavnosti!
Dříve, než bude pozdě, obrať se ke Mně, nebo zahyneš"!
"Má milovaná nevěsto, vylévám na tebe čerstvé pomazání ohně a ochrany. Neboj se těch věcí,
které na zemi přicházejí. Brzo, velmi brzo budeš se Mnou"!

Ať nám Pán stále pomáhá slyšet a poslouchat!
Dáno Duchem Svatým.
(*) Poznámka překladatele: Billy Graham (*1918), významný kazatel v USA, zemřel v březnu 2018.
(**)17. 09. 2018: https://www.debka.com/allowing-irans-land-bridge-to-syria-an-israeli-mistake-

like-ignoring-egyptian-and-syrian-1973-incursions/

Maurice Sklar je známý koncertní houslista a americký žid, kterého oslovil Pán Ježíš. Na jeho
webové stránce www.mauricesklar.com byla donedávna zveřejněna všechna jemu daná poselství,
která ale v minulém roce přesunul na Facebook.

553. Poselství Ježíše ze dne 28. září 2018.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

NEZTRÁCEJTE ODVAHU, NEBOŤ JÁ NEOPOUŠTÍM SVÉ DĚTI

Moji milovaní lidé,
v mém srdci najdete milosrdenství pro všechny.
Člověk musí odpovědět naší Boží Lásce. Každý je zodpovědný za svou osobní spásu a každý
v rámci lidstva si musí vytyčit cíl, zachránit pro nebe své bratry. Nemůžete dát, co nevlastníte
a jestli váš osobní cíl není sjednotit se s naší vůlí, nemůžete být svědky naší Lásky pro své bratry.
Nepochopili jste, že když Boží Láska chybí v životě člověka, ten upadá do hanebnosti, kterou
vdechuje do společnosti Zlý, aby hřích byl přijímán jako správný. Činy vzpoury v lidstvu proti naší
Trojici a proti mé Matce svědčí o pokroku zla v této době. Lidstvo bylo uchváceno hordami Satana,
který slíbil vnést svou zlobu do dětí mé Matky.
Hřích se šíří tak rychle, jako rostou kvasnice a v krátké době vše, co se nachází ve vašem okolí je
poskvrněno zlými činy a jednáním a případně s malým nebo žádným vztahem ke všemu, co souvisí
s naším Domem.
Moji milovaní lidé, nacházíte se v čase, který byl oznámen mou Matkou a Mnou, kdy
každý den musí pro vás být znovuzrozením, v němž si zachováte sílu mého Ducha,
abyste nebyli přemoženi útoky Zlého, kterým je lidstvo stále vystaveno.

V tomto čase panuje zmatek a na nevhodné činy, skutky hříchu, akty nemorálnosti, činy kacířství,
zlomyslnosti a svatokrádeže je pohlíženo s velkou lhostejností, většinou těmi, kdo tvrdí, že jsou mé
děti. To, co je falešné a nevhodné, co je hříšné, vrostlo do člověka, a ten přišel na chuť životu
v nepravosti. Potopa, zničení babylonské věže, Ninive, zkáza Sodomy a Gomory nepřekonaly
strašné chování této generace, v níž velké národy se proměnily v elitu velkého Babylonu.
"A nic netušili, až přišla potopa a všechny zachvátila, právě tak to bude při příchodu
Syna člověka [Mt 24, 39]."
Moji milovaní lidé, nechoďte s hříchem v závěsu, vy znáte Přikázání a nemůžete je změnit,
ale naopak, ti, kdo zneváží Slovo mého Otce, padne do rukou pekelného draka a bude
spolupracovat na plánu Zlého pozvednout toho, který se postavil proti Mně, aby se vydával
za Mne, utvořil jedinou vládu, jediné náboženství, jedinou měnu, kterou bude ovládat celé lidstvo
ve všech ohledech.
Mé děti, bude to čas strachu, jemuž podlehnete a lžím těch, kteří Mě zradí a mé děti ukřižují.
Volám vás, abyste změnily svou cestu, vyzývám vás k obrácení.
Lidstvo nebude připraveno na tyto události, které tvrdohlavě popíráte, zapomínajíce,
že zlo nikdy nepřizná své zlé úmysly jako takové. Mé děti jsou v nevědomosti o těchto událostech,
které moje Matka a Já jsme vám odhalili, stejně jako zmatek mého lidu v této chvíli, kdy v lůnu
mé církve se hýbají vody zla, pracující v tajnosti.
Mé milosrdenství je nevyčerpatelné, proto vás volám k obrácení a ke změně, dříve než vás zlo
dostihne a zabrání vám dostat se z jeho spárů.
Moji lidé, toto je čas, který vám moje Matka oznámila ve svých zjeveních. K mým
dětem přijde zmatek a ony nerozliší, kde se nachází zlo a kde dobro. Toto je čas, kdy
pšenice a plevel se dávají na misky vah a vy se na to díváte, aniž byste to poznali…
Nerozpoznali jste omyly, jimiž jste působili zlo, ale vy jdete dál, od špatného k horšímu,
v nepřítomnosti svědomí, které bylo potlačeno lidskou arogancí, rozmary života v nevázanosti
a přijetím démona jako svého Boha.
Země je ohrožena nebeskými tělesy, která proletí blízko vás, a vy o nich nevíte. Nejste daleko
od posunu zemské osy vlivem neobvykle vysokých teplot jádra Země.
Velké změny přijdou na celou Zemi, příroda bude znovu a znovu trestat velké i malé národy.
Člověk, připoutaný k penězům, padne bez tohoto boha, kterého vytvořil a jímž zpychl.
Vy jste těmi, kdo budou svědčit o velkých změnách Země, o velkých katastrofách,
a nakonec řeknete: Všechno, před čím jsme byli varováni, se naplnilo.
Moji lidé, buďte si vědomi urážek proti naší Trojici a mé Matce, i jediný mezi vámi, jenž si je toho
vědom a neúčastní se hrůz, jimiž urážíte moc naší Trojice, je balzám, který stoupá k našemu trůnu.
Malé duše, které pracují v poslušnosti, ty, které se nezastaví před našimi žádostmi o změnu
a zůstávají pozorné k voláním našeho Domu a mé Matky, tyto malé duše se musí sjednotit
v určitém okamžiku, který jim určí náš Dům v každém místě, kde bydlí. Vy jste částí
svatého Zbytku, věrného ostatku.
Můj lide, volám tě v této chvíli, kdy otřesy lidstva vzrůstají a nekončí, v této chvíli, kdy na mé věrné
je ukazováno a není dbáno na mé nástroje. Můj lide, neztrácej odvahu, neboť Já neopouštím své
děti. Ti, kdo bojovali za záchranu duše, usednou ke stolu Boží hostiny [Lk 14, 15].
Ochraňuji vás, žehnám vám. Neztrácím vás ze svého pohledu, nesu vás ve svém srdci.

Váš Ježíš

554. Poselství Boha Otce ze dne 20. září 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
JÍT DOMŮ

Mé děti, blíží se čas, kdy mnoho z vás zavolám náhle ke Mně domů.
Podívejte se důkladně na svá srdce, na vaše motivace, na čem vám nejvíc záleží. Proste Mě, abych
vám ukázal každé místo, kde je něco v nepořádku. Buďte si jisti, že jste připravení. Pečlivě jsem
připravil události k vašemu celkovému prospěchu.
Buďte si jisti, že máte všechno v pořádku pro to, co přichází.
Bůh Otec

Poznámka: Když mi Pán říkal tato slova, neupřesnil, zda [těmi lidmi] mínil Milosrdné. V jeho
slovech jsem cítila, že mluví o všech svých lidech. Ve svém duchu jsem viděla mnoho lidí, jak jsou
povoláni domů najednou, ne však v události typu uchvácení, ale v nějakém jiném druhu události,
ale to byl jen tento detail, který jsem o tom dostala, i když jsem cítila, že to byl nějaký druh
ochrany před hrůzami, které mají přijít.

Jak 1, 12: Blaze bude muži, který ve zkouškách vydrží. Když se osvědčí, dostane za odměnu život, jak to
Pán slíbil těm, kdo ho milují.
Iz 57, 1-2
1: Spravedlivý hyne a není nikoho, kdo by si to bral k srdci. Zbožní muži bývají smeteni a nikoho nezajímá,
že byl spravedlivý smeten zlem.
2: Pokoje dosáhne ten, kdo jde správnou cestou. Odpočine na svém loži.
Lk 12, 19-21
19: Pak mohu říci své duši: Duše, máš velké zásoby na mnoho let. Pohověj si, jez, pij, vesel se!
20: Bůh mu však řekl: Blázne, ještě této noci bude od tebe vyžádána tvá duše, a čí pak bude to, co jsi
naskládal?
21: Tak to dopadá s tím, kdo si hromadí poklady, ale není bohatý před Bohem.

555. Poselství Ježíše ze dne 24. září 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

PŘIPRAV SE, AMERIKO!

Amerika si vybrala raději temnotu než světlo. Dala přednost svým cestám před mými. Zvolila si
hřích, a ne spravedlivost. Věru, dokonce velký hřích. Drží se svých ohavností a prosazuje je

v ostatních národech. Její vzpurnost vůči Mně, Tomu, kdo ji učinil velkou, je zápachem v mých
nozdrách.
Protože se Amerika rozhodla pro temnotu před světlem, předám ji temnotě. Povolám do akce její
nepřátele, aby zhasli světla v Americe, a Amerika bude pokryta temnotou, aby to všichni viděli.
Volal jsem tě ke kajícnosti, ale ty ses nekála. Tvůj povýšenecký duch se nyní rozšířil do ostatních
národů a tvé ohavnosti přetekly tvé hranice a pošpinily ostatní. Předám tě zlu a zvrácenosti,
kterým jsi dala přednost přede Mnou, a to bude tvá zkáza.
Protože sis nezvolila, co je správné, ale dala jsi přednost zlu před dobrem, zlo naplní tvé hranice.
Tvoji nepřátelé tě pošlapou. Uchvátí tvé ženy a děti zabijí. Neušetří nikoho, ani mladé, ani staré.
Jak půjdou, zneuctí tvou zemi, budou jíst tvou úrodu a zničí tvá stáda. Hladomor se rozšíří a lidé
Ameriky půjdou do ulic, protože ve svých domovech už nebudou v bezpečí.
Připrav se, Ameriko, neboť Já povolám tvé nepřátele, aby tě zničili. Už nikdy nebudeš nazývána
krásnou nebo svobodnou, neboť tě předám jim a nikdo (z těch zkažených) nebude schopen se
postavit proti Mně, Svatému z Izraele. Když jsi neukázala soucit k ostatním, žádné milosrdenství
nebude prokázáno tobě.
Protože jsi dovolila těm, ve svých hranicích, hromadně vraždit nevinné, také tvá nádhera bude
zničena a už se znovu nepozvedneš. Už dlouho nevinná krev těch, které jsi zabila, křičela ke Mně,
ale Já jsem velmi trpělivý, dávající hodně času k pokání, a přesto ses nekála. Jsi domýšlivá
a pohrdavá, bezbožná a zvrácená a už déle u tebe nezůstanu.
Ježíš

Jan 3, 16-19
16: Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale
měl život věčný.
17: Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen.
18: Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, již je odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného
Syna Božího.
19: Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich
skutky byly zlé.
Ez 14, 13-19
13: "Lidský synu, jestliže by země proti mně zhřešila a zpronevěřila se a já bych na ni napřáhl svou ruku,
zlámal jí hůl chleba a seslal na ni hlad, takže bych z ní vymýtil lidi i dobytek,
14: a byli by v ní tito tři muži: Noe, Daniel a Jób, ti vysvobodí svou spravedlností jen sami sebe, je výrok
Panovníka Hospodina.
15: Kdybych přivedl na zemi dravou zvěř, aby ji vylidnila, takže by byla zpustošena a nikdo by jí kvůli zvěři
neprocházel,
16: ti tři muži v ní, jakože jsem živ, je výrok Panovníka Hospodina, nevysvobodí ani své syny a dcery;
vysvobodí pouze sebe, země však bude zpustošena.
17: Nebo kdybych na tu zemi uvedl meč a rozhodl bych, aby meč prošel zemí, a vymýtil bych z ní lidi
i dobytek,
18: ti tři muži v ní, jakože jsem živ, je výrok Panovníka Hospodina, nevysvobodí ani své syny a dcery,
vysvobodí pouze sebe.
19: Nebo kdybych na tu zemi poslal mor a vylil na ni své rozhořčení krveprolitím, aby z ní byli vymýceni
lidé i dobytek,
Jr 25, 4-6
4: Hospodin k vám posílal všechny své služebníky proroky, nepřetržitě je posílal, ale neposlouchali jste,
ucho jste k slyšení nenaklonili.
5: Říkávali: ‚Ať se každý odvrátí od své zlé cesty a od svých zlých skutků a budete přebývat v zemi, kterou
Hospodin dal vám a vašim otcům od věků na věky.
6: Nechoďte za jinými bohy, neslužte jim a neklaňte se jim. Neurážejte mě dílem svých rukou a já s vámi
nenaložím zle.‘

556. Poselství Ježíše ze dne 28. srpna 2018.
Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko), http://jezusuzenete.hu

DÁVEJTE POZOR NA KAŽDOU SVOU MYŠLENKU, SLOVA A SKUTKY

Moje drahé děti!
Moji duši zahalí velká hořkost, právě tak jako kdysi v Getsemanské zahradě. Kalich utrpení budete
pít teď vy. Nyní jde církev vzhůru na kříž, ale ještě před tím se roztrhne na dvě části. Moji praví
kněží a věřící budou přinuceni jít do úkrytu. Budou pronásledováni a spolu se Mnou vypijí kalich
utrpení. V pronásledování a souzení vám bude dána má největší pomáhající milost.
Moje děti, přichystejte se! Vyznejte Mě i za cenu vašeho života. Nikdy Mě nevyměňte za cizí bohy,
nikdy Mě nezraďte, neboť potom vás nebudu moci spasit. Cizí bohové totiž neumí nikomu dát
spásu. Já jsem jediný Spasitel, Já jsem Mesiáš, Já, jenž jsem přijal, aby Mě kvůli Pravdě ukřižovali
na kříž. Pravdou je však toto: Já jsem Mesiáš, Syn živého Boha. Tím, že jsem na sebe vzal všechny
vaše hříchy a zaplatil zadostiučinění mému Otci, jsem pro vás získal štěstí věčného života.
Jakkoli to popírají, soud existuje. V evangeliu jsou o tom má slova, není možné to popřít. Dokonce
soud už plápolá nad světem: Hněv mého Otce a napomínání jeho synů se stanou hmatatelnými.
Neboť je zapotřebí kárat děti, aby uměly rozlišit dobro od zla. Kdybych je netrestal, tak by si
myslely, že konají dobro i tehdy, když žijí v naprostém protikladu se Zákonem mého Otce.
Moje děti, dávejte pozor na každou svou myšlenku, slova a skutky, neboť jen tehdy můžete
vstoupit do království mého Otce, když jsou všechny v souladu s hlavním příkazem lásky. Když
tomu tak není, pak žijete v hříchu. Budete souzeni dvojsečným mečem, vycházejícím z mých úst.
Ale to není nic jiného než evangelium a hlavní příkaz lásky.
Proto se snažte obracet mé učení v činy, dokud žijete na Zemi, neboť potom už k tomu nebudete
mít příležitost. Po smrti následuje soud a za vaše činy obdržíte odměnu, nebo trest.
Má slova jsou velmi vážná a tvrdá ke všem, kdo zavrhují moje učení, evangelium a má poselství,
jimiž vás neúnavně varuji znovu a znovu. Jsou ale sladká pro všechny, kdo je obracejí v činy.
Přijměte mé posilňující požehnání, které vám dávám s překypující a nekonečnou láskou mého
srdce ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Váš Ježíš

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

557. Poselství archanděla Michaela ze dne 30. září 2018.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

NEČEKEJTE NA OCHRANU PRO TĚLO, ALE SPÍŠE NA OCHRANU PŘED ZTRÁTOU DUŠE

Milovaní naší Nejsvětější Trojice a naší Královny a Matky:
Jako princ nebeských legií, přicházím před každého z vás s Láskou v mém štítu
a Pravdou v mém meči.
KDO JE JAKO BŮH? KDO JE JAKO BŮH?
O severu k jihu, od východu na západ, bude Pravda Božího Slova slyšet bez přestání, proto jsem
byl poslán už předem, abych vás všechny volal k úplnému procitnutí svědomí jako děti Boha.
Dostali jste zálohy a ještě víc, abyste přijali Nejvyšší Pravdu. Všechna vaše jména se nacházejí
zapsána ve velké Knize Života, ale ne všichni vstoupí do nebeského království.
Přicházím se Slovem nebe z rozhodnutí Boží vůle, abyste nezapomněli, že existují Boží nástroje,
každý s jiným úkolem, ale sjednocení stejnou výzvou. Ani jediný ji nepřijímá výlučně ve jménu
všech. Trojičná vůle má své nástroje po celé zemi, nejsou stejní, jako nejsou stejné prsty jedné
ruky, ale jediná je výzva k obrácení, k pokání, rozpoznání času, v němž žijete a blízkosti očisty
celého lidstva.
Musím vám oznámit, že živly působí s větší silou a že shora přijdou katastrofy pro obyvatele Země.
Přicházím s mečem v ruce, aby každý z vás, jako děti Krále, sdělil svým bratrům, že velká pohroma
přichází s velkou silou, že pekelný démon řádí na Zemi a vrhá svou zuřivost na děti naší Královny
a Matky, aby vás zastrašil.
Jako posel Trojjediného trůnu vás snažně prosím, abyste se modlili svatý růženec
s větší jednotou a uvědoměním v tomto měsíci říjnu, zasvěceném svatému růženci,
růženci, kterého se Satan bojí a před nímž se cítí jako otráven jedem. Proto vás žádám, abyste se
v každé rodině modlili svatý růženec ve stejnou hodinu po celý měsíc, abyste se modlili svatý
růženec
s velkou oddaností a láskou a pokryli tak 24 hodin.
Proto vám musím oznámit urychlení v očistě lidstva, neboť démon bude planout odvahou, až bude
stát před Božím lidem.
Odevzdanost našemu Králi zbožňovaného na kříži byla pro všechny časy, a především pro tuto
dobu zkoušek a zmatku, v němž ale skutečnost, že na sobě nosíte kříž jako svátost, nestačí, abyste
byli osvobozeni od hříchu a od pokušení.
Není to svátost, která vám přinese spásu duše, věčný život, ale je to stupeň vědomí, s kterým
jednáte v souladu s Trojičnou vůlí, která vás přivede k poznání, že Boží Láska musí být vše ve
všem.

Náš Král přemohl na kříži hřích, aby vykoupil všechny lidi, ale každý z vás si musí toto
vykoupení zasloužit, každý z vás se musí sjednotit s naším Králem na kříži, který sdílí
každé lidské stvoření.
Vidím děti Boha, našeho Otce, jak čekají na příznaky nebo znamení k pokání a během tohoto času
pekelný démon jedná s horlivostí skrze svá různá chapadla, a proto vás snadno oklame a přivede
k pádu do hříchu, do velkého odpadlictví, zločinu, bludů, do nichž ho velká část lidstva bude
následovat. Zapomínáte, že ten, kdo úmyslně čeká na poslední chvíli, aby činil pokání a napravil
své cesty, nemusí dostat čas, aby pokání dosáhl.
Milovaní Boha, ten, kdo vám naznačuje, abyste čekali na signály nebo znamení na nebeské klenbě,
nebo na zemi, nebo ve vodě, než se budete kát, ten vás vede k propasti pekla, do níž můžete
spadnout.
Mé nebeské legie přijdou a budou hlásat po celé Zemi Pokání, Pokání, Pokání.
Nečekejte, abyste se obrátili, obraťte se teď, aby vaše svědomí bylo osvíceno božským
Duchem a ne, abyste pokračovali v dalších hříších, ale spíše, abyste žili s vědomím
toho, jak odporný je hřích.
Milovaní, stálost, úsilí, vytrvalost, modlitba a dodržování Božího Zákona vám dá sílu, abyste obstáli
v těžkých chvílích. Ochranu svých domovů můžete dosáhnout jednotou s naším Králem a naší
Královnou a Nebeskou Matkou. Vědomí, ve chvíli přijímání Těla a Krve Krista Krále vesmíru, vám
dá víru a duchovní sílu, která vás udrží ve světle, v němž se nacházíte. Ochrana každého závisí na
duchovním vztahu, který udržujete s Nejsvětější Trojicí a s naší Královnou a Matkou. Svátosti vás
ochraňují do té míry, nakolik se nacházíte, každý z vás, ve stavu milosti, v neustálém boji proti zlu.
Ach, milovaní mé Královny a Matky, nečekejte zázraky, pokud si je nezasloužíte, nečekejte na
ochranu pro tělo, ale spíše na ochranu před ztrátou duše. Země se třese s větší silou, vody se
hýbou s větší silou, vichry burácejí a nabírají obrovskou rychlost, oheň devastuje národy, ale duše
lidského stvoření, která zůstává ve víře, taková duše je neotřesitelná.
Boj s úskočnosti pekelného draka zesiluje, chrámy jsou ničeny a srovnávány se zemí
a znesvěcovány, náboženské znaky jsou odstraňovány z veřejných i soukromých míst, kříže jsou
odmítány stoupenci zla.
Milovaní, milujte stále ze všech sil a všemi smysly Krále králů a Pána pánů, který vás volá
k uctívání své Matky.
Milovaní, někteří lidé říkají, že nevidí a necítí Boha. Zapomněli, že víra se cvičí v důvěře v to,
co není vidět, ale o čem víte, že je pravdivé a že vůle Boha se projevuje u jeho lidí tím, že je
přivádí k věčné spáse.
Jste dětmi Krále, nebudete nikdy opuštěny, "Pomoc mi přichází od Hospodina, on učinil nebesa
i zemi" [Ž 121, 2].
Nebojte se, pokud žijete ve spojení s Nejsvětější Trojicí a milujete naši Královnu,
nebojte se. Bojte se urážet Boha, bojte se odevzdat ďáblu, bojte se pýchy, arogance,
tyranie, bojte se neposlušnosti, pohodlí, rozkoší, bojte se pokrytectví, bojte se toho,
že nejste ani z Boha, ani za Boha, bojte se oddat světským potěšením. Bojte se
přijmout démona jako boha a být uvrženi do pekelných plamenů.
Milujte se BOŽÍ LÁSKOU, radujte se s těmi, kteří se radují, a plačte s těmi, kdo pláčou. Neštěstí
budou v zemích přibývat, tyranie v národech sílí, hněv učiní člověka otrokem zla.

Milovaní, vyzývám vás, abyste se modlili, po skončení eucharistická slavnosti a po svatém růženci,
modlitbu, zasvěcenou tomuto služebníku Nejsvětější Trojice (*).
Pozvedám svůj meč jako znamení mé věrnosti Bohu, Jednomu a Trojjedinému, mé Královně
a Matce a všem duším dobré vůle a ctících Trojjedinou vůli.
Nebojte se, s mými nebeskými legiemi zachováme Boží lid, děti naší Královny jsou ochraňovány
mocí, kterou jsem obdržel od Boha.
Zdrávas Maria, nejčistší, počatá bez hříchu!
Zdrávas Maria, nejčistší, počatá bez hříchu!
Zdrávas Maria, nejčistší, počatá bez hříchu!
Archanděl Michael
(*) Odkaz na původní verzi modlitby svatého Michaela, kterou papež Lev XIII napsal potom,
co měl vizi, 13. října 1884. Papež Lev XIII požádal sekretáře Kongregace pro obřady, aby tuto
modlitbu poslal všem biskupům na světě, aby skrze jeho pověření byla modlena po každé mši:

Svatý Michaeli, archanděli,
braň nás v boji;
proti zlobě a úkladům ďáblovým budiž nám záštitou,
nechať Bůh přikáže jemu, pokorně prosíme.
Ty pak, kníže vojska nebeského, Satana a jiné duchy zlé,
kteří ke zkáze duší světem obcházejí,
božskou mocí do pekla svrhni.
Amen.
558. Poselství Boha Otce ze dne 25. září 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

ČAS JÁKOBOVA SOUŽENÍ

Mé děti, musíte se připravit. Čas trápení mého služebníka Jákoba se rychle blíží a vy nejste
připravené. Připravte své srdce, neboť to, co uvidíte, bude vskutku tragické. Připravte svou mysl,
abyste přežily v čase, který bude jako žádný jiný. Připravte své zbraně, neboť je budete
potřebovat k boji.
Viděly jste, co přichází v mém svatém Slovu. Zklidněte svého ducha a zůstaňte soustředěné na
Mne a všechno bude dobré. Jedině Já vás mohu v tomto čase ochránit. Pro ty, kdo vidí tento čas,
existuje práce, ke které jsem vás povolal.
Především pátrejte ve svém srdci, je-li uvnitř nějaká temnota. Dříve než člověk může soudit smítko
v oku jiného, musí nejdřív ohledat své vlastní oči. Máte-li být světlem ve vašem světě, musíte být
skutečně světlem, a ne temnotou. Nepřítel přichází vás pokoušet víc než kdy dříve, protože touží,
abyste klopýtly a padly. Touží, aby můj lid ztratil naději a odvrátil se ode Mne.

Vyzývám mé lidi, aby přinášeli naději v tomto čase těm, kteří Mě neznají a těm, kdo začínají ode
Mne odpadávat. Vyzývám vás, abyste je podporovali po celou dobu tohoto času, aby nebyli
ztraceni. Připravte se.
Nezapomeňte, že cestou k pokoji je udržet svou mysl soustředěnou na Mně. Jsem s vámi ve všem,
co přichází. Neztrácejte naději.
Bůh Otec

Jr 30, 7: Běda, bude to velký den, bez obdoby, čas soužení pro Jákoba, ale bude z něho zachráněn.
Da 12, 1: V oné době povstane Míkael, velký ochránce, a bude stát při synech tvého lidu. Bude to doba
soužení, jaké nebylo od vzniku národa až do této doby. V oné době bude vyproštěn tvůj lid, každý, kdo je
zapsán v Knize.
Ž 91, 1-7
1: Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného.
2: Říkám o Hospodinu: "Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám."
3: Vysvobodí tě z osidla lovce, ze zhoubného moru.
4: Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost.
5: Nelekej se hrůzy noci ani šípu, který létá ve dne,
6: moru, jenž se plíží temnotami, nákazy, jež šíří zhoubu za poledne.
7: Byť jich po tvém boku padlo tisíc, byť i deset tisíc tobě po pravici, tebe nestihne nic takového.
Mt 7, 3-4
3: Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním oku nepozoruješ?
4: Anebo jak to, že říkáš svému bratru: Dovol, ať ti vyjmu třísku z oka – a hle, trám ve tvém vlastním oku!
Mt 5,14-16
14: Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře.
15: A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen; a svítí všem v domě.
16: Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.
Iz 26, 3-4
3: Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem, pokojem, neboť v tebe doufá.
4: Doufejte v Hospodina věčně, neboť Hospodin, jen Hospodin je skála věků.

559. Poselství Ježíše ze dne 26. září 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

SMUTEK

Mé děti, pocítily jste mé slzy smutku ve svém duchu kvůli tomu, co přichází k obyvatelům země.
Mnoho běd bylo plánováno nejen v soudu bezbožných, ale hodně muk připravil pro lidstvo Satan.
On ví, že má jen málo času a touží potrestat všechny mé děti a udělat z jejich času utrpení.
Moji lidé, když v sobě ucítíte stoupat mé slzy, volejte ke Mně kvůli těmto duším, které by jinak,
v těchto posledních časech, byly ztraceny. Vyzýval jsem vás, abyste se přimlouvali za ty, kdo Mě
ještě neznají. Nepohlížejte na to jako na malý úkol, neboť je to největší pocta sdílet mé srdce
a přimlouvat se na mou žádost.

Není to má vůle, že někdo zahyne, toužím, aby Mě všichni poznali. Mnohem víc duší bude
zachráněno, uděláte-li jen tuto jedinou věc – když pocítíte můj smutek, modlete se. Modlete se
a proste Mě, abych zachránil ty, kteří Mě ještě neznají. Odměna za to, že to učiníte, bude pro vás
velmi velká. Když obětujete tyto modlitby Mně, Já vyslyším vaše modlitby.
Ježíš

Zj 12, 12: Proto se veselte, nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte! Běda však zemi a moři, protože ďábel
k vám sestoupil s velkým hněvem, neboť ví, že už má jen málo času.
1Tim 2, 1: První věc, ke které tě vybízím, je toto: ať se konají modlitby prosebné, přímluvné i děkovné za
všecky lidi.
Iz 59, 46: Vidí, že není nikoho, žasne, že nikdo nezasáhne. Zachrání ho jeho paže, podepře ho jeho
spravedlnost.
Žid 7, 25-26
25: Proto je také schopen přinést úplnou spásu těm, kdo skrze něho přicházejí k Bohu, neboť je stále živ,
aby se za nás přimlouval.
26: Ano, právě takového velekněze jsme potřebovali: aby byl svatý, nevinný, neposkvrněný, oddělený od
hříšníků, povýšený nad nebesa.
Jan 3, 16-19
16: Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul,
ale měl věčný život.
17: Bůh přece poslal svého Syna na svět ne proto, aby svět odsoudil, nýbrž aby svět byl skrze něj spasen.
18: Kdo v něho věří, není souzen; kdo nevěří, už je odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jednorozeného
Syna Božího.
19: Soud pak záleží v tomto: Světlo přišlo na svět, ale lidé měli raději tmu než světlo, protože jejich skutky
byly zlé.

560. Poselství Ježíše ze dne 4. září 2018 při adoraci.
Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko), http://jezusuzenete.hu

MÉ DĚTI, VY SAMY ROZHODNETE O SVÉM VĚČNÉM OSUDU

Moje drahé děti!
ponořte se do plamenů lásky mého srdce. Vzdejte Mi dík, že jsem zůstal tady mezi vámi
v nejsvětější oltářní svátosti. Sedím na trůnu jako Král milosrdenství. Když Mě přijmete, vejdu
do vašeho srdce. Chci se stát jedno s vámi. Jedno v lásce, v pokoji a radosti. Když Mě přijmete
do svého srdce s čistým duchem, tak poznáte pokoj a radost, kterou Já cítím ve vás. Tehdy
do sebe přijmete Nebe, kterým jsem Já sám. Neboť Nebem je nekonečné vylití lásky a pokoje.
Mé děti, toužebně se snažte dostat do Božího království, které od počátku připravil můj Otec
pro ty, kdo Ho milují.
Moji maličcí, nedovolte, aby vaše myšlenky uchvátily věci světa! Všechno tady zůstane, všechno
pomine. Pozvedněte svůj pohled na Mne, na Ukřižovaného! Podívejte se, kolik jsem vytrpěl, abych
před vámi otevřel bránu mého království. Já sám jsem tou bránou. Kdo vejde skrze Mne, najde

pastvinu, věčné štěstí. Já jsem Cesta, Pravda a Život. Jen skrze Mne, jako bránou, můžete vejít
do věčného života.
Moji maličcí, pochopte: Já jsem život! Má slova jsou duše a život. Věčný život pro všechny, kdo
přijali a proměnili mé učení v činy. Ale věčná smrt číhá na všechny, kdo jsou hluší k mým slovům.
Mé děti, vy samy rozhodnete o svém věčném osudu. Já jsem vás všechny vykoupil, ale jen ti
mohou získat věčné štěstí, kdo spolupracují s mou milostí.
Moji maličcí, čas uplyne a mé milosrdenství nahradí má spravedlnost. Dokud trvá čas milosti,
odejděte do úkrytu. Ještě teď můžete získat rozhřešení za své hříchy. Ještě teď Mě můžete
přijmout do svého srdce. Ale přijde hodina, a je už tady, kdy Mě vám vezme Satan. Obere vás
o svátosti a mé kostely budou zavřeny. Místo pravdivého učení bude vyhlášeno kacířství.
Teď přijďte ke Mně, teď jsem ještě mezi vámi. Zbožňujte Mě, velebte Mě, proste Mě! Vyslyším
každou vaši prosbu. Ještě stále máte čas. Ale už ne nadlouho.
Moje drahé děti, dnes pro vás ještě pláču. Ale až vaše duše vystoupí z vašeho nicotného těla
z prachu, budu vás muset soudit. Dnešek je ještě váš. Smrt přijde náhle. Po ní už se nedokážete
obrátit.
Přijměte vážně mé varování, které vám dávám s velkou láskou.
Žehnám vás nekonečnou láskou mého srdce ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Váš Ježíš

561. Poselství Boha Otce ze dne 26. listopadu 2016.
Nástroj: Maurice Sklar (USA).

UŽ TO DÉLE NESTRPÍM!

Dnes večer jsem cvičil na housle v přípravě na nadcházející koncert a náhle, z ničeho nic,
uprostřed poslední věty Šostakovičova tria, jsem zaslechl něco, co znělo jako slyšitelný hlas.
Nevím, zda to bylo v přírodní, nebo jen v duchovní sféře.
Skoro jsem upustil své housle! PÁN mluvil, jako kdyby křičel, řval jako lev, znělo to jako zvuk,
podobný hromu. Bylo to ohlušující, a přesto si nemyslím, že by někdo další to mohl slyšet… a pak
řekl:
"Už to déle nestrpím!! Nyní vystoupím a budu soudit [pokolení] Esau pro jeho věčnou
nenávist k mému lidu a mé zemi. Můj svatý oheň je spálí a oni a jejich země zahynou
ohněm navždy a nikdy znovu nepovstanou!! Přišel čas zachránit můj lid Izraele!!
Protože zapálili ohně v Sionu (*), tak Já na ně sešlu můj oheň, který nebude moci být
nikdy uhašen!! Já jsem Pán zástupů! A domluvil jsem! Žalm 83 je u vás!!!".

Nikdy jsem neslyšel ten hlas v takovém hněvu a svaté zuřivosti. Ještě teď se třesu. Pak mi Duch
Svatý přikázal, napsat tato slova. Napsal jsem všechno, co jsem slyšel, jak nejlépe jsem uměl.
Amen.
Poznámka Maurice Sklara:
Soud nad pokolením Esau:
V těchto slovech Bůh říká: "Vystoupím a budu soudit Esau". Proč by měl Bůh soudit Esaua,
člověka, který žil před tisíci roky?
Esau reprezentuje nepřátele Izraele, protože původně byl nepřítelem svého bratra Jákoba, jehož
jméno bylo později změněno na Izrael. Esau se stal jedním z původních otců arabského lidu
manželstvím s dcerou nejstaršího syna Abrahámova, Izmaele. [Gn 28, 9].
Potom, co Esau vyměnil své právo prvorozenství za jednoduché jídlo, požehnání, které měl dostat
on, přešlo místo něho na jeho bratra Jákoba. Jeho otec Izák, místo aby vyslovil požehnání nad
Esauem, dal požehnání Jákobovi a Esaua proklel, což zahrnovalo živit se mečem a být sluhou
svého bratra. Izák řekl, že kletba bude platit, dokud Ezau nepřevezme moc nad Jákobem, jehož
jméno bylo později změněno na Izrael [Gn 27, 39-41]. Od té doby Esau a jeho potomci vedli válku
proti Izraeli a jeho potomkům [Nu 20, 14-21; 1S 14, 47, 2S 8, 14; 1Kr 11-15; 2Kr 8, 20-22; 2kr 14,
7].
V sedmém století, potomci svého praotce Esau, přijali nové náboženství, jehož prvořadým cílem je
mít vládu nad zemí a zejména nad Izraelem. Islám je víc politická ideologie mající v úmyslu
světové panství než náboženství. Od svého počátku, muslimové projevili stejného vražedného
ducha jako jejich praotec Esau, jak ukazují svými teroristickými aktivitami po celém světě.
Věřím, že v těchto posledních dnech bude islám hrát klíčovou úlohu v ovládnutí Izraele na určitý
čas, stanovený Bohem, kdy bude šlapat po svatém městě 42 měsíců. Do té doby zůstanou potomci
praotce Esau pod kletbou.
(*) Evropa, poznámka překladatele.

562. Poselství Boha Otce ze dne 27. září 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

FARIZEOVÉ

Mé děti, nadešel pro vás čas, abyste přezkoumaly svá srdce. Mnoho z vás má povýšenecký přístup
k druhým, protože vaše vlastní víra je silná a jejich ještě není vyvinutá. To je zápachem v mých
nozdrách.
Nevěděli jste, že farizeové mohli ovládnout jen stále stejná srdce daleko ode Mne? Nevěděli jste,
jakou zkázu váš postoj způsobuje? Mnoho duší bylo získáno nepřítelem kvůli tomuto přístupu mezi
mými lidmi.
Mnoho z mých dětí přemýšlí, proč nebyly použity, aby získaly mnoho duší pro mé království – a to
je ten důvod. Je to vaše pýcha. Je to váš bohorovný přístup. Je to vaše zdání nadřazenosti.

Přeji si, abyste nyní prozkoumaly svá srdce a odvrhly tyto naduté myšlenky, abych vás mohl plně
použít.
Bůh Otec

Lk 18, 9-14
9: O těch, kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví, a ostatními pohrdali, řekl toto podobenství:
10: „Dva muži vstoupili do chrámu, aby se modlili; jeden byl farizeus, druhý celník.
11: Farizeus se postavil a takto se sám u sebe modlil: ‚Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé,
vyděrači, nepoctivci, cizoložníci, nebo i jako tento celník.
12: Postím se dvakrát za týden a dávám desátky ze všeho, co získám.‘
13: Avšak celník stál docela vzadu a neodvážil se ani oči k nebi pozdvihnout; bil se do prsou a říkal: ‚Bože,
slituj se nade mnou hříšným.‘
14: Pravím vám, že ten celník se vrátil ospravedlněn do svého domu, a ne farizeus. Neboť každý, kdo se
povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.“

563. Poselství Boha Otce ze dne 1. října 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

KTERÝMI Z NICH JSTE?

Některé mé děti se správně připravují na to, co přichází. Snažíte se jít výše se Mnou. Snažíte se jít
úzkou cestou. To je můj požadavek ke všem mým dětem.
Abyste šly výše se Mnou, musíte toužit po mém Slovu, aby ve vás přebývalo. Musíte si přát žít tak,
jak říká mé Slovo, abyste žily. Musíte toužit poznat mou vůli a konat ji ve všem. Vždy zaplatíte,
že konáte mou vůli, ale je také odměna.
Nemůžete to dělat svým způsobem. K tomu je pouze má cesta. Většina mých dětí netouží po Mně
dost, aby činila oběti a měla víc ze Mne. Dávají přednost svému světskému pohodlí a světským
cestám a nikdy nedosáhnou výš, než je úroveň povrchní útěchy v jejich důvěrnostech.
Několik vybraných se přitáhne blíž, přestože můj očistný oheň spaluje vše, co v jejich životech není
ode Mne. Jsou to ti, kdo jdou v mé moci. Jsou to ti, kdo slyší můj hlas a ochotně přijímají svá
napravování.
Kterými z nich jste?
Bůh Otec

Jan 15, 7: Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám.
1Thes 4, 3-4
3: Neboť toto je vůle Boží, vaše posvěcení, abyste se zdržovali necudnosti
4: a každý z vás aby uměl žít se svou vlastní ženou svatě a s úctou,
Jan 3, 19: Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože
jejich skutky byly zlé.
Jak 4,: Proradná stvoření! Což nevíte, že přátelství se světem je nepřátelství s Bohem? Kdo tedy chce být
přítelem světa, stává se nepřítelem Božím.

Lk 9, 23-25
23: Všem pak řekl: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, nes každého dne svůj kříž a následuj mne.
24: Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však přijde o život pro mne, zachrání jej.
25: Jaký prospěch má člověk, který získá celý svět, ale sám sebe ztratí nebo zmaří?
Mt 10, 38: Kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden.
Žid 12, 9-11
9: Naši tělesní otcové nás trestali, a přece jsme je měli v úctě; nemáme být mnohem víc poddáni tomu
Otci, který dává Ducha a život?
10: A to nás naši tělesní otcové vychovávali podle svého uvážení a jen pro krátký čas, kdežto nebeský Otec
nás vychovává k vyššímu cíli, k podílu na své svatosti.
11: Přísná výchova se ovšem v tu chvíli nikdy nezdá příjemná, nýbrž krušná, později však přináší ovoce
pokoje a spravedlnost těm, kdo jí prošli.

564. Poselství Ježíše ze dne 5. září 2018.
Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko), http://jezusuzenete.hu

ŽIJTE, JAKO BYSTE JEŠTĚ DNES UMŘÍT MĚLI

Mé drahé děti!
Pronásledování je už tady. Třebaže je ještě na své kůži nepociťujete, přichystejte se, neboť přijde
rychle. Pozorujte znamení.
Čas je krátký, proto pracujte, jako byste tu byly navěky. Ale žijte, jako byste ještě dnes umřít
měly. Nemůžete znát den, ani hodinu. Proto jsem vás prosil o neustálou připravenost. Radujte se,
že konkrétní čas vám neoznámím, neboť jako jsem řekl i svým apoštolům, a teď vám to zopakuji:
Nedokázaly byste snést poznání všeho toho, co čeká na vás, na křesťany a na svět.
Můžete pozorovat, že hodnoty se převrátily. Svět je teď takový jako veliké město bez semaforů.
Každé auto jede, jak se mu zlíbí, není určená hranice rychlosti, ani přednost směru v jízdě, a tak
na sebe narážejí, jedno na druhé, až se z nich stanou hromady šrotu. To dnes probíhá v duších:
Velcí i malí se ode Mne odvrátili, už Mě neznají, ani nehledají, jsem pro ně jen zesměšněná
a zevšednělá figura. Zaobírají se jen svým tělem.
Smyslnost dosáhla vrcholu. Intelekt nechtějí, žijí bez rozumu, jakoby životu nikdy nebyl konec.
Jejich duše je zapáchající mrtvola, protože nikdy nečiní pokání, už neznají ani pojem hříchu. Žijí jen
pro své tělo a pro rozkoše a pro to, co i vyslovit je hanbou. Neznají stud, ani hřích, který je vrhá do
pekla. Satan je ohlupuje, snadno padnou do jeho pasti, budou se třást, ale nebude žádná pomoc,
protože nebudou volat ke Mně.
Moje děti, strašně mnoho lidí padá nyní do pekla. Tak to nemůže jít dál – musím kárat tento svět,
který se řítí do záhuby. A jaký bych byl Otec, kdybych to neučinil?!
Moje maličké děti, ve dne v noci Mi vzdávejte díky za onu velkou milost, že patříte ke Mně, že
znáte mé Zákony a žijete podle nich.
Hodina je tady, téměř už přišla, kdy ohněm očistím svět. Nejdřív na vás pustím duševní oheň:
Velké poznání, že žijete v hříchu. A mýma očima uvidíte své ohavnosti a svou bídu, a místo, které

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

Ať nás ukryje Všemohoucí Bůh, Otec, Syn a Duch Svatý, pod plášť Panny Marie a svatého Josefa,
skrze svaté anděly do šípkového keře, z něhož byla vzata trnová koruna Pána Ježíše, aby nám, ani
našim sourozencům, ani našim nepřátelům, nedokázal uškodit žádný pekelný, tělesný, nebo
světský útok. Amen.
Moje děti: Přichystejte se, Hodina nadešla. Odklad vyprší. Mé milosrdenství nahradí má
spravedlnost, která je nekonečně dokonalá a hluboká a posoudí srdce i ledví a zaplatí každému
člověku podle jeho skutků.
Přijměte mé božské požehnání, které vás ochrání, neboť vás zahalím mou svatou Krví, označím vás
svou Krví, abyste se v den nebezpečenství vyhnuly pastím a zachránily se před věčnou smrtí. Má
svatá Matka bude nad vámi držet svůj mateřský plášť až do konce.
Přijměte moje posilující požehnání jako požehnání truchlícího otce, který oplakává své syny
a dcery, neboť trest této Zemi bude velký. Jak jejich hříchy vystupují až k nebi, tak se ponoří do
hlubin podsvětí. Moje požehnání zůstane nad vámi až do konce, až do konce světa a navěky, ve
jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Váš Ježíš

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

565. Poselství Matky Spásy ze dne 5. října 2018.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

NEZAPOMEŇTE NA LÉKY, KTERÉ JSEM VÁM DALA JAKO MATKA

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Přijala jsem vás u paty kříže, mé děti, vás všechny, bez výjimky, a všechny vás bez
výjimky miluji.
I když ne všechny mé děti na mne pohlížejí jako na svou Matku, všechny jsem vás
přijala z rozhodnutí Boží vůle.
Milované děti, s bolestí pro mého Syna vám musím říct, že démon vás nemusí tolik pokoušet,
protože člověk je připraven hřešit, aby byl ve společnosti dobře přijat.
Přístup těch, kdo napadají kostely, je stejný jako přístup těch, kdo vytvářejí a zbožňují
pohanské bohy, když si myslí, že Bůh Otec je nevidí [Ex 32, 1-9]. Tím podlehnou svým
nezřízeným choutkám, které je přivedou až k tomu, že se budou chovat hůř než
zvířata.
Z Boží vůle stále dostáváte tato poselství, přestože těch, kdo je čtou, berou je vážně a s vděčností,
je málo.
Tato generace, v některých případech, čelí neblahému výsledku zásahů člověka s cílem změnit
normální běh přírody, a kvůli tomu stejný člověk dosáhl toho, že příroda se stane stálou metlou
lidstva, se vší svou silou.
Příroda už nezná člověka, který ji napadl a zničil, proto se obrátila proti lidstvu. Určité, vědecky
nevysvětlitelné jevy, jsou však příčinou změn, které vyvolal člověk ve svém zoufalém boji
ovládnout živly, které nemilosrdně postihly národy.
Trojičné Srdce je těžce uraženo činy těch, kdo jsou stoupenci démona, který je nepřítelem
Nejsvětější Trojice.
Člověk nepohlíží na ďábla s nedůvěrou, ale rád ho následuje a poslouchá, a tím jedná
v rozporu s Boží vůlí. Během Varování, lidé na několik vteřin prožijí samotu bez Boha
a to bude příčinou "pláče a skřípání zubů"…
Tato generace neuznává své omyly a hříchy, je stoupencem Zlého a staví se proti Bohu s neúctou
a arogancí a tím na sebe přivolává nový trest. Porušili jste Přikázání, překrucujete je a chováte se
jako zdegenerovaní lidé a nepřátelé Boha.
Žijete a milujete chtíč, proto přijde trápení a vy pocítíte, jak hoří maso. Ti, kdo žijí v Bohu, poznají,
že to přichází od Boha, a ti, kdo Bohem pohrdají, se budou rouhat ještě víc.
Nesmíte zapomenout: "Pomoc mi přichází od Hospodina, on učinil nebesa i zemi"
[Ž 121, 2]. Nezapomeňte na léky, které jsem vám dala jako Matka, abyste je měli po ruce.
S nimi dokážete překonat i jiné nemoci, které démoni nechají padnout na lidstvo.

Lidé mého Syna jsou každou chvílí vzpurnější, a to tak, že skandály, vycházející na světlo, jsou
v mnoha případech způsobeny těmi, kdo kněžství přijali ne jako povolání, ale jako zaměstnání.
Abych utěšila mé srdce, stále mám ještě věrné kněze, kteří jsou oddáni svému duchovnímu stavu
a poctivě vykonávají svou pastorační práci. Svobodné zednářství si už dávno vzalo na starost
proniknout do vzdělávacích ústavů, aby je ovládlo a degradovalo lid mého Syna v tomto čase.
Vidím vás, jak následujete falešné bohy… Veřejná místa, kde se scházejí lidé na vesnicích
a ve městech, jsou plná, když tito bohové přijdou vrhat urážky proti mému Synu a proti Mně
s rouhačskými písněmi, které jsou hanbou a jedem pro duše, jež se těchto akcí účastní, aby
hanobily mého Syna a mne. Tato místa jsou plná mých ztracených a na scestí přivedených duší.
Naopak, když se ohlásí nástroj, oznamující Boží vůli, pak ti, kdo se postaví proti němu, jsou někteří
moji oblíbení synové, biskupové, vikáři a kněží s cílem, aby lidé nepřišli, aniž by si nejprve udělali
čas k prověření nástroje. To, mé děti, je částí strategie Satana: Čím méně bude výzev ke změně
vašeho života, tím více bude možností ke ztrátě duší.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Živly nabývají na síle a ohrožují lidstvo. Nápory přírody jsou nepředvídatelné a jejich
síla je dříve nikdy neviděná. Nejsou ohroženy jen přímořské oblasti, ale voda vystoupí ze země
jako příval uprostřed některých měst.
Obávejte se silných zemětřesení, budete jim čelit uprostřed bolesti mých dětí.
Sopečná aktivita bude zesilovat v rychlém sledu. Mysl člověka je rozrušená a konflikty
se blíží s oslavami.
Nepodceňujte modlitbu svatého růžence za celý svět a zvláště za mé děti v Mexiku,
Střední Americe, Indonésii a ve Spojených státech.
Země praská a sopky burácejí.
Mé děti, zachovejte si víru ve spásu duše, v mého Syna, který vás miluje a v tuto Matku, která se
neunaví vám oznamovat, že se musíte obrátit.
I když mě neposloucháte, neutiším svůj hlas, protože vás miluji.
Žehnám vám, stojím před vámi, jste mé děti.
Matka Maria

566. Poselství Boha Otce ze dne 2. října 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
ZÁSADNÍ VĚC

S tolika událostmi ve vašem světě, mé děti, je náročné zůstat soustředěné na jakoukoli jedinou
věc. V této době chaosu se zdá, že řád je ztracen a události se staly neuspořádané. Nepřítel
používá nepořádek a chaos, aby vás vykolejil.
Nezapomeňte, co je zásadní věc. Nezapomeňte, co musí být nejdůležitější, a Kdo. Snažte se
o soustředěné úsilí, abyste udrželi ve svých životech všechno v pořádku, neboť pořádek přináší

pokoj a to vám pomůže ve všem, co přichází jako jedna událost za druhou, vymykající vám vše
z ruky.
I když to bude vyžadovat velké úsilí, udržujte, co je hlavní jako první. Udržujte, co je nejdůležitější
jako nejdůležitější. Neodsouvejte to, co je první, na poslední místo ve vašem seznamu, neboť vám
to způsobí škodu.
Dejte Mě na přední místo a udržujte Mě jako prvního. Pokaždé, když to neuděláte, bude vás to
něco stát.
Bůh Otec

Ex 20, 2-3
2: Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví.
3: Nebudeš mít jiného Boha mimo mne.
Př 9, 10: Začátek moudrosti je bázeň před Hospodinem a poznat Svatého je rozumnost.
Př 4, 7-9
7: Počátek moudrosti je: Snaž se získat moudrost, za všechno své jmění získej rozumnost.
8: Obklop se jí, vyvýší tě; oslaví tě, když ji obejmeš,
9: vloží ti na hlavu půvabný věnec, ozdobnou korunu ti předá.
Mt 6, 33: Hledejte tedy nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto všechno vám bude dáno navíc.
Ž 90, 12: Nauč nás počítat naše dny, ať získáme moudrost srdce.

567. Poselství Boha Otce ze dne 3. října 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
SBOHEM SVĚTU

Začínejte dávat sbohem světu kolem vás, neboť všechno se změní v jednom dni. Buďte připravení
odejít od všech, které nyní máte rádi. Tím, že to uděláte, se stanete více zaměření na Mne a méně
na svět, v němž žijete.
Mnoho z mých dětí si tajně cení světa, mnozí nevidí potřebu z něj odejít, a tito nebudou připraveni
včas a budou ponecháni k očistě v čase utrpení.
Nechci si, abych vás našel mezi nimi, přeji si, aby mé děti, které jsou Mně oddány, byly vzaty ze
světa a nežily v utrpení toho času.
Bůh Otec

Jak 4, 4: Vy duše nevěrné, což nevíte, že přátelit se s tímto světem znamená znepřátelit se s Bohem?
Lk 12, 18-21
18: Tohle udělám, řekl si, strhnu své stodoly, vystavím větší a tam složím všechno své obilí a své zásoby.
19: Pak budu moci říci své duši: Duše, máš velké zásoby na mnoho let. Pohověj si, jez, pij, vesel se!
20: Bůh však mu řekl: Blázne, ještě v této noci bude od tebe vyžádána tvá duše, a čí bude pak to, co jsi
naskládal?

21: Tak to dopadá s tím, kdo si hromadí poklady, ale není bohatý před Bohem.

568. Poselství Ježíše ze dne 11. září 2018.
Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko), http://jezusuzenete.hu

JSTE MOJI, JÁ ŽIJI VE VÁS A VY VE MNĚ

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

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

569. Poselství Ježíše ze dne 6. září 2018.
Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko), http://jezusuzenete.hu

UKRYJI VÁS DO MÉHO MILOSRDNÉHO SRDCE

Ježíš: Otevři Písmo svaté!

Mt 21, 35: Ale vinaři jeho služebníky popadli, jednoho zbili, druhého zabili, třetího ukamenovali.
Mt 22, 6: Ostatní jeho služebníky pochytali, ztýrali a zabili.

Moje drahá dceruško! I dnes je tomu právě tak jako v evangeliu, které jsem nechal tebou otevřít:
Zabijí skutečné proroky a mé opravdové, věrné sluhy.
Pronásledování je již v bráně. Chystejte se! Připravte svou duši, neboť zanedlouho budou kvůli
Mně prolévat vaši krev. V duši buďte odhodlaní, ve víře silní, lpěte na dodržování mých Zákonů.
Mé učení a poselství obraťte v činy! Tak Mi budete věrní až do smrti, avšak potom Já položím
na vaši hlavu korunu věčného života.
Moje drahé děti, čas už je tady. Zanedlouho budete svědky takových událostí, jaké Země ještě
neviděla. Žijte připravení na smrt, zůstaňte Mi věrní. Čas nadešel.
Spravedlivý Boží hněv zasáhne Zemi. Neboť tolik poselství, varování, proseb, bylo marných,
k ničemu to nebylo.
Nadarmo jsem poslal svou svatou Matku do Fatimy a na mnohá místa světa, kde se zjevila
a prosila o pokání, smíření a o pokoj. Lidé byli hluší a slepí, a žel, i dnes takovými zůstali.
Proto bude muset každý hříšník na zemi vypít kalich trestu, ale vás, kteří jste Mi zůstali věrní
a poslušní, ochráním od všeho, co bylo připraveno pro tento hříšný svět.
Ukryji vás do mého milosrdného srdce. Já jsem vaším útočištěm, ochranným štítem, opatrujícím
a milujícím Bohem Vykupitelem. Pod ochranou vaší svaté Matky jste vždy v bezpečí.
Nikdy se nebojte, nedělejte si starosti! Vždy nás jen proste, modlete se – nechť nechybí modlitba
z vašich úst. Tehdy prožijete ve svém životě zázraky a naši zvláštní přízeň.
Přijměte mé posilňující požehnání, které vám dám s překypující láskou mého srdce ve jménu Otce
i Syna i Ducha Svatého.
Váš Ježíš

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

570. Poselství Ježíše ze dne 4. října 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

OČIŠŤOVÁNÍ

Nyní si přeji očišťování v mé Nevěstě.

Začněte se vyhýbat zlu. Oddělte se od zla světa kvůli mým záměrům. Připravte se pro vašeho
Ženicha.
Nejednejte v souladu s povrchnostmi světa, ale hledejte hlubší věci ode Mne. Čas už nebude
dlouho pokračovat a vy se musíte učinit připravenými tím, že Mě poznáte, že půjdete v mých
šlépějích a budete Mě napodobovat, jako když jsem chodil po zemi. V úsilí, v hovoru o mých
Slovech, v intenzivním učení, jako to dělali moji učedníci, když Mě následovali.
Ti, kdo Mě znají, kdo znají mé Slovo, kdo chápou mé cesty a jak se postarám o mé vlastní,
nebudou vyděšení tím, co přichází a jak zajistím jejich potřeby.
Nebudou milovat své životy až do smrti.
Ježíš

Ef 5, 1,2
1: Ano, napodobujte Boha jako jeho milované děti
2: a žijte v lásce, jako i Kristus miloval vás a vydal sebe za nás zcela v oběť, Bohu velmi příjemnou.
Zj 12, 10-11
10: Tu jsem uslyšel hlasité volání v nebi: "Od nynějška patří vítězství, moc a královská vláda našemu Bohu
a panování jeho Pomazanému, neboť byl svržen žalobník našich bratří, co na ně žaloval ve dne v noci.
11: Oni nad ním zvítězili Beránkovou krví a svědectvím svého mučednictví, protože nemilovali svůj život
natolik, že by se zalekli smrti."
Zj 2, 10: Nic se neboj utrpení, které na tebe čeká: ďábel se chystá k tomu, že některé z vás uvrhne do
žaláře, aby vás zkoušel, a ta zkouška potrvá deset dní. Buď věrný až do smrti a dám ti za odměnu život.

571. Poselství Boha Otce ze dne 5. října 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

DEJTE MI VÍCE Z VÁS

Abyste vystoupali výše se Mnou, musíte dělat něco jiného, než co děláte teď – dát Mi více času,
dát Mi více uctívání, dát Mi více z vás. Dejte více Mně a méně světu. Jinak zůstanete, jak jste.
Mnoho z mých dětí říká, že chtějí více ze Mne, ale nejsou ochotné Mi dát víc z nich.
Je to na vás, abyste si stanovily priority ve svém životě a dávaly to, čeho si ceníte nejvíc, na první
místo, ať už jsem to Já, nebo věci světa.
Bůh Otec

Ex 20, 3: Nebudeš mít jiného Boha mimo mne.
Mt 6, 33: Hledejte tedy nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto všechno vám bude dáno navíc.
Mt 6, 24: Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Buď totiž bude jednoho zanedbávat a druhého mít v lásce,
anebo se prvního bude držet a na druhého nebude dbát. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu.

572. Poselství Boha Otce ze dne 8. října 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
ÚTOKY POMLUV

V pátek odpoledne, když jsem jela domů ze schůzky, mluvila jsem k Pánu o obyčejných věcech,
když mi začal hovořit o těch, kteří zde ještě budou v posledních časech, které přicházejí. Těch pár
křesťanů, kteří zbudou potom, co všichni Milosrdní a ostatní budou vzati pryč…
Lidé, kteří zbudou a věří v Pána, projdou VELKÝMI ÚTOKY pomluv, jak se Satan pokusí je
zdiskreditovat, protože kromě Dvou Svědků [Zj 11, 3], budou posledními svědky zanechanými
na Zemi.
Řekni to mým lidem. Připrav mé lidi na to, že budou čelit nactiutrhačným útokům na jejich
charakter, stejně jako na jejich víru.
Řekni jim, že Já budu s nimi a pomůžu jim vybojovat tyto bitvy a žít jejich životy způsoby, kterým
se nedá nic vytknout. Žít své životy bez výčitek v té době, protože duše na tom závisí.
Duše závisí na své důvěryhodnosti jako moji svědkové – svědkové mého evangelia na zemi.
Bůh Otec

Zj 11, 3-10
3: A povolám své dva svědky, a oblečeni v smuteční šat budou prorokovat tisíc dvě stě šedesát dní.
4: To jsou ty dvě olivy a ty dva svícny, které stojí před Pánem země.
5: A kdyby jim chtěl někdo ublížit, vyšlehne oheň z jejich úst a sežehne jejich nepřátele; takto zahyne
každý, kdo by jim chtěl ublížit.
6: Ti dva svědkové mají moc uzavřít nebesa, aby nebylo deště za dnů jejich prorokování, a mají moc
proměnit vody v krev a sužovat zemi všemi možnými pohromami, kdykoliv budou chtít.
7: Až ukončí své svědectví, vynoří se z propasti dravá šelma, svede s nimi bitvu, přemůže je a usmrtí.
8: Jejich těla zůstanou ležet na náměstí toho velikého města, které se obrazně nazývá Sodoma a Egypt,
kde byl také ukřižován jejich Pán.
9: Lidé ze všech národů, čeledí, jazyků a kmenů budou hledět tři a půl dne na jejich mrtvá těla a nedovolí
je pochovat.
10: Obyvatelé země budou z toho mít radost, budou jásat a navzájem si posílat dary, protože tito dva
proroci jim nedopřáli klidu.
2Tim 3, 12: A všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, zakusí pronásledování.

573. Poselství Boha Otce ze dne 9. října 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

STÁLE NA CESTÁCH

Buďte připraveni být stále na cestách, moji lidé, neboť na samém konci těchto časů, až se
pronásledování vystupňuje, (v duchu mi ukázal, že bude stoupat jako plameny při požáru),
až se zintenzivní, budete se stále přesouvat.
Vše, co bude mít, bude to, co můžete nést s sebou. Budu vás vést a povedu ty, kteří jdou nyní se
Mnou. Ty, kdo jdou se Mnou, budu vést a nasměruji je do bezpečného útočiště. Postarám se o ně.
Budu je živit z mé vlastní ruky.
Budou to časy malého pohodlí a žádného odpočinku. Urychlil jsem čas, a brzy jej urychlím znovu,
aby tato doba byla zkrácena a mé děti mohly jít ke Mně domů.
Bůh Otec

Lk 9, 58: Ale Ježíš mu odpověděl: Lišky mají doupata a ptáci hnízda, ale Syn člověka nemá, kde by hlavu
složil.
Jr 31, 25: Občerstvím duši znavenou a každou duši tesknící ukojím.
Pl 5,5: Jsme pronásledováni, visí nám na šíji, vynakládáme námahu a nedopřejí nám klidu.
Ž 23
1: Žalm Davidův. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.
2: Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod,
3: naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno.
4: I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě
potěšují.
5: Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš.
6: Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu
vracet do nejdelších časů.

574. Poselství Ježíše ze dne 12. září 2018.
Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko), http://jezusuzenete.hu

NEBOJTE SE, ZŮSTANU S VÁMI KAŽDÝ DEN AŽ DO KONCE SVĚTA

Moje drahé děti, vy, které žijete v posledních časech, připravte se na všechno zlé a na prolití své
krve. Žijte každý váš den, jako by byl poslední. Žijte v neustálé připravenosti! Odevzdejte Mi svůj
život! Žijte v každém okamžiku tak, jak byste chtěly žít v hodině své smrti. Připravte se takto:
Děkujte Mi za dobro i za zlo a buďte Mi věrné až do smrti. Přijměte kříž, jako jsem i Já jej přijal od
mého Otce. Požádejte Mě o milost skálopevné víry a o svatost života. Žijte jako radikální křesťané,
neboť oportunisti a pokrytci, pokulhávající mezi dvěma názory, nemohou zdědit Boží království.
Nemůžete sloužit dvěma pánům: buď milujete jednoho a nenávidíte druhého.
Milujte Mě tak, že budete zachovávat mé Zákony. Nenáviďte Zlého a zbavte se všech hříchů.
Ihned vzdorujte pokušením. Jen ten může vejít do mého království, kdo Mě následuje po úzké
cestě, vedoucí k spáse: Na křížové cestě, v sebezapření a v nesení kříže.
Moje drahé děti, vezměte velmi vážně mé varování, které vám dávám s přetékající a nekonečnou
láskou. Žijte každý den svého života, jako by byl poslední, neboť Satan vás jako řvoucí lev hledá,
aby vás zničil.

Jste obklopeny zbraněmi, které jsou připraveny k vašemu vyhlazení. O vaše duše se vede nikdy
nevídaný duchovní boj, abyste byly uvrženy do zatracení. Obloha je od démonů zčernalá. Hodnoty
jsou převráceny. Dobro se nazývá zlem a zlo dobrem. Církev je podrobena mimořádně velkému
útoku. I zde zuří obrovský duchovní boj, neboť pravdivé učení je zaměněno s kacířstvím
a falešným učením.
Moje drahé děti, v labyrintu falešných učení a v kacířství se dokážete vyznat, jen čtete-li každý den
evangelia a Nový Zákon a každý den voláte Ducha Svatého, aby vás osvítil a přivedl k věčnému
životu.
Nebojte se, zůstanu s vámi každý den až do konce světa, a to zejména nyní, když to nejvíc
potřebujete, vám dám každou milost, abyste se spasily. Musíte jen chtít a prosit. Když vidím,
že jste si Mě vybraly, nenechám vás se ztratit. Důvěřujte Mi! Jsem všemohoucí. Tak vás miluji jako
nikdo jiný kromě Mne. Tím, že jsem za vás zemřel mučivou smrtí, jsem dosvědčil svou nekonečnou
božskou lásku k vám. Vaše výkupné jsem zaplatil svou Krví. Takže se právem můžete spoléhat na
to, že ode Mne dostanete každou pomoc. Všichni, kteří přijdou ke Mně, najdou konečné, věčné
útočiště v mém milosrdném, láskou planoucím, božském srdci.
Dnes, ve svátek mé svaté Matky Boží, v den jejího jména, proste u ní o její přímluvu, protože
dostanete ode Mne mnoho milostí, ale mohu je dát jen těm, kdo o ně prosí. Žehnám vám, drahé
děti, překypující, nekonečnou láskou mého srdce ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Váš Ježíš

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

575. Poselství Boha Otce ze dne 10. října 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
V JEDINÉ HODINĚ
Mé děti se dívaly, jak jejich svět prudce klesá do žumpy hříchu. Díval jsem se taky. Cítily jste
smutek, jak svět, který Mě kdysi alespoň uznával za Boha, se vzbouřil a pyšně odpochodoval
jiným směrem. Mé děti se rmoutí, neboť vědí, co přijde. Vy víte, že na vzpouru se vždy odpovídá
soudem.
Ti, kdo se vzbouřili proti mému Stvoření, ti, kdo se postavili proti tomu, co jsem nařídil v mém
Slovu, kdo se vzepřeli a stále se bouří proti všemu, co je ve světě kolem nich ode Mne, budou čelit
palčivému soudu, jemuž nebudou moci uniknout. Vše, o co tvrdě bojovali, aby měli, to ztratí.
Vše, o čem si myslí, že získají, toho zanechají, neboť to zničím.

Mé děti, řekl jsem vám, abyste se rozloučily se světem kolem vás. Řekl jsem, abyste pověděly
těm, které milujete, všechno, co máte na srdci. Mé soudy jsou nyní ustanoveny a zkáza přijde
rychle. Až budu ničit národ Ameriky, udělám to okamžitě.
Budete stát s ústy dokořán, až uvidíte, jak se to stane. V jediné hodině se celý svět změní
a už nikdy nebude zase stejný. Rozhodnutí jediného člověka jej navždy změní, ale bude to má
ruka, která jím pohne.
Připomínejte si má slova.
Bůh Otec
Zj 18, 3-11
3: neboť vínem Božího hněvu pro smilství té nevěstky byly opojeny všecky národy, králové světa s ní
smilnili a bohatí kupci země bohatli z její rozmařilosti a přepychu.“
4: A slyšel jsem jiný hlas z nebe: „Vyjdi, lide můj, z toho města, nemějte účast na jeho hříších, aby vás
nestihly jeho pohromy.
5: Neboť jeho hříchy se navršily až k nebi a Bůh nezapomněl na jeho viny.
6: Odplaťte po zásluze té nevěstce, dvojnásob jí odplaťte za její činy! V poháru, který připravovala,
připravte pro ni dvojnásob;
7: kolik si užila slávy a hýření, tolik jí dejte teď trýzně a žalu. Protože si namlouvá: Trůním jako královna,
vdovou nejsem a neokusím smutku –
8: proto v jediném dni dopadnou na ni pohromy: smrt i žal a hlad, a bude zničena ohněm. Neboť mocný je
Hospodin, Bůh, který ji odsoudil.“
9: Pak budou naříkat nad ní a bědovat králové světa, kteří s ní smilnili a hýřili, až uvidí dým hořícího
města;
10: z hrůzy nad jeho zkázou neodváží se přiblížit a budou naříkat: „Běda, běda, ty veliký Babylóne, město
tak mocné, jak v jedinou hodinu byl nad tebou vykonán soud!“
11: A bohatí kupci země naříkají a bědují nad ním, protože už nikdo nekoupí jejich zboží.

576. Poselství ze dne 12. října 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
UŽ NEZBÝVÁ MOC ČASU

Modlila jsem se v časných hodinách tohoto rána za prezidenta Trumpa a Ameriku, a když jsem
se modlila, uslyšela jsem v duchu… tik tak… tik tak… tik tak… Mohla jsem doslova slyšet tikání
hlasitých hodin, jako slyšíte u hodin, které mají vteřinovou ručičku.
Moji lidé, už nezbývá moc času. Nařídil jsem soud nad Amerikou za její hříchy, za hřích vraždy
nevinných duší, které jsem stvořil, za hřích vzpoury proti Mně, za odvrácení ode Mne a za uctívání
falešných bohů místo Mne.
Stvořil jsem tě a všechnu nádheru a bohatství uvnitř tebe a ty jsi Mne odvrhla jako odpad.
Nyní změním tvou krásu, nádheru a bohatství, uctívané po celém světě, v odpad.
Už se více nepozvedneš, Ameriko. Upadneš v nemilost, ačkoli lidé mého Zbytku po jistou dobu
zůstanou, aby přivedli duše do mého království.
Obdařím je duchovními dary, aby přežili, a dokonce aby se jim dařilo, až povedou Mně ztracené
v čase pronásledování, jaké nikdy dříve nebylo viděno ve vaší zemi.
Rozluč se se svou nádherou a bohatstvím, Ameriko, neboť jsi probudila můj hněv a ten na tebe
dopadne.

Už nezbývá moc času.
Bůh Otec.
Ex 30, 3: Nebudeš mít jiného boha mimo mne.
Ez 20, 8: Ale oni se mi vzepřeli a nechtěli mě ani slyšet. Žádný neodhodil ohyzdné modly, k nimž vzhlížel,
a neopustil egyptské hnusné modly. I řekl jsem, že na ně vyleji své rozhořčení, a tak dovrším svůj hněv
proti nim uprostřed egyptské země.
Ez 5, 6-9
6: Vzepřel se však proti mým řádům a nařízením svévolněji než pronárody a země, jež jsou okolo něho; mé
řády znevážili a mými nařízeními se neřídili.
7: Proto praví Panovník Hospodin toto: Poněvadž hlučíte více než pronárody, které jsou okolo vás, ale
mými nařízeními se neřídíte a mé řády nezachováváte, ba ani nejednáte podle zvyklostí pronárodů, jež
jsou okolo vás,
8: proto praví Panovník Hospodin toto: Jsem proti tobě, Jeruzaléme, a vykonám uprostřed tebe soudy
před očima pronárodů.
9: Pro všechny tvé ohavnosti vykonám v tobě, co jsem ještě nevykonal a už nikdy nic takového
nevykonám.
Iz 1, 4-9
4: Ach, pronárode hříšný, lide obtížený vinou, potomstvo zlovolníků, synové šířící zkázu! Opustili
Hospodina, Svatého, Boha Izraele, znevážili, odcizili se mu.
5: Nač vás ještě bít? Jste jen umíněnější. Hlava je celá chorá a celé srdce zemdlené.
6: Od hlavy až k patě nic zdravého není. Samá modřina a jizva i čerstvá rána, nejsou vymačkány ani
obvázány ani ošetřeny olejem.
7: Vaše země je zpustošená, vaše města vypálená ohněm, vaši půdu vám před očima vyžírají cizáci;
je zpustošená, cizáky podvrácená.
8: Dcera siónská zůstala jako chatrč na vinici, jako budka v okurkovém poli, jako obležené město.
9: A kdyby Hospodin zástupů nám neponechal hrstku těch, kdo přežili, byli bychom jako Sodoma, podobni
Gomoře bychom byli.
Sf 2, 13-15
13: Napřáhne svou ruku proti severu, zahubí Ašúra, z Ninive učiní zpustošené místo, stepní suchopár;
14: v jeho středu budou odpočívat stáda, všechna zvěř toho pronároda. Na hlavicích sloupů tam bude
nocovat pelikán a sýček. Jaký to zpěv zazní z oken! Na prahu trosky, cedrové deštění vytrháno.
15: Tohle je město jásotu, které tak bezpečně trůnilo a v srdci si namlouvalo: Není nade mne. Jak bylo
zpustošeno! Jen zvěř tam odpočívá. Každý, kdo přejde kolem, posměšně sykne a mávne rukou.
Mal 3, 13-18
13: Příliš smělá jsou vaše slova proti mně, praví Hospodin. Ptáte se: Co mluvíme proti tobě?
14: Říkáte: Sloužit Bohu není k ničemu. Co z toho, že jsme před ním drželi stráž a že jsme chodili před
Hospodinem zástupů zachmuřeně?
15: Proto za šťastné pokládáme opovážlivce. Mají úspěch, ač se dopouštějí svévolností, pokoušejí Boha,
a přece uniknou.
16: Tehdy ti, kteří se bojí Hospodina, o tom rozmlouvali; Hospodin to pozoroval a slyšel. A byla před ním
sepsána pamětní kniha se jmény těch, kteří se bojí Hospodina a mají na mysli jeho jméno.
17: Ti budou, praví Hospodin zástupů, v den, který připravuji, mým zvláštním vlastnictvím, budu k nim
shovívavý, jako bývá shovívavý otec k synu, jenž mu slouží.
18: Potom uvidíte rozdíl mezi spravedlivým a svévolníkem, mezi tím, kdo Bohu slouží, a tím, kdo mu
sloužit nechce.

577. Poselství Boha Otce ze dne 15. října 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
JEDNO ZA DRUHÝM

Mé děti, abyste přežily přicházející časy, do nichž vstupujete, bude od vás vyžadován jiný způsob
myšlení. Nyní jste soustředěné na to, co je před vámi. Potom si budete muset uvědomovat, co se
děje v každé uplývající minutě.
Vaše mysl nedokáže postihnout mnohá nebezpečí, která pak budou existovat ve velkém množství,
a jak rychle se stanou, jedno za druhým. Nepřítel se pokusí vás zaskočit, aby vás zničil, ale když
se nyní začnete soustřeďovat víc na Mne, mohu vám pak dělat průvodce v každé minutě.
Jste velmi zdatné, abyste prošly těmito dny, protože jsem si vás k tomu vybral a připravil.
Necháte-li se řídit Mnou, všechno půjde dobře.
Bůh Otec
Mt 6, 25-34
25: Proto vám pravím: Nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe.
Což není život víc než pokrm a tělo víc než oděv?
26: Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol, a přece je váš nebeský Otec živí.
Což vy nejste o mnoho cennější?
27: Kdo z vás může o jedinou píď prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat?
28: A o oděv proč si děláte starosti? Podívejte se na polní lilie, jak rostou: nepracují, nepředou –
29: a pravím vám, že ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl tak oděn jako jedna z nich.
30: Jestliže tedy Bůh tak obléká polní trávu, která tu dnes je a zítra bude hozena do pece, neobleče
tím spíše vás, malověrní?
31: Nemějte tedy starost a neříkejte: Co budeme jíst? Co budeme pít? Co si budeme oblékat?
32: Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete.
33: Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.
34: Nedělejte si tedy starost o zítřek; zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost vlastního trápení.
Lk 12, 20-23
20: Ale Bůh mu řekl: Blázne! Ještě této noci si vyžádají tvou duši, a čí bude to, co jsi nashromáždil?
21: Tak je to s tím, kdo si hromadí poklady a není bohatý před Bohem.
22: Svým učedníkům řekl: Proto vám pravím: Nemějte starost o život, co budete jíst, ani o tělo,
co budete mít na sebe.
23: Život je víc než pokrm a tělo než oděv.

578. Poselství Ježíše ze dne 10. října 2018.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

NACHÁZÍTE SE NA ŠPIČCE LEDOVCE A LEDOVEC POMALU TAJE

Má dcero,
nevyhnutelný krok k naplňování odhalení posledních časů přestane být důvodem k smíchu,
nedůvěře, nebo být příčinou pohoršení pro některé a k beznaději pro jiné, když pozorují, jak čas
uplývá a to, co bylo oznámeno, se nevyplnilo.
Mé děti, musí pochopit, že čas člověka není časem Boha.
Moji lidí se stále odmítají obrátit, odvracejí se ode Mne a svou opakovanou hloupostí
a tvrdohlavostí neustále zvětšují vzdálenost od naší Nejsvětější Trojice a tím, že přijali démona
jako svého boha, Mě vyhnali ze svého života.

To, co odhalila má Matka a co Já jsem odhalil svým opravdovým nástrojům, se vrhne
na lidstvo. Naplnění každého Slova, které jsme vyslovili v poselstvích, aby se můj lid
duchovně připravil, vás dostihne.
Sledujete tato odhalení plní nedůvěry nebo s nechutí. Stejným způsobem budete
vlastníma očima sledovat krok za krokem naplňování toho, co vám bylo oznámeno už
předem.
Má církev přišla vynášet soudy, přišla diktovat pravidla, která nejsou zamýšlena v rámci Božího
Zákona. Člověk se vzbouřil proti naší Nejsvětější Trojici, proti mé nejsvětější Matce a proti všem
dětem, mým dětem, které ještě odmítají padnout do prostopášnosti, lehkomyslnosti a pokračují
v urputném boji, aby zvětšily svou znalost o tom, co znamená být opravdový křesťan a nenechaly
se polapit hanebnými a démonickými vlivy, které zapouzdřené zednářství se snaží ze svých
nejvyšších stupňů posílat na můj lid. Chce, aby se stal více liberální v každém ohledu, a odmítal
dar svědomí, který vám říká, co je správné, a co ne.
Znovu vás vyzývám, abyste se vnitřně zduchovnili, aby vaše fyzické smysly se chovaly
v souladu s vašimi vnitřními zduchovnělými smysly. Váš duchovní organismus se musí
pozvednout a musí být veden dobrým svědomím, aby vás podpořil v rozlišování mezi
dobrem a zlem.
Znovu vám musím říct, že světové ekonomiky padnou, zhroutí se jedna za druhou a ti, kdo dali
svůj život v sázku do velkého boha peněz, se ocitnou v strašně zoufalé situaci, tak zoufalé, že
někteří ji neunesou.
Nyní vám říkám, mé děti, že chudý se bude cítit jako bohatý, protože mu nebude chybět nic,
co potřebuje a co nemusí mít, ale bohatý a žijící okázale se bude cítit chudý, protože mu bude
chybět to, čím si byl jist a co už nedokáže mít.
Moji milovaní lidé, intenzita, s jakou příroda udeří na Zem a její obyvatele, je důkazem navíc, jenž
ukazuje vzdálenost, kterou si můj lid udržuje od mé vůle.
Nečistota vládne skoro všude, ale mám ještě stvoření, které Mě milují a duše, které se přimlouvají
za ty, kteří nevěří, Mě nemilují a nedoufají ve Mne.
Má vůle je spása…
Má vůle je víc než jen se modlit…
Má vůle je, aby všichni lidé byli spaseni a došli k poznání Pravdy [1Ti 2, 4], a že poznání je to,
co vás osvobodí, opravdu osvobodí…
Buďte svobodní, odvraťte se od bezbožnosti, zabíjení nevinných, nemorálnosti, sexuálních úchylek,
od nespokojenosti se vším a kvůli všemu, od vzpoury těch, kdo Mě neposlouchají a nechtějí se
změnit, protože se tak rozhodli.
V této době, mé děti, které nejsou rozhodnuty se dobrovolně obrátit, budou polapeny
Zlým…
ČLOVĚK SE MUSÍ VĚNOVAT SVÉ TOTÁLNÍ A ABSOLUTNÍ DUCHOVNÍ ZMĚNĚ.
Mé děti,
už není čas, abyste stále poslouchaly o přírodních katastrofách, nebo je prožívaly,
protože naplňování proroctví mé Matky se uskutečňuje, jak tomu bylo po celou dobu
historie. A tato generace uvidí svůj zenit. Proto vás vyzývám, abyste přidaly do kroku,
protože jdete pomalu.

Volám vás, abyste se spojily, sjednotily a posílily bratrství, abyste shromáždily poselství, v nichž má
Matka a Já jsme vám dali přírodní léky, abyste mohly čelit velkým epidemiím, soužení, chorobám
a chemickým zamořením, jemuž vy, jako lidstvo, budete vystaveny. Neboť to není jen příroda,
která se bouří proti člověku, ale také ti, kteří se s nízkými a sobeckými záměry spikli, aby vyhladili
velkou část lidstva.
Hříchy jsou v tomto čase tak strašné, že pociťuji znechucení a hluboký zármutek, když
vidím mé děti páchat hříchy, aniž by jich rychle litovaly, což je nechá dvakrát a násilně
trpět.
Nezmiňuji se o žádných datech. Jsou v pravomoci mého Otce, ale přesto vás musím varovat před
blízkostí očisty.
Hříchy lidstva jsou tak velké a strašné, že naše Boží vůle strádá s těmi, kdo trpí kvůli neustálému
pronásledování, k němuž dochází, když chcete umlčet hřích.
Požehnané duše, neztrácejte odvahu, podívejte se na Mne ve svém nitru, nehledejte
Mě venku, protože jsem ve vás, pojďte ke Mně blíž.
Netěší Mě, že můj lid se přizpůsobuje starým lidem, kteří vždy nesou stejný hřích. Vy víte, že chci,
abyste byly láskou, zejména láskou k bližnímu, protože ten, kdo nemiluje svého bratra, je
daleko od toho nazývat se křesťanem. Ten, kdo nemiluje, je pokrytec, neboť neodpouští svému
bratru, nebo svému okolí a Mne může jen méně milovat, protože JSEM, KTERÝ JSEM [Ex 3, 14],
a abyste Mě milovali, musíte se osvobodit od břemene, které vám brání přijít ke Mně.
Moji milovaní lidé:
Nacházíte se na špičce ledovce a ledovec pomalu taje, proto moji andělé a archandělé
pečetí můj lid, ale ne proto, aby byl osvobozen od pronásledování, nebo aby
v rozhodujícím okamžiku nemusel být zaopatřen nezbytným. Ano! Jste pod dohledem
mé Matky, aby vaše břímě bylo lehčí. Proto je pro vás pokání nezbytné.
Buďte bratrští. Přijde chvíle, kdy se budete muset spojit do malých společenství, a vy to víte.
S mou Láskou, která je ve vás přítomná, změníte svůj charakter, naučíte se nezraňovat své bližní
a odpouštět jim, abyste v těchto obtížných chvílích tvrdosti byli těmi, kdo předají mou útěchu
a mou lásku svým bratrům.
Bezbožnost v člověku vyvolá invaze, nejdřív ve velkých zemích a mnozí z mých posvěcených budou
trpět, až budou ztrácet dech, a budou muset uprchnout, aby si zachovali život.
Když zkroušení, uprostřed tolika hříchů, které u Mne vyvolávají nevolnost, předstoupí
přede Mne s lítostí, pohlédnu na ně jako poprvé a odpustím jim a budu je dále milovat.
Má Láska je nekonečná. Nezapomeňte milovat mou Matku, nezapomeňte na ni.
Žehnám vám ve jménu Otce, v mém jménu a ve jménu našeho Ducha Svatého. Amen.
Váš Ježíš

579. Poselství Ježíše ze dne 16. října 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

RUKA NEPŘÍTELE

Ti, kdo jsou v tomto čase povoláni, aby se modlili, dostali zvlášť důležitou práci. Jsou jako vysoce
trénovaní bodyguardi, kteří se starají o krytí pracovníků, přidělených k jiným úkolům. V duchu jsem
viděla, že někteří, určení k tomu, aby se modlili, se nemodlí, a to se děje ve velkém měřítku. Bůh
povolal zvláštní skupinu, aby se intenzivně modlila a přimlouvala. Byla jí přidělena specifická oblast
a lidé, aby se stále modlili. Mnozí zcela odmítají odpovědět na toto volání, ale ostatní jen nedělají
svou práci. Scéna se změnila a já jsem je uviděla venku, jak si hrají na hřišti. Pán mi ukázal, že to
byla ruka nepřítele při práci.
Přihodí se nehody a neštěstí, když ti, které jsem povolal, odmítají konat mou vůli.
Budu vás hnát k zodpovědnosti. Dal jsem vám moc nad světem, ve kterém žijete, ale vy jste ji
nepřevzali.
Zapomněli jste na ni z nedbalosti, když jste běželi ven si hrát. Kvůli tomu mnozí nebudou tam, kde
měli být, až události přijdou a budou zabiti.
Nepřítel vás volá ven si hrát, Já vás volám k práci, ale vy následujete pištce, který odpískává čas
ke hře.
Protože jste vycvičeni poslouchat nepřítele a ne Mne, budete na špatném místě. Protože jste
neudrželi své místo, krytí, které jsem vám přidělil, bude chybět, a mnozí, kteří neměli být až dosud
vzati, vzati budou. Poženu vás kvůli tomu k zodpovědnosti.
Mé Tělo by mělo pracovat jako dobře naolejovaný stroj, ale když mé děti jsou neposlušné, není
tomu tak.
Když si vás větší počet hraje, ostatní jsou roztěkaní a přestávají pracovat. (Viděla jsem, jak jedno

dítě ve třídě zlobí, ostatní také přestanou pracovat a žádné nedokončí práci).

Mé děti, ještě stále nepoznáváte ruku nepřítele ve svých životech? Stále ještě nechápete hodnotu
práce, ke které jsem vás povolal?
Voják nesmí opustit své stanoviště, protože jediný voják může způsobit, že obrana celého vojska
bude prolomena. Bděte a modlete se!

Poznámka: Také jsem se přistihla, že jsem nedávno byla rozptýlená v čase modlitby. Nepřítel jen
zkouší odvést pozornost od práce, která působí proti němu. Modlitba pustoší království temnot.
Satan se velmi bojí modliteb těch, kdo jsou vybráni Bohem. Cožpak nemůžeme bdít a modlit se
s Ním jednu hodinu? V duchu jsem viděla nehody, nemoci, atd., které odebraly svaté, jejichž čas
ještě nepřišel, ale kteří nebyli kryti, protože jim přidělení nedokázali stát na svých pozicích.
Ježíš

Gn1, 28: A Bůh jim požehnal a řekl jim: Ploďte a množte se a naplňte zemi. Podmaňte ji a panujte
nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nade vším živým, co se na zemi hýbe.
Mt 7, 21: Ne každý, kdo mi říká "Pane, Pane", vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli
mého Otce v nebesích.
Jak 1, 22-24
22: Podle slova však také jednejte, nebuďte jen posluchači – to byste klamali sami sebe!

23: Vždyť kdo slovo jen slyší a nejedná podle něho, ten se podobá muži, který v zrcadle pozoruje
svůj vzhled;
24: podívá se na sebe, odejde a hned zapomene, jak vypadá.
1Tim 2, 1-4
1: Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi,
2: za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem
v opravdové zbožnosti a vážnosti.
3: To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, který chce,
4: aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu.
Mt 7, 13-14
13: Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch,
kdo tudy vcházejí.
14: Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá.
Žid 10, 36-38
36: Potřebujete však vytrvalost, abyste splnili Boží vůli a dosáhli toho, co bylo zaslíbeno.
37: Vždyť už jen docela krátký čas, a přijde ten, který má přijít, a neopozdí se.
38: Avšak můj spravedlivý – říká Bůh – bude žít, protože uvěřil. Kdo by však odpadl, v tom nenajdu
zalíbení.
2Tim 2, 4: Kdo se dá na vojnu, nezaplétá se do záležitostí obyčejného života; chce obstát před tím,
kdo mu velí.

580. Poselství Boha Otce ze dne 17. října 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
VE SVĚTĚ
Není to přestávka, ale mnoho z mých dětí odešlo ven si hrát. Volal jsem vás, abyste pracovali pro
Mne, ale vy si hrajete ve světě a máte zájem jen o své vlastní kratochvíle. Volal jsem vás, abyste
stály na svém stanovišti a byly částí mého plánu pro království, ale vy Mě odmítáte. Myslíte si, že
je ještě čas si hrát a dělat vše, co chcete.
Mé děti, nyní už není víc času k hraní. Hrozné události se stanou velmi náhle, a pak bude pro vás
příliš pozdě, abyste se připravily v mé přítomnosti, bude pro vás příliš pozdě, abyste odpověděly
na mou výzvu vykonávat práci, před kterou jste postaveny. Jak Mi odpovíte, proč jste nepřišly
a nepracovaly? Co řeknete?
Řeknete, že jste nevěděly, jak tu práci dělat, ale Já bych vás vedl a provázel. Musíte zaujmout své
místo a být ochotné, ale tak daleko jste nebyly. Toto je vskutku vážná věc. Požaduji od všech
svých dětí, aby odevzdaly své srdce a svou vůli Mně, aby mohly být použity pro mou práci na
království. Ale vaše srdce patří ještě světu.
Co si vyberete? Budete uplatňovat svou vlastní vůli, nebo si zvolíte tu moji? Musíte si vybírat každý
den.
Bůh Otec
Mt 6, 20-26
20: Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani rez a kde je zloději nevykopávají a nekradou.
21: Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.
22: Světlem těla je oko. Je-li tedy tvé oko čisté, celé tvé tělo bude mít světlo.
23: Je-li však tvé oko špatné, celé tvé tělo bude ve tmě. Jestliže i světlo v tobě je temné, jak velká bude
potom tma?
24: Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat, k jednomu se
přidá a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku.

25: Proto vám pravím: Nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe.
Což není život víc než pokrm a tělo víc než oděv?
26: Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol, a přece je váš nebeský Otec živí.
Což vy nejste o mnoho cennější?

581. Poselství Boha Otce ze dne 18. října 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
ĎÁBELSKÉ CRESCENDO

Připravte se na postupný nárůst chaosu, jak se blížíte ke konci Milosrdných, kteří budou odvoláni
ze země, protože nepřítel bude mít větší přístup k vašemu světu, a to bude zcela očividné. Ti, kdo
budou ponecháni, mají menší schopnost vcítění a zlo bude v tomto čase exponenciálně růst.
Mnoho událostí se stane najednou, a to vám ukáže, že je to pravda.
V čase tohoto ďábelského růstu, mé děti by se měly semknout, protože až se to stane, budete se
vzájemně potřebovat víc než kdy dříve. V tom čase váš nepřítel plánuje uvolnit nová zla. Nastanou
také změny ve fyzických zdrojích.
Myslete na tyto věci, mé děti. Říkám vám to nyní, abyste si mohly potom vzpomenout na má Slova
varování k vám o tom, co přichází.
Připravte se. Připravte se dobře, neboť to přijde brzy.
Bůh Otec

2Tim 3, 1-4
1: Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy.
2: Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče,
budou nevděční, bezbožní,
3: bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému,
4: zrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít raději rozkoš než Boha.
Ž 91, 5-7
5: Nelekej se hrůzy noci ani šípu, který létá ve dne,
6: moru, jenž se plíží temnotami, nákazy, jež šíří zhoubu za poledne.
7: Byť jich po tvém boku padlo tisíc, byť i deset tisíc tobě po pravici, tebe nestihne nic takového.
Mt 24, 12-14
12: a protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých.
13: Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.
14: A toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům, a teprve
potom přijde konec.

582. Poselství Matky Spásy ze dne 18. října 2018.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

MUSÍTE ŽÍT KAŽDÝ DEN, JAKO BY BYL POSLEDNÍ

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
V každém pohledu mého Syna na lidstvo se jeho Láska šíří na duše, které jsou ochotné
Ho přijmout.
Láska mého Syna je tak nekonečná, že je nevyčerpatelná do té míry, že se uchází o hříšníky
v očekávání, že se budou kát ze svých hříchů.
Můj Syn vás stále volá, abyste si uvědomily realitu, v níž žijete, neštěstí, které si volíte,
budoucnost, k níž směřujete tím, že si svobodně vybíráte nezřízené novinky, které vzešly
ze skupin, pokoušející se prosadit ve společnosti.
Jako lidstvo jste pohrdly dary a ctnostmi, které jsou skryté v člověku, stvořeného k obrazu
a podobnosti Bohu [Gn 1, 27], a ze své svobodné vůle jste se odvrátily od všeho, co by vás mohlo
přivést k záchraně duše.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Neochabujte, pokračujte ve svém úsilí, dávejte vše, i když je vámi pohrdáno, jste
uráženy, nehleďte na sebe, ale s láskou nabízejte bolesti i radosti pro spásu duší.
Mé děti jsou svědectím o lásce, víře, naději a dobročinnosti a jsou vykonavatelé Božího Zákona
a příjemci svátostí. Mé děti jsou aktivní, nacházejí potěšení, když mohou přijít na pomoc svým
bratrům.
Děti, udržujte jednotu v této době, kdy nepřítel duší se vrhá na lidstvo v zoufalé touze přitahovat
duše, protože ví, že ve zmatku, který se blíží, může přivést k zakolísání ty, které jsou vlažné, nebo
které založily svou víru na lidské bytosti a ne na Bohu. Proto vás volám, abyste prohloubily výzvu
k velikosti, kterou všechny máte od Božího Syna, být dětmi Boha, a proto se nesmíte připoutávat
k tomu, co je světské a odděluje vás od Boží Pravdy.
Milované děti, neztrácejte svůj život činy nebo jednáním, které vás vzdalují od věčného
života. Udělejte tento krok teď a rozhodněte odevzdat se volání mého Syna.
Některé z vás věří, že mají celý život k tomu, aby se rozhodly pro svou spásu v poslední
hodině. Není tomu tak, mé milované děti!
Kolik je těch, které lpějí na věcech světa!
Dostáváte tolik od Nejsvětější Trojice, a přitom se stavíte na odpor, místo abyste se odevzdaly
nekonečnému milosrdenství…!
Některé z vás nosíte svatý růženec kolem krku, v kapse, v ruce, ale:
Kolik je vás, které si myslí, že vědí jak to říct, než začnete každé tajemství?…
Kolik vás žije opravdový život v Bohu?…
Kolik vás odpouští?…
Kolik vás žije v duchovní bídě, ponořené do hmotného majetku, říkajíce Nejsvětější Trojici: ŽIJI
SVOU SPIRITUALITU SVÝM VLASTNÍM ZPŮSOBEM, ale končíte tím, že už nežijete opravdový život
v Bohu?…
Kolikrát jste ráno řekly Bohu, aby vám dal více času a "zítra ráno skončím se vším, s čím mám
přestat a napravím se", a přijde následující ráno a vy to stále opakujete, protože žijete polapeny
nějakou neřestí, hříchem, nebo zlým činem, s nimiž nechcete přestat?…

Milované děti, už není čas, už uplynul a vy musíte žít každý den, jako by byl poslední.
Vy víte, kolik katastrof se stává ve světě, znáte klimatické změny, jste informovány
o atmosférických jevech, víte o stálém pohybu Země, o zemětřeseních, které se vyskytují neustále,
o erupcích sopek. Děti, uvědomte si, že tyto jevy přicházejí náhle, jeden za druhým, a to vás
vyzývá, abyste se zastavily a dívaly se na znamení času.
Přicházejí velké zkoušky a přeji si, abyste byly připraveny. Jako Boží lid, nebudete opuštěny Boží
vůlí, ani touto Matkou.
Potom, na vrcholu utrpení, přijde anděl pokoje na pomoc Božímu lidu, aby jej vzal za ruku, a šel
dál a neztratil se, neboť kvůli těžkým zkouškám se mé děti budou cítit neschopné pokračovat
v cestě. Náš milovaný anděl pokoje s Božím Slovem vyjádřeným v Písmu svatém, oživí vaši víru
v Nejsvětější Trojici a Boží lid získá novou sílu a stane se lidem, sjednoceným v lůnu Boží Lásky.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, modlete se za země, které trpí a za ty,
které strádají hladem. Nezapomeňte se modlit za Mexiko, nezapomeňte na vaše bratry
ve Venezuele a Nikaragui ve svých modlitbách.
Milované děti, nečekejte, neříkejte: "Zítra udělám to, co jsem neudělal dnes". Musíte se
rozhodnout pro záchranu své duše, nemůžete čekat, abyste se obrátily v budoucnu. Bůh k vám
mluví tolika způsoby a vy jste stále oslepeny svéhlavostí a z pohodlnosti zapomínáte, že dobré zrno
a plevel už nebudou spolu, ale budou odděleny.
Rozhodněte se být z Boha a pro Boha, oddejte se Mu, aby vás tvaroval s láskou
a milosrdenstvím, ale oddejte se Mu teď!
Jako Matka lidstva, vás důrazně volám, abyste se rozhodly se obrátit, pozorovat znamení času,
vyhnuly se příležitostem k hříchu, staly se Láskou k svému bližnímu a podřídily se Boží vůli. Je vás
tolik, kteří si stále hrají, jakoby si hrály s Bohem a neodpoutají se úplně od okovů, které jim
zabraňují se Mu opravdově odevzdat. Toto je okamžik "ano, ano" a "ne, ne" [Jak 5, 12].
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, modlete se svým srdcem.
Žehnám vám, miluji vás.
Matka Maria

583. Poselství Boha Otce ze dne 19. října 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
ZNIČENÁ KRÁSA
Mé děti, události, které přijdou na svět potom, co povolám mé Milosrdné, otřesou dokonce
i nevěřící. Někteří z nich budou dokonce ke Mně křičet, až se tyto věci stanou. Avšak většina lidí
Mě volat nebude. Nechám události stále dopadat na zem, aby jim pomohly pochopit, že Mě
potřebují, až se čas bude blížit ke svému konci.
Váš svět byl až dosud většinou krásné místo, i když Zlý je obýval společně s tím, co je moje.
Jak se čas blíží ke konci všech věcí, uvidíte daleko méně krásy a mnohem více zla. Uvidíte hrůzy,

které jste si nikdy nedokázaly představit. Mnohé z vás budou tak šokované tím, co uvidí, že se
ponoří do trvalého mlčení, tak velké bude jejich zděšení.
Mnohé z toho, co je nyní pro vás nádherné, bude v přicházejících rocích zničeno, až odvolám
prvního a pak dalšího z mých svatých z těch, kteří Mě odmítli uznat. V tom čase bude nadále
existovat jen málo mých dětí, i když některé budou moci být přivedeny do mého království.
Budou dobře ochraňovány, jako byli moji stoupenci, dokud nepřijde pro ně čas jít domů ke Mně.
Nebojte se žádné z těchto věcí, o kterých vám říkám, jen buďte bdělé a připravte své srdce.
Bůh Otec
2Tim 3, 1-4
1: Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy.
2: Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče, budou
nevděční, bezbožní,
3: bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému,
4: zrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít raději rozkoš než Boha,
Ž 91, 5-7
5: Nelekej se hrůzy noci ani šípu, který létá ve dne,
6: moru, jenž se plíží temnotami, nákazy, jež šíří zhoubu za poledne.
7: Byť jich po tvém boku padlo tisíc, byť i deset tisíc tobě po pravici, tebe nestihne nic takového.
Ž 23, 4: I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá
hůl mě potěšují.
Zj 8, 7-13
7: Zatroubil první anděl: Nastalo krupobití a na zem začal padat oheň smíšený s krví. Třetina země, třetina
stromoví a veškerá zeleň byla sežehnuta.
8: Zatroubil druhý anděl; a jakoby mohutná hora hořící ohněm byla vržena do moře. Třetina moře se
obrátila v krev
9: a zahynula třetina mořských tvorů a byla zničena třetina lodí.
10: Zatroubil třetí anděl, a zřítila se z nebe veliká hvězda hořící jako pochodeň, padla na třetinu řek a na
prameny vod.
11: Jméno té hvězdy je Pelyněk. Třetina vod se změnila v pelyněk a množství lidí umřelo z těch vod,
protože byly otráveny.
12: Zatroubil čtvrtý anděl, a byla zasažena třetina slunce, třetina měsíce a třetina hvězd, takže ze třetiny
potemněly, a den i noc byly o třetinu temnější.
13: A viděl jsem a slyšel, jak středem nebeské klenby letí orel a volá mocným hlasem: „Běda, běda, běda
obyvatelům země, až zaznějí polnice tří andělů, kteří ještě netroubili!“

584. Poselství Boha Otce ze dne 22. října 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

ZTIŠTE SVOU DUŠI

Ztište se.
Ztište svou duši, abyste mohli slyšet hlas mého Ducha. Právě teď mluvím k tolika mým dětem,
a tak málo jich Mě poslouchá.
Chci odpovědět na vaše otázky a přinést vám pokoj v této chaotické době. Chci projevit lásku
k vám, abyste mohly vědět, nakolik vás skutečně miluji a chci, abyste šly se Mnou. Mám pro vás

instrukce pro tuto dobu, poučení o tom, jak jí můžete projít, ale nemůžete Mě slyšet kvůli hluku
ve své duši.
Chci, aby se mé děti naučily zklidnit svou světskou mysl, aby Mě mohly uslyšet.
Chci vám říct o věcech, o které jste Mě prosily, ale nenašly jste způsob, jak by se mé odpovědi
dostaly k vám. Rozjímejte o mém pokoji, o mém Slovu, aby můj hlas mohl přijít k vám.
Bůh Otec

Ž 46, 11: Dost už! Uznejte, že já jsem Bůh. Budu vyvyšován mezi pronárody, vyvyšován v zemi.
Fil 4, 7: Pak Boží pokoj, který převyšuje všecko pomyšlení, uchrání vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu
Ježíši.
Iz 26, 3: Stvoření, opírající se o tebe chráníš pokojem, pokojem, neboť v tebe doufá.
Jan 16, 33: Toto jsem k vám mluvil, abyste ve mně měli pokoj. Ve světě budete mít soužení. Ale buďte
zmužilí. Já jsem zvítězil nad světem.
Kol 3, 15: Ať vám v srdci vládne Kristův pokoj: to je přece cíl vašeho povolání, které vás shromáždilo
v jednom těle. Vděčně na to pamatujte.

585. Poselství Boha Otce ze dne 23. října 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
KLID

Chci, aby mé děti zůstaly klidné v tom, co přichází. Váš klid je viditelným svědectvím ostatním
o vaší víře a důvěře ve Mne.
Když věříte, co jsem vám řekl, nebudete mít strach, ale půjdete vpřed v přísné poslušnosti.
Půjdete, jak jsem vám nařídil. Budete svědčit o mém velkém jménu, mém Slovu a mých cestách.
Řeknete ostatním jak Mě najít a poznat. Nasadíte si tvář z křemene, jak to učinil můj Syn na své
cestě ke kříži. Nebudete váhat, ale skončíte zápas s odvahou a houževnatostí.
Mé děti, Já jsem s vámi na každém kroku této cesty. Ano, budete čelit těžkým časům. Budete čelit
strašným podívaným, to je pravda, jak jsem vám řekl. Budete čelit smrti, že jste ostatním řekly
o Mně, jako můj Syn čelil smrti pro vás, kvůli něčemu, co neučinil.
Nyní nasaďte tvář z křemene a připravte se. Dejte své domovy do pořádku a buďte připraveny
kdykoli odejít. Mnoho z vás nebude čelit takovým věcem, neboť si vás vezmu předem, ale přeji si,
abyste byli ochotné. Chci, abyste všechny byly ochotné odložit vše pro mé jméno, pro vaši víru
v mého Syna.
Nasaďte kamennou tvář a nebojte se ničeho, co vám lidé mohou udělat.
Bůh Otec

Fil 4, 6-7,13
6: Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu.
7: A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.
13: Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu.
Iz 41, 10: Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu,
pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.
Jo 1, 9: Nepřikázal jsem ti snad: Buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se, neboť Hospodin, tvůj
Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš?“
Př 3, 5-6
5: Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.
6: Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.
Ž 23, 1-4
1: Žalm Davidův. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.
2: Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod,
3: naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno.
4: I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl
mě potěšují.
Iz 50, 6-8
6: Nastavuji záda těm, kteří mě bijí, a své líce těm, kdo rvou mé vousy, neukrývám svou tvář před
potupami a popliváním.
7: Panovník Hospodin je moje pomoc, proto nemohu být potupen, proto tvář svou nastavuji, jako kdyby
byla z křemene, a vím, že nebudu zahanben.
8: Blízko je ten, jenž mi zjedná spravedlnost. Kdo chce vést se mnou spory? Postavme se spolu! Kdo bude
můj odpůrce na soudu? Ať ke mně přistoupí!

586. Vize z Boží sféry ze dne 3. února 2012.
Nástroj: Anno Domini (USA).

USMAŽENÉ LAPTOPY A MOBILNÍ TELEFONY

Ve snové vizi jsem viděl elektromagnetický jev, který zničil bezdrátové počítače a telefony.
Neviditelný proud cestoval vzduchem a pronikl s koncentrovanou silou do bezdrátových zařízení
s čipy.
Pozoroval jsem mobilní telefon, jak vibruje, zahřívá se a vybuchne zevnitř a jeho displej se rozsypal
na mnoho kousků jako bezpečnostní sklo.
Pak jsem viděl mladého muže, jak s hrůzou objevil, že displej jeho laptopu se také rozsypal.
Nezvyšujte závislost na počítačové technologii a elektronických zařízeních. Plánujte, že se budete
muset na delší čas obejít bez takovýchto zranitelných vymožeností.
Nepřijímejte čipy do těla.
Takové čipy mohou být použity Zlým ke kontrole nejen vašich financí, stravy a možnosti cestování,
ale také ke kontrole vašich myšlenek, zdraví a délky vašeho života.
Anno Domini

Poznámka překladatele:
K tak intenzivnímu jevu došlo naposledy roku 1858, kdy ze Slunce vyšlehl proud plazmy přímo
směrem k zemi. V kancelářích, kde se používalo kabelové spojení morseovkou mezi Evropou
a Amerikou vznikly požáry, způsobené vznícením papírů, položených blízko těchto koncových
zařízení.

587. Poselství Ježíše ze dne 18. září 1918.
Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko), http://jezusuzenete.hu

PO SMRTI UŽ NEBUDETE MOCI NIC ZMĚNIT

Otevři Písmo svaté!: "Stejně tak není vůle vašeho Otce v nebesích, aby zahynul jediný z těchto

maličkých." [Mt 18, 14]:
Moje drahé děti,

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

Váš Ježíš

(*) Lk 13, 1-5

Modlitba Márie Julianny skrze Ducha Svatého:

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

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

Posilnění z Písma svatého:
Žid 7, 21: Ale on se jím stal s přísahou od toho, který mu řekl: Pán přísahal a nikdy to neodvolá: Ty jsi kněz
na věky.

588. Poselství Boha Otce ze dne 24. října 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

OSVÍCENÍ

Ve vašem světě jsou takoví, kdo říkají, že jsou osvícení, ale učí jen temnotu. Já jsem Světlo světa.
Jen ti, kdo Mě znají, mohou být opravdově osvícení. Mé Světlo vás naplňuje z nitra ven. Buďte
opatrné, mé děti, abyste nebyly oklamány, protože je zde tolik toho, co se zdá být světlem ve
vašem světě a co obsahuje jen temnotu. Udržujte svou stezku čistou. Hledejte jen mé Světlo,
aby svítilo na vaši cestu, jinak budete svedeny na scestí.
Jsou mnozí, kdo tvrdí, že mluví v mém jménu, neříkají však má slova. Nemluví pro Mne, a přesto
mnozí, kdo Mě opravdově neznají, jim uvěří. Jste voláni, abyste Mne poznali. Mé ovce slyší můj
hlas a jiný hlas nebudou následovat.
Varoval jsem vás, že mnozí přijdou v mém jménu, kdo nejsou moji, ale musíte to rozpoznat, mé
děti. Když Mě znáte, budete znát můj hlas. Buďte opatrné v tomto čase, abyste nebyly oklamány.
Nezdržujte se v temnotě. Řekl jsem vám, jak se s tím vypořádat.
Řekl jsem vám, jak Mě poznat.
Bůh Otec

Jan 8, 12: Ježíš k nim opět promluvil a řekl: „Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve
tmě, ale bude mít světlo života.“
2Kor 11, 13-14
13: Jsou to falešní apoštolové, nepoctiví dělníci, přestrojení za apoštoly Kristovy.
14: A není divu, vždyť sám satan se převléká za anděla světla;
Ž 119, 105: Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku.
Mt 24, 24: Neboť vyvstanou lžimesiášové a lžiproroci a budou předvádět veliká znamení a zázraky, že by
svedli i vyvolené, kdyby to bylo možné.
Řím 12, 1-2
1: Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou
oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba.
2: A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat,
co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.
Jan 10, 1-10
1: „Amen, amen, pravím vám: Kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale přelézá ohradu, je zloděj a lupič.
2: Kdo však vchází dveřmi, je pastýř ovcí.
3: Vrátný mu otvírá a ovce slyší jeho hlas. Volá své ovce jménem a vyvádí je.
4: Když je má všecky venku, kráčí před nimi a ovce jdou za ním, protože znají jeho hlas.
5: Za cizím však nepůjdou, ale utečou od něho, protože hlas cizích neznají.“
6:Toto přirovnání jim Ježíš řekl; oni však nepochopili, co tím chtěl říci.
7: Řekl jim tedy Ježíš znovu: „Amen, amen, pravím vám, já jsem dveře pro ovce.
8: Všichni, kdo přišli přede mnou, jsou zloději a lupiči. Ale ovce je neposlouchaly.
9: Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn, bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu.
10: Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti.

589. Poselství Boha Otce ze dne 25. října 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

POSLOUCHEJTE

Dávejte pozor, až se ozve můj hlas ve vašem duchu. Budu k vám mluvit o pokoji, o správných
věcech, o tom, jak ukázat lásku k druhým. Čekejte, až Mě uslyšíte mluvit k vám. Uslyšíte odpovědi
na své otázky.
Když půjdete se Mnou, nebudete nic potřebovat. Povedu vás k něčemu lepšímu. Budu vaším
průvodcem tam, kde je všeho dost, a víc než dost. Jste-li v nedostatku, pak hlavním předmětem
vašeho zájmu nejsem Já. Chci, abyste měli víc než dost, abyste měli dostatek a byli požehnáním
těm v nouzi kolem vás.
Chci uzdravit bolavá místa uvnitř vás, vyplnit prázdné místo, poskytnout vám útěchu ve všem,
co děláte. Chci, abyste byli schopni jít ve vašem světě bez strachu a věděli, že jsem vždy vedle
vás. Když vím, jak jdete bezúhonně přede Mnou, jsem vždy na vaší straně. Chci, abyste Mě poznali
jako Otce. Tolik mých dětí nezná milující otce na zemi a Já toužím být vám milujícím Otcem, ale
musíte ke Mně přijít a přiblížit se ke Mně jako k Otci. Budete-li chtít, budu vaším průvodcem,
ochráním vás a postarám se o vás.
Bůh Otec

Ž 23, 1-4
1: Žalm Davidův. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.
2: Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod,
3: naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno.
4: I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě
potěšují.
Mt 6, 26: Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol, a přece je váš nebeský Otec živí.
Což vy nejste o mnoho cennější?
Lk12, 32: Neboj se, malé stádce, neboť vašemu Otci se zalíbilo dát vám království.
1Jan 3, 1: Hleďte, jak velikou lásku nám Otec daroval: byli jsme nazváni dětmi Božími, a jsme jimi. Proto
jsme světu cizí, že nepoznal Boha.
Gal 4, 6: Protože jste synové, poslal Bůh do našich srdcí Ducha svého Syna, Ducha volajícího Abba, Otče.

590. Poselství Ježíše ze dne 26. října 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

VĚČNÁ PERSPEKTIVA

Přijdou dny, kdy lidé budou zoufale potřebovat jakékoli vedení v tom, co dělat. Nepřítel ví, že tyto
dny přicházejí a již vymyslel způsoby, aby svedl na špatnou cestu mnohé, kteří Mě neznají.
Cena za to, že Mě budete následovat, bude smrt a mnozí nebudou ochotní riskovat, i když
zvažovali mou cestu, avšak má cesta vede k věčnému životu. Nepřítel vyzkouší mnoho metod jak
zamaskovat svou cestu a učiní ji, aby vypadala jako správná, ale špatné nemůže být nikdy
správné. Podívejte se na to zblízka a nebudete podvedeni.
Věčná perspektiva. V přicházejících časech bude nejdůležitější věčná perspektiva. Nebude třeba
dělat neustálé volby. Přijmete dočasné pohodlí, dočasnou potravu, dočasný pokoj, nebo přijmete
Mě a budete Mě následovat, vědouce, že zemřete kvůli volbě této cesty?
To, že si vyberete Mne, vás bude stát pozemský život, ale povede vás do vašeho věčného života.
Když si v těchto časech udržíte své myšlenky na věčnost, připravíte si svůj domov v nebi se Mnou.
Ježíš

Kol 3, 2: Na to myslete, co pochází shůry, ne na to, co je na zemi.
2Tim , 1-5
1: Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy.
2: Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče, budou
nevděční, bezbožní,
3: bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému,
4: zrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít raději rozkoš než Boha,
5: budou se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat. Takových lidí se straň.
Mt 24, 37-39
37: Až přijde Syn člověka, bude to jako za dnů Noeho:
38: Jako tehdy před potopou hodovali a pili, ženili se a vdávaly až do dne, kdy Noe vešel do korábu,
39: a nic nepoznali, až přišla potopa a zachvátila všecky – takový bude i příchod Syna člověka.

Mt 24, 8-13
8: Ale to vše bude teprve začátek bolestí.
9: Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno.
10: A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět;
11: povstanou lživí proroci a mnohé svedou,
12: a protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých.
13: Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.
Zj 14, 11: A jeho muka neuhasnou na věky věků a dnem ani nocí nedojde pokoje ten, kdo kleká před
šelmou a jejím obrazem a nechal si vtisknout její jméno.

591. Poselství Ježíše ze dne 22. října 2018.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

HLEDEJTE MĚ DŘÍV, NEŽ BUDE PŘÍLIŠ POZDĚ!

Moji milovaní lidé:
Když přijdete ke Mně, pohlédnu na vás, jakoby to bylo poprvé, je-li vaše srdce
zkroušené a pokořené urážkami, kterých jste se dopustili proti naší Nejsvětější Trojici.
Hledejte Mě dřív, než bude příliš pozdě! Přijde syn nepravosti zaujmout mé místo a oklamat ty,
kteří ho nepoznají a udělat z nich pronásledovatele svých bratrů a služebníky zla.
Moji milovaní lidé,
V TOMTO ČASE ŽIJETE V ÚVODU TO, CO VÁM BYLO OZNÁMENO…
Ti, kdo slouží elitě, ze které vycházejí směrnice syna nepravosti, si dali za cíl oklamat mé vlastní,
aby se ode Mne vzdálili.
Syn nepravosti právě vydává příkazy, aby jeho stoupenci vyvolali ve světě nepokoje přímým
střetem s Božím Zákonem, aby jeho následovníci se vzbouřili proti svátostem v pohrdání božským
a přijímáním všeho, co přichází od člověka.
Nestane se to dřív, dokud nepošlu to, o co lidé dobré vůle, ti, kdo žijí v Duchu a Pravdě, ti, kdo
mají úctu k mému Slovu, lásku k Bohu a k bližnímu, Mě neustále prosí a říkají: "Ó, Pane, přijď,
pospěš si!, aby se odhalení naplnila, pošli Varování".
Je příliš hnoje: To, co mělo zůstat čisté, bylo napadeno nečistotou, a nečistota přišla zamaskována
a lidé ji přijali, tleskali jí a souhlasili s ní a vlci v rouchu beránčím ji uctívali. [Mt 7, 15].
Moji milovaní lidé,
znamení člověka nezajímají, nevedou ho k tomu, aby uvažoval, znamení vnímá
s nezájmem, ale přijde úzkost mezi národy, vyvedené z míry burácením moře a vlnami, neboť
nebudou přicházet zřídka, ale s velkou pravidelností.
Zlo zapustilo kořeny do srdcí těch, kteří berou má slova s lehkomyslností a bez jejich
uvádění do praxe, bez života v modlitbě, aniž by byli dobročinní, nebo měli úctu k bližnímu.

Sobectví je takové, že ten, kdo vlastní majetek, chce mít víc a ten, kdo má málo, nemyslí na ty,
kdo umírají hladem, nedostatkem léků, nebo tím, že žijí v zdravotně závadném prostředí.
Mysl člověka je utlumena hýřením: některé z mých kostelů přestaly být domy modliteb a proměnily
se v místa hanby a pokrytectví, poskytování služby v uctívání zla, kde blázniví lidé se otevírají
našeptávání démona nevázanými zpěvy a pronikavou hudbou.
Moji lidé, musíte zůstat pozorní k tomu, co se děje kolem vás, nemůžete přijímat modernismy,
ale musíte se připoutat k mému učení a mému Zákonu, který obsahuje věčné novinky, použitelné
v každém čase.
Boží Zákon není dán pro určitou dobu, ale pro všechny časy lidstva, nedá se z něj
odstranit jediné písmeno, nebo přidat jiné [Mt 5, 18].
Moji milovaní lidé, obdržíte milosrdné Varování, abyste se obrátili, ledaže byste mu
nevěnovali pozornost a odpověděli spíše na volání zla, nemravnosti.
Myšlenky člověka jsou otupené všedností, myšlenka odlétá do bouře a cítí se tam dobře, rozum
už není používán k rozlišování mezi dobrem a zlem, ale naopak, k účasti na nových podobách
zvráceností.
Snadnost, s jakou člověk vstupuje do zakázaného, přispěla k tomu, že ego člověka vyžaduje
potravu.
Tato potrava není z mého Slova, ale z toho, co z něj v egu nechává růst zlo. Málo je těch mezi
mými dětmi, které milují, co jako potrava přichází ode Mne, málo je těch, které Mě milují
v Duchu a Pravdě.
Jak Mě bičujete, děti, když se ke Mně přibližujete, abyste Mě přijaly, aniž byste si uvědomily, kdo
Já jsem, bez předchozího pokání, aniž byste Mě milovaly!
Nevíte, jak se tímto přístupem odsuzujete, neboť to považujete za marná slova. Je vás tolik, kteří
si tím ukovají své vlastní zatracení!
Moji milovaní lidé, přírodní události zesílí překvapivým a nepravidelným způsobem.
Zapomněli jste, že před Varováním uvidíte ohromující události v přírodě? Zapomněli jste,
že vyvolají zmatek?
Zapomněli jste, že lidé budou migrovat z jedné země do druhé a budou hledat pomoc?
Zapomněli jste, že počasí už nebude stejné, že na některých místech byly roční doby dobře
vymezené a že nyní tomu tak není, že ve většině zemí budou dvě roční doby a tam, kde byla zima,
bude horko, a kde bylo horko, bude chlad?
Člověk, změněný tím, co hltá, tím, co se dostane do jeho mozku, a kontaminace, jíž bude vystaven
ve všech ohledech, bude tak prudká, že už se nebude kontrolovat a zaútočí na vše, co se před ním
objeví.
Moji milovaní lidé,
pro některé jsou má slova hlouposti, pro jiné jsou milosrdenstvím. Každý je přijme
podle své míry, Já je však posílám pro všechny.
Tak jako slunce svítí na celý svět, má láska je pro všechny – pro spravedlivé i pro
nespravedlivé.

Slunce bylo stvořeno, aby osvítilo den a mé Slovo vám bylo dáno, aby osvítilo duše.
Nestyďte se za to, že Mě milujete, Já se nestydím za vás.
Modlete se a setrvejte v modlitbě, obětujte za Itálii, prožije zpustošení. Ve vašich
modlitbách nezapomeňte na Spojené státy, budou příčinou skandálu ve světě.
Moji milovaní lidé,
nečekejte, abyste se obrátili… Co se stane se Mnou, nechtějí-li mé děti přijít ke Mně?
Milujte mou Matku, poslouchá vás a utěšuje vás, miluje vás a přimlouvá se za každého z vás,
dokonce i za ty, kdo ji nemilují nebo neuctívají.
Vy jste bytosti pokoje, nejen vůči svým bratrům, ale v hloubi svého nitra.
Buďte láskou, nejen vůči svým bratrům, ale také v hlubině svého srdce.
Vy jste můj lid a můj lid je má vinice, postarám se o ni s mimořádnou pečlivostí…
Má láska se vylévá na vás.
Váš Ježíš

592. Poselství Boha Otce ze dne 27. října 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

HLEDEJTE JE

Pozorujte, jak odhaluji některá tajemství a podrobnosti, které hledáte o tom, co přichází. Najdete
je na neočekávaných místech.
Je slávou Boží skrýt tajemství konce času, ale Já vám dovolím je vypátrat a odhalit některá
z těchto tajemství.
Přemýšlejte nyní a ukažte se jako lidé osvědčení.
Bůh Otec

Př 25, 2: Sláva Boží je věc ukrýt, sláva králů je věc prozkoumat.
2Tim 2, 15-16
15: Horlivě se snaž o to, aby ses před Bohem ukázal jako člověk osvědčený, pracovník, který se nemusí
stydět, poctivý hlasatel slova a pravdy.
16: Vyhýbej se světským prázdným řečem. Kdo tak mluví, zapadají stále více do bezbožnosti.

593. Poselství Ježíše ze dne 29. října 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

EKONOMIKA AMERIKY

Chystám se zasáhnout ekonomiku Ameriky takovým způsobem, abych zbavil nadbytku velmi
bohaté lidi, kteří Mě odmítají uznat, nebo konat mou vůli. Spoléhají se na své vlastní zajištění,
nikoli mé, a tak cítí, že mě nepotřebují. Ukážu jim, že jejich cesty jsou zlé.
Až se dotknu americké ekonomiky, mnozí budou bědovat a plakat, protože mamon byl jejich bůh
a Já učiním jejich bohy peněz neschopné, aby jim pomohli. Potom uvidí, že jejich falešní bohové
jsou jim k ničemu. Dostanu je na kolena. Někteří z nich Mě pak poznají, ale většina ne.
Buďte připravené, mé děti, protože až tuto ekonomiku zasáhnu, postihne to také vás. Bude mnoho
nezaměstnaných a naříkajících, až ti, kdo závisejí na svých bozích peněz, budou kvílet a oplakávat
své ztráty. A udělám to takovým způsobem, že poznáte, že to byla má ruka – budou znamení, aby
všichni viděli, že jsem to byl Já, kdo zasáhl.
Až uvidíte, jak se vaše ekonomika hroutí, hledejte Mě ve znameních a poznáte, že jsem to byl Já,
kdo to lidem způsobil.
Ježíš

Zj 6, 5-6
5: Když rozlomil třetí pečeť, uslyšel jsem volat třetí bytost: "Pojď!" Podívám se – a hle, kůň černý; ten,
který na něm seděl, držel v ruce váhy.
6: A uslyšel jsem, jak z místa těch čtyř bytostí volá nějaký hlas: "Mírka pšenice za denár, tři mírky ječmene
za denár. Avšak oleji a vínu neškoď.
Mt 6, 20: Shromažďujte si však poklady v nebi, kde je ani rez ani mol nekazí a kde se zloději nevloupávají
a nekradou.
Mt 6, 24-26
24: Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Buď totiž bude jednoho zanedbávat a druhého mít v lásce, anebo
se prvního bude držet a na druhého nebude dbát.
25: Proto vám říkám: Nedělejte si starosti o svůj život, co budete jíst [nebo co budete pít], ani o své tělo,
do čeho se budete oblékat. Což není život víc než jídlo a tělo víc než šaty?
26: Podívejte se na ptáky v povětří: Nesejí ani nežnou ani neshromažďují do stodol, a váš nebeský Otec je
živí. Copak nejste o mnoho cennější než oni?

594. Poselství Ježíše ze dne 30. října 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA)

OBČANSKÝ NEPOKOJ

Jakmile se začnu dotýkat americké ekonomiky, násilí bude vzrůstat. Až lidé budou zoufalí, dojde
k mnoha občanským nepokojům.
Začněte se na to připravovat, protože vyvstanou náhle, a až se vystupňují, lidé se budou vzájemně
hlasitě obviňovat a propukne válka.
Rýsuji linii mezi svými ovcemi a kozly, kteří slouží nepříteli vašich duší.
Mluvím o těchto věcech, abyste si je mohli připomínat a věřit.
Ježíš

Mt 24, 6-8
6: Budete slyšet o bojích a válečných zvěstech. Dejte pozor, nelekejte se. Musí se to totiž stát, ale to ještě
není konec.
7: Neboť povstane národ proti národu a stát proti státu, na jednom místě za druhým bude hlad
a zemětřesení.
8: To všechno bude teprve začátek velkých strastí.
Mt 25, 33-34
33: Ovce postaví po své pravici, kozly po levici.
34: Tehdy řekne král těm po své pravici: Pojďte, požehnaní mého Otce, přijměte jako úděl Království,
které je pro vás připraveno od stvoření světa.

595. Poselství Matky Spásy ze dne 29. října 2018.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

LIDÉ MUSÍ PŘESÁHNOUT SAMI SEBE A MÍT VĚDOMÍ VĚČNÉHO ŽIVOTA

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Držím svůj ochranný plášť nad lidem mého Syna, ochraňuji jej a vedu, aby rozlišoval
mezi dobrem a zlem.
Nenechám svůj hlas ztichnout, aby se mé děti neztratily a nevydaly svou duši na
pospas démonu!
Je nezbytné, aby každé z vás stále živilo víru obnovováním svědomí, aby se neoslabila a aby
svědomí, obohacené v jednotě s mým Synem, bylo blízké Boží vůli a vedlo vás pevně, jako zřídlo
milosti, po dobré cestě.
Udržujte zodpovědnost být dětmi Boha skrytou, a jako děti Krále, veďte, jako základní princip, svůj
život v Bohu a pro Boha. Lid mého Syna musí být silný, aby čelil zejména tomu, s čím se ještě
nesetkal: Z nebeské klenby obdržíte znamení, které vámi otřese.
Milované děti, nepřemýšlíte o skutečnosti, že můj Syn trpí pro ty, které na Něho zapomínají, je to
On, jenž si přeje, abyste byly blízko Boží vůle.
Žijete ve světě, ale nejste ze světa… [Řím 12,2].
Žijete ve světě, ale ne proto, abyste se ztratily…

Život je víc, než existovat a zaujmout místo…
Člověk musí přesáhnout sám sebe a mít vědomí věčného života, které musíte budovat.
Nemohu vám zatajit čas nářků a zkoušek, v nichž budete žít a které se budou všude šířit.
Slzy člověka budou neustále kanout a pevnost ve víře musí být posílena, abyste nepadly.
Milované děti:
Nebojte se, neustupujte, buďte pravdivé, stálé, nevrávorejte v lásce k Bohu
a k bližnímu.
Nevolám vás, abyste bojovaly se svými bratry, ale neměly byste zůstat zticha tváří v tvář hrozným
zločinům, které jsou páchány proti daru života, proti úctě k chrámům zasvěceným službě mému
Synu. Nesmíte být vlažná stvoření, která s lhostejností pozorují hrozné svatokrádeže,
které, skrze liberalismus, pronikly do církve mého Syna.
Mé děti se neustále pohybují a napadají národy, které je později pošlou bránit ty, kteří je přivítali,
a kvůli tomu bude v těchto zemích vznikat neklid. Nepokoje budou pomalu růst až k varu a začnou
invaze do jiných zemí.
Jako Matka, vás vyzývám, abyste nezapomněly ve svých modlitbách na Itálii, bude
trpět.
Ti, jejichž zdraví to dovolí, nabídněte půst za Rusko.
Buďte bratrské a modlete se za Evropu, invaze se stane skutečností a vaše ulice
se zbarví krví.
Moje milované děti, žádala jsem vás, abyste se každý den modlily svatý růženec,
a na závěr vám doporučuji nezapomenout konat odčinění za ty, kdo zbožňují Satana
a slouží mu v nelidských a nepředstavitelných obřadech a oddávají se uskutečňování
různých druhů kacířství a znesvěcování, která jsou od nich vyžadována, stejně jako
dopouštět se zabíjení svých bratrů během temných obřadů.
ĎÁBEL EXISTUJE, proto pracuje na zatemňování mysli a podvádění lidských stvoření svým
černým a zlovolným uměním.
Tato generace se odvrací od mého Syna a připravuje se sloužit antikristu.
Když se člověk vzdaluje Bohu, lidské stvoření duchovně sestupuje až k nejtemnějším
a pochmurným místům, které kdy poznal.
Umění zla je praktikováno mnoha lidskými bytostmi, které pozvedají sílu, která kdysi byla
nepatrná, ale v tomto čase znovu roste a zamořuje svým zlem některé lidi mého Syna.
Milované děti, musíte zůstat pevné, silné a rozhodnout se znovu setkat s mým Synem, aby vás nic
nedokázalo rozdělit. Nedostatek Lásky v člověku způsobil, že láska je v tomto čase velkou
neznámou.
Naléhavě vás prosím, abyste byly bratrské, abyste si uvědomily nutnost si vzájemně
pomáhat a že se musíte zduchovnit.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce: Probuďte se jako lid mého Syna!

Zlo zaplavilo, co přichází od mého Syna, a na své cestě zamořilo vše. A vy, kvůli nedostatku
opravdové oddanosti, tvrdíte, že jste zapomněly, co je věčný život [Jan 17, 3].
Spokojujete se jednou týdně poslouchat mši svatou a být stále mezi vlažnými.
Jak se jen mýlíte, mé děti! Nejste pak členy lidu mého Syna, ale částí plevele, jenž je
vyseknut a hozen do ohně… [Mt 13, 30].
Podívejte se do svého nitra! Prozkoumejte se v Pravdě! Nelžete samy sobě
a nezapomínejte, že proto, že jste lidé, čas od času padnete do nevhodného. Avšak tím,
že pokračujete v omylu, aniž byste jej poznaly a ještě se jím chlubily, sloužíte zlu.
Pojďte, děti, abych vás vzala za ruku a představila vás mému Synu. Povedu vás
k Tomu, kdo je Láska všech lásek a absolutní dobro.
Žehnám vám.
Matka Maria

596. Poselství Boha Otce ze dne 31. října 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

LIDÉ SE ZMĚNÍ

Až válka bude procházet vaší zemí, lidé se začnou dramaticky měnit, rovnou před vašima očima.
Ti, kdo jdou v temnotě, se stanou více zlí. Ti, kdo jdou v mém Světle, se Mi stanou podobnější.
Intenzivní tlak, jakým bude tato válka, způsobí, že mnozí budou přezkoumávat svá srdce.
Ostatní, v čase bezpráví, dovolí své smyslnosti, aby je ovládla.
Mnozí kvůli tomu zemřou, protože budou milovat své životy a odevzdají se svým zhoubným
touhám.
Připravte své srdce na to, co přichází, obnovením své mysli v mém svatém Slovu, protože to je
nejužitečnější. Já budu s vámi v těchto časech. Půjdu s vámi každý krok vaší cesty.
Bůh Otec

Mt 24, 12-13
12: A protože se značně rozmůže nepravost, ochladne u mnohých láska.
13. Kdo vytrvá až do konce, bude spasen.
2Tim 3, 1-5
1: Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy.
2: Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče,
budou nevděční, bezbožní,
3: bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému,
4: zrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít raději rozkoš než Boha.
5: Budou sice navenek ukazovat zbožnost, ale ve skutečnosti nebude po její síle ani stopy. Od takových
lidí se odvracej.

597. Poselství Boha Otce ze dne 1. listopadu 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

BUĎTE MOJI

Pátrejte ve své mysli a srdci po věcech, které se Mi nelíbí. Pátrejte ve svých životech po aktivitách,
které nejsou v souladu s mým Slovem.
Proč jste se nezřekli věcí, o nichž víte, že je neschvaluji? Proč tíhnete ke svým hříchům? Proč si
myslíte, že přimhouřím oko, když to nedělám?
Nepřítel vás podvádí, když vám nechává si myslet, že na vašich hříších nezáleží, že je nevidím,
že za ně nezaplatíte, ale to je nerozum, mé děti. Čiré bláznovství.
Očistěte svůj život od těchto ohavných hříchů a buďte úplně moji. Každý hřích vás dostává
do souhlasu s tím, kdo vás nenávidí a touží vás zničit.
Proč si myslíte, že Já schvaluji tyto věci? Mé Slovo je jasné. Váš hřích vás dělá jeho otrokem
a vy nemůžete sloužit dvěma pánům.
Buď to budu Já, nebo on, ale nebuďte vlažní. Být vlažný je pozice bez síly a přesvědčení.
Nabídl jsem vám svobodu, ale vy zůstáváte v otroctví.
Nemohu požehnat to, co není ode Mne.
Bůh Otec

Zj 3, 15-18
15: „Vím o tvých skutcích; nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený anebo horký!
16: Ale že jsi vlažný, a nejsi horký ani studený, nesnesu tě v ústech.
17: Vždyť říkáš: Jsem bohat, mám všecko a nic už nepotřebuji! A nevíš, že jsi ubohý, bědný a nuzný, slepý
a nahý.
18: Radím ti, abys u mne nakoupil zlata ohněm přečištěného, a tak zbohatl; a bílý šat, aby ses oblékl
a nebylo vidět tvou nahotu; a mast k potření očí, abys prohlédl.
Jan 8, 32-36
32: Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.“
33: Odpověděli mu: „Jsme potomci Abrahamovi a nikdy jsme nikomu neotročili. Jak můžeš říkat: stanete
se svobodnými?“
34: Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen, pravím vám, že každý, kdo hřeší, je otrokem hříchu.
35: Otrok nezůstává v domě navždy; navždy zůstává syn.
36: Když vás Syn osvobodí, budete skutečně svobodni.
Jan 14, 13-18
13: A začkoli budete prosit ve jménu mém, učiním to, aby byl Otec oslaven v Synu.
14: Budete-li mne o něco prosit ve jménu mém, já to učiním.
15: Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání;
16: a já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi na věky –

17: Ducha pravdy, kterého svět nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť
s vámi zůstává a ve vás bude.
18: Nezanechám vás osiřelé, přijdu k vám.

598. Poselství Boha Otce ze dne 2. listopadu 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

ŘÁD

Mé děti, mnoho ve světě kolem vás se rozpadá. Cítíte nepořádek ve vaší oblasti.
Řekl jsem vám, že žijete ve Věku chaosu a chaos vstupuje do všeho, a je to tak.
Tam, kde jednou byl řád, je nyní jen nepořádek a vy nejste schopny znovu řád obnovit.
V tomto čase zatřesu vším. Vytřepu řád z každého národa a každého lidu, aby se lidé mohli dívat
na Mne, co přijde příště. Zatřesu nezávisle tím, co je, abych vám ukázal, čím není.
Toužíte po řádu, neboť jsem vás tak stvořil, ale pravý řád bude zde brzy existovat jen se Mnou a
vše kolem bude ve zmatku.
Buďte připraveny na otřesy. Ať řád vládne ve vašem duchu. Ať řád vládne ve vaší mysli.
Můj Duch a mé Slovo řád přinášejí, ale svět odmítl mé svaté Slovo a odvrátil se od mého Ducha, a
tak řád byl ze světa vzat.
Bůh Otec

1Kor 14, 40: Jen ať se to všecko dělá slušně a spořádaně.
Ž 119, 133: Upevni mé kroky tím, což řekl, dej, ať žádná ničemnost mě neovládne.
Job 10, 22: Do země temné jak mračno, do šera smrti, kde není řádu, kde záblesk svítání je jako mračno.
1Pa 15, 13-14
13: Že jste při tom ponejprv nebyli, Hospodin, náš Bůh se prudce na nás obořil, protože jsme se ho
nedotázali podle řádu.
14: Kněží a lévijci se tedy posvětili a vynesli schránu Hospodina, Boha Izraele.
Ag 2, 6-7
6: Toto praví Hospodin zástupů: Ještě jednou, a bude to brzy, otřesu nebem i zemí, mořem i souší.
7: Otřesu všemi pronárody, a přijdou s tím nejvzácnějším, co mají; a naplním tento dům slávou, praví
Hospodin zástupů.

599. Poselství Ježíše ze dne 30. října 2018, sdělené během krvácení Krista na kříži
v Kalifornii, USA.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

Moji milovaní lidé:
Hle, zde je má Krev… Hle, olej mé Lásky se vylévá na celé lidstvo pro tolik urážek, kvůli tolika
hříchům, kterými Mě člověk stále bičuje, zraňuje a křižuje.
Mé děti Mě vidí s mou Láskou, aby má drahocenná Krev pokryla všechna lidská
stvoření, která během oslavy Halloweenu se nabízejí démonu v úmyslu zasvětit se
temnotě a vstoupit do legií zla.
Projevuji se zde tímto způsobem, abyste upustili od úmyslu oddat se Zlému.
Nechť je má vzácná Krev štítem, který posílí můj lid, aby se žádná duše neztratila…
Nechť můj olej je v každém z vás obranou, abyste nepodlehli v den slavnosti a poté se
neodevzdávali stále více zhýralosti, kterou démon zasel do lidstva.
Moji lidé se musí napravit, musí Mi nabídnout svou lásku, musí se modlit jeden
za druhého, aby žádný z vašich bratrů na celém světě nebyl ztracen.
Modlete se, aby má drahocenná Krev bránila těmto lidským bytostem před pádem
do rukou těch mých dětí, které se odevzdaly ďáblu.
Moji lidé, tady jsem, miluji vás a žehnám vám.

Váš Ježíš

600. Poselství Boha Otce ze dne 6. listopadu 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA)

NEBESA

Mé děti, na vaší obloze se objeví znamení toho, co brzy přijde. Věnujte pozornost všemu, co se
tam odehraje.
V práci na nebi je také zrada. Národy zakrývají své pravé záměry. Nebuďte překvapeny, když váš
národ zjistí, co se na obloze ukázalo.
Dozvíte se mnoho nových věcí v přicházejících měsících. Vynasnažte se, abyste tuto znalost přijali
jak s moudrostí, tak s pokorou.
Jste připravovány na to, co přijde příště, a budete mít nějaké tušení, co přijde, až dostanete tyto
nové poznatky.
Všechno, co nyní děláte, je důležité. Když hřešíte, následky k vám přijdou brzy. Činíte-li dobro,
odměna přijde rychle.
Musíte si uvědomovat své úmysly, protože Já vidím vaše srdce. Vidím, co je za vším, co děláte,
a budu vás podle toho soudit.
Bůh Otec

Lk 21, 10-11
10: Potom jim řekl: "Povstane národ proti národu a stát proti státu,
11: budou velká zemětřesení, na jednom místě za druhým mor a hlad, objeví se hrozné úkazy a na nebi
velká znamení."
Lk 21, 25-28
25: "Objeví se znamení na slunci, na měsíci i na hvězdách, na zemi zachvátí národy úzkost v bezradnosti
nad hukotem a příbojem moře;
26: lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přijde na celou zem, neboť nebeské mocnosti
budou otřeseny.
27: A tehdy uvidí Syna člověka přicházet v oblaku s velikou mocí a slávou.
28: Až když se to všechno začne dít, vzpřimte se a zdvihněte hlavu, protože se blíží vaše vykoupení."

601. Poselství Boha Otce ze dne 8. listopadu 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

BUĎTE PŘIPRAVENI

Nyní je čas dát své domy do pořádku a kdykoli být připraveni, až vás zavolám domů ke Mně.
Když jste se podrobili mému očišťování, půjdete domů dřív než později. Pokud jste se nepodrobili,
zůstanete na zemi déle a zakusíte věci, o kterých jsem vám řekl.
Prožijte nyní svůj čas prokazováním lásky, projevováním vlídnosti a šířením mého Slova. Ve vhodný
čas si vzpomenete, co říct těm, které milujete. Zbytek ponechte Mně, Já vím jak zachránit všechny,
za které se modlíte.
Vaší přípravou je znát mé Slovo, říkat mé Slovo a milovat ty kolem vás – starat se o chudé
a nemající otce a vdovy mezi vámi. Dělejte všechna dobrá díla, která dělat můžete.
Všechno se chystá změnit.
Bůh Otec

Kol 3. 12-14
12: Když tedy si vás Bůh vyvolil, jste mu zasvěcení a miluje vás, projevujte navenek milosrdné srdce,
dobrotu, pokoru, mírnost a trpělivost.
13: Snášejte se a navzájem si odpouštějte, má-li někdo něco proti druhému. Pán odpustil vám,
odpouštějte proto i vy.
14: A nadto nade všechno mějte lásku, protože ona je svorník dokonalosti.
1Petr 1, 7: Ale takto ukážete, že vaše víra je pravá, vzácnější než pomíjející zlato, které přece bývá čištěno
v ohni. Až se zjeví pak Ježíš Kristus, bude vám to k chvále, slávě a cti.
Lk 12, 19-21
19: Pak mohu říci své duši: Duše, máš velké zásoby na mnoho let. Pohověj si, jez, pij, vesel se!
20: Bůh mu však řekl: "Blázne, ještě této noci bude od tebe vyžádána tvá duše, a čí bude pak to, co jsi
naskládal?
21: Tak to dopadá s tím, kdo si hromadí poklady, ale není bohatý před Bohem."
Mt 24, 44: Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde ve chvíli, kdy na to nepomyslíte.
Zj 3, 18: Radím ti, kup si ode mne zlato v ohni pročištěné, abys zbohatl; bílé šaty, aby ses oblékl
a neukazovala se tvá ošklivá nahota; mast, aby sis namazal oči a zase viděl.

602. Poselství Ježíše ze dne 3. listopadu 2018, následující krvavou manifestaci kříže II.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

Moji milovaní lidé:
Hleďte tady na Mne jako na žebráka lásky před každým z vás…
Jak jen vás miluji, jak vás miluji, moji lidé!
Dokonce, i když se na Mne díváte, zapíráte Mne, a kolik vás si přeje umlčet má Slova!
I když umlčíte mé nástroje, ukážu se svým způsobem mému lidu, protože vás miluji a potřebuji,
aby mé děti si byly vědomy naléhavosti mého volání o nutnosti sjednotit se v tomto okamžiku v
lásce s naší Nejsvětější Trojicí.
Kolik vás, nedbajíce na má volání, stále budíte zdání, že si trháte svůj oděv, ale při nejmenší
překážce přestáváte věřit a ztrácíte víru v naši Trojici. Jak náladová je láska člověka, že
v jednom okamžiku Mě miluje a v tom dalším Mě přestává milovat! Já, jako Otec, vás
potřebuji, ale vy, jako děti, Mě potřebujete víc…
Je pro vás naléhavé, moji lidé, vrátit se na cestu s vážností, protože ti, kdo se potulují
z jedné strany na druhou, nemyslí na to, že pro ně bude těžší zdolat všechny zkoušky, jimž budou
podrobeni.
Jak můžete žít a nazývat se bratry, když v tomto okamžiku tisíce a tisíce dětí umírají ve světě
hladem? A vy to necháváte bez povšimnutí.

Kolik jen miliónů dětí je potraceno kvůli pohrdání darem života těmi, kdo je nosí ve svém lůnu!
A právě to je tím, co uvádí lidstvo do chaosu: pohrdání největším darem, který můj Otec dal
člověku.
Moji milovaní lidé, velké utrpení se blíží k světu, větší, než znáte, větší, než jste kdy zakusili,
utrpení, jež dosáhne útrob lidského stvoření, a to kvůli neposlušnosti, protože jste se sklonili před
Zlým. Vy nechápete, že ďábel přebírá do vlastnictví můj lid, protože jste odevzdali mé místo jemu.
Je to proto, že i když vidíte své velké chyby, které děláte, velká kacířství a znesvěcení, kterých se
dopouštíte proti Mně a všemu, co představuje mou přítomnost, mou Lásku a mé volání, stále si
toho nejste vědomi. Je to proto, že jste ještě tak nevědomí, že pohlížíte na to vše, jakoby to bylo
něco normálního.
Kde je vaše svědomí, jako mého lidu, když se smějete při dekadentním a nemorálním
představení, dokonce uvnitř některých mých kostelů? Jako můj lid, byste neměli být
přítomní při těchto znesvěceních.
Je tak mnoho duší, které si nevšímají mých volání a pokračují v intrikách Satana, a Já, jako blázen
lásky k mému lidu, vás volám znovu a znovu, abyste si uvědomili tíhu vašich činů a jiných
svatokrádežných skutků, které jsou páchány uvnitř mé církve, která říká, že Mě miluje. Proto tíha
takové obrovské lidské pošetilosti vás posílá ke dnu, moji lidé.
Kolik vás se posmívá výzvám mé Matky a těmto mým manifestacím Krve!
Moji milovaní lidé, musíte se modlit při každé příležitosti, ale současně musíte
proměnit modlitbu do stálé evangelizace se svědectvím o lásce.
Nepřeji si, aby moji lidé předstírali, že se navzájem milují. Nechci, aby moji lidé byli pokrytci
a ukazovali před ostatními, že Mě milují, když to není pravda.
A jsou případy, kdy někteří se dívají na mé manifestace Krve z dálky a myslí si, že kde se takto
ukazuji, je to proto, že trpět budou lidé jen v této zemi.
Pochopte, že velká spící vulkanická monstra se probouzejí. Pochopte, že velká zemětřesení půjdou
z jednoho místa na druhé.
Pro člověka je nutné, aby toužil být duchovní, duchovní pro sebe a v plném vědomí,
protože není to být jen zbožný, co vás ke Mně přivede. Avšak Já jsem v čele mého lidu,
a proto chci, abyste byli více duchovní, protože jen tak se vám podaří projít tolika
zkouškami a vynořit se vítězní rukou mé Matky – ano, rukou mé Matky, ženy, oděné
sluncem, plné milosti, dveřmi do nebe, a mou rukou.
Kolik jen soužení zakusí můj lid a kolik se ho rozšíří na celé lidstvo! Příroda vás bude zuřivě bičovat.
Tady jsem, děti, před vámi, přítomný v každé osobě: Nehledejte Mě venku. Potřebuji,
ano, potřebuji, abyste se naučily hledat Mě uvnitř sebe.
Varoval jsem vás, že velká znamení se vyskytnou na nebeské klenbě, a už k nim dochází.
S některými jste se již setkaly a na ostatní si budete muset počkat.
Moji milovaní, příroda neustále bičuje člověka, ale současně uvidíte podívanou, člověkem nikdy
neviděnou, abyste si uvědomili, že Já jsem s vámi a že pro naši Trojici není nic nemožné.
Věnujte pozornost, mé děti, chování některých velkých vůdců země, protože vás povedou
do zmatku, utrpení a ničení, a lidstvo přivedou do chaosu.

Držte se evangelia… Buďte pravdivé, lpěte na evangeliu, žijte v Duchu a Pravdě
a dívejte se na Mne tady jako na žebráka lásky před každým z vás.
Miluji vás, žehnám vám.
Váš Ježíš

603. Poselství Ježíše ze dne 7. listopadu 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
PŘIPOMÍNKA

Je to velmi neobvyklé, jelikož jsem měla na dnešek naplánováno něco zveřejnit, ale Pán ve mně
vyvolal dojem, že je to až na zítra, a že chce, aby jeho lidé se místo toho věnovali připomínce
následujících vět. Je minimálně zneklidňující to říct, ale tato řada vět, když jsem si je znovu
přečetla, a v tomto pořadí, byla jeho instrukce pro mne.
Ať vám Pán žehná a udrží vás ve všem, co má přijít.
Poselství vnořená do tohoto poselství:

Poselství Ježíše ze dne 25. října 2016:
PŘICHÁZÍ POHROMA
Přichází pohroma, která je obrovská, tak rozsáhlá ve svém dopadu, že celý svět bude truchlit
s Amerikou. Tato pohroma přinese finanční krizi, nepodobající se žádné jiné před ní. Otřes způsobí,
že všichni si provedou přehled svého života. Mnoho ztracených se vrátí ke Mně, aby se o Mně více
dověděli, a vy musíte být připraveni na tento čas. Musíte být připraveni odpovědět na jejich dotazy
o Mně. Musíte jít v mých cestách, abyste před nimi tvořili příklad Mne samého.
Brzy začnu volat více mých stárnoucích svatých ke Mně domů. Nechci, aby tuto pohromu viděli.
Jsou to ti, kteří Mi dlouho a dobře sloužili a jejich odměna v nebi je velká.
Rozsah tohoto neštěstí bude ohromující. Mnoho duší bude ztraceno v tom, co se chystá stát.
Je to mé poslední soudní předvolání světu, aby se odvrátil od svých hříchů a obrátil se ke Mně a
dal Mi své srdce.
Současně mnozí, kteří Mě znají, se odvrátí a budou Mi tuto tragedii vyčítat a odloží svou víru.
Pak Satan vstoupí do jejich srdce a jejich konec bude daleko horší než jejich začátek.
Držte se pevně své víry, mé drahé děti, nenechejte nepřítele zmocnit se vaší duše. Zůstaňte
neochvějné, neboť jsem vás neopustil, a konec všech věcí je blízko.
Žid 10, 23: Pevně se držme naděje, kterou vyznáváme, protože ten, kdo nám ten slib dal, je věrný.
2Petr 2, 20-21:
20: Jestliže totiž lidé, kteří unikli z hniloby světa důkladným poznáním Pána a Spasitele Ježíše Krista,
se zase do toho zaplétají a nechávají se tím přemoci, jsou na tom hůř na konci, než byli na začátku.

21: Bylo by pro ně lépe, kdyby nebyli vůbec poznali cestu spravedlnosti, než se s ní dobře obeznámit, a
pak se obrátit zády k svatému příkazu, v němž byli vyučeni.
2Thes 2, 2-3:
2: Nenechte si tak snadno poplést hlavu, nebo dokonce se polekat nějakou prorockou řečí nebo listem
prý od nás poslaným, že byste se domnívali, jakoby ten den Páně měl už nastat.
3: Nenechte se žádným způsobem od nikoho oklamat. Napřed totiž musí nastat odpadání a objevit se
člověk veskrz hříšný, propadlý záhubě.

Poselství Ježíše ze dne 16. června 2017:
UKÁŽU JIM, ŽE MĚ POTŘEBUJÍ

Když jsem se včera pozdě večer modlila, uviděla jsem zemětřesení o magnitudě 4,5, které udeřilo
na Yellowstone a ještě něco, co jsem znala ze zákulisí, co mi řeklo, že některé věci se rozehřály
mnohem víc, než byly před pěti, nebo šesti lety, kdy Pán začal ke mně hovořit. První věta byla pro
mne. Zbytek těchto slov je pro všechny z vás.
Má dcero, to, co vidíš, je má připravující se ruka soudu nad tímto národem (Amerikou).
Nemůže to být zastaveno, protože tento národ je svéhlavý, pyšný lid, který necítí žádnou potřebu
Mne. Brzy jim ukážu, že Mě potřebují a že jsem vskutku všehomoucí Bůh, protože jim odeberu
všechno pohodlí.
Ti, kdo jsou moji, přitáhněte se blíž ke Mně a každý den jděte blízko Mě, abych vás mohl posílit,
i když půjdete skrze údolí a zkouškami, které přicházejí.
Ž 91 1-2
1: Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu všemocného.
2: Říkám o Hospodinu: Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám.
Ex 23, 9: Hospodin dále Mojžíšovi řekl: "Viděl jsem tento lid, je to lid tvrdé šíje."
Ž 23, 4-6
4: Když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě
potěšují.
5: Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš.
6: Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu
vracet do nejdelších časů.

Poselství Ježíše ze dne 21. listopadu 2017:
HOZENI DO MIXÉRU
Moji lidé, řekl jsem vám, že to je Věk chaosu, a když vládne chaos, nic není v pořádku. Nestane se
nic, jak byste si mysleli, že se jako obvykle stane. Všechno se hýbe, stává se nejisté a chaotické.
Schyluje se ke změně a brzy se projeví. Tato změna způsobí, že všechno kolem vás se pohne.
Protože všechno kolem vás se hýbe, můžete se cítit, jako byste byli hozeni do mixéru.
Musíte zůstat klidní, až k tomuto procesu dojde, protože není zde nic, co byste mohli ovládnout,
nebo ovlivnit výsledek. Nechejte kusy padnout, jak chtějí, neboť Já jsem s vámi a jsem si vědom,
co se vám děje.
Postarám se o vás, mé drahé děti, a nic vám žádným způsobem neublíží. Nebojte se, jen věřte.

Poznámka: Viděla jsem ve svém duchu, že tento proces pocítíme ve svých životech jako
zemětřesení. Pán nevysvětlil, proč se to stane, nebo jaký bude konečný výsledek, jen že bychom
měli zůstat klidní, až to přijde.
Lk 10, 19: Dal jsem vám moc šlapat na hady, štíry a všechnu nepřítelovu sílu, a vůbec nic vám nebude
moci uškodit.
Mt 28, 20: A učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Já jsem s vámi po všechny dny až do
konce světa.
Ž 46, 2-3
2: Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená.
3: Proto se bát nebudeme, byť se převrátila země a základy hor se pohnuly v srdci moří.
Jan 14, 27: Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám: ne ten, jaký dává svět, dávám já. Ať se vaše
srdce nechvěje a neděsí.
Iz 26, 3: Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem, pokojem, neboť v tebe doufá.
Mt 11, 28-30
28: Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím.
29: Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete
odpočinutí pro svou duši.
30: Vždyť mé jho netlačí a moje břemeno netíží.
Jan 16, 33: Toto jsem vám mluvil, abyste ve mně měli pokoj. Ve světě budete mít soužení. Ale buďte
zmužilí. Já jsem zvítězil nad světem.

Poselství Ježíše ze dne 30. srpna 2018:
ŽÁDNÝ ZPŮSOB JAK POCHOPIT
V časech, které jsou u vás, smrt přijde mnoha způsoby.
Sebevraždy budou běžné, protože mnozí nebudou mít schopnost přijmout, že se jejich svět tolik
změnil. Smrt, způsobená divokými zvířaty, bude obvyklá, protože jejich svět se také změnil
a budou se toulat po nových místech, aby našla potravu. Smrt vyvolaná nemocemi bude

každodenní událostí, protože léky, jak je nyní znáte, přestanou existovat, jejich výroba bude věcí
minulosti. Smrt také přijde s epidemiemi.
Lidská mysl nebude mít způsob jak pochopit utrpení, kterým se stane život na zemi. Nepřítel vašich
duší udělá vše, co bude moci, aby vás v tomto čase nechal padnout, aby vás nechal Mne zapřít, ale
ti, kdo se s tím vypořádají, kdo přetrpí až do konce, budou zachráněni.
Mé děti, mnoho z těch, kdo zemřou ve vašem okolí, budou ti, které milujete. Musíte připravit svou
mysl, jak nejlépe můžete, abyste to přežily, dokud vás nepřivedu k sobě domů.
Zj 6, 3-9
3: Když Beránek rozlomil druhou pečeť, slyšel jsem, jak druhá z těch bytostí řekla: „Pojď!“
4: A vyjel druhý kůň, ohnivý, a jeho jezdec obdržel moc odejmout zemi pokoj, aby se všichni navzájem
vraždili; byl mu dán veliký meč.
5: Když Beránek rozlomil třetí pečeť, slyšel jsem, jak třetí z těch bytostí řekla: „Pojď!“ A hle, kůň černý,
a jezdec měl v ruce váhy.
6: A z kruhu těch čtyř bytostí jsem slyšel hlas: „Za denní mzdu jen mírka pšenice, za denní mzdu tři mírky
ječmene. Olej a víno však nech!“
7: A když Beránek rozlomil čtvrtou pečeť, slyšel jsem hlas čtvrté bytosti: „Pojď!“
8: A hle, kůň sinavý, a jméno jeho jezdce Smrt, a svět mrtvých zůstával za ním. Těm jezdcům byla dána
moc, aby čtvrtinu země zhubili mečem, hladem, morem a dravými šelmami.
9: Když Beránek rozlomil pátou pečeť, spatřil jsem pod oltářem ty, kdo byli zabiti pro slovo Boží a pro
svědectví, které vydali.
Zj 6, 12-17
12: A hle, když rozlomil šestou pečeť, nastalo veliké zemětřesení, slunce zčernalo jako smuteční šat,
měsíc úplně zkrvavěl
13: a nebeské hvězdy začaly padat na zem, jako když fík zmítaný vichrem shazuje své pozdní plod
14: nebesa zmizela, jako když se zavře kniha, a žádná hora a žádný ostrov nezůstaly na svém místě
15: Králové země i velmoži a vojevůdci, boháči a mocní – jak otrok, tak svobodný, všichni prchali do hor,
aby se ukryli v jeskyních a skalách,
16: a volali k horám a skalám: „Padněte na nás a skryjte nás před tváří toho, který sedí na trůnu, a před
hněvem Beránkovým!“
17: Neboť přišel veliký den jeho hněvu; kdo bude moci obstát?

Poselství Ježíše ze dne 17. března 2011:
INTENZIVNÍ OTŘESY PŘICHÁZEJÍ K VĚŘÍCÍM

Nedávno jsem se modlila kvůli silnému pocitu, který jsem zakoušela od Nového roku 2011, že brzy
dojde k pustošivému zemětřesení v Americe. Místo aby Pán ke mně promluvil o tomto zemětřesení,
které jsem cítila, ukázal mi vizi zemětřesení v životě věřících. Nechápala jsem význam této vize a
modlila jsem se, aby mi odhalil, co to znamená.
Minulou noc, kdy jsem se zase modlila, ukázal mi víc. Viděla jsem násilné nepokoje, které brzy
přijdou do života věřících. Otřesy budou jak náhlé tak i neočekávané.
Pán se pokouší vás někam dostat, a co nevydrží otřesy, jsou věci a lidé, kteří potřebují být vzdáleni
[od vás] kvůli jeho plánu pro váš život, abyste se pohnuli dopředu. Viděla jsem silné třesení, které
způsobilo, že vše létalo v chaosu, a když věci dopadly, ne všechny z nich tam byly, ale některé byly
v perfektní poloze a Pán se nad tím usmíval.
Toto třesení přijde k nejsilnějším věřícím, nikoli k vlažným křesťanům. Pán řekl, že se chystá otřást
některými z vás brzy, a že má k tomu důvod a chce, abyste zůstali klidní, až se to stane a věřili
Mu.

Pán říká: Opírejte se o Mne a naučte se mít můj pokoj ve svém duchu uprostřed chaosu,
neboť brzy to budete potřebovat. Nebojte se.

Poselství Ježíše ze dne 4. července 2018:
ZNEČIŠTĚNÉ MYSLI
Pokaždé, když se nějaký národ povýší velmi vysoko, jeho pád bude velmi mohutný. Amerika,
národ, který Mě kdysi povýšil, který Mě uctíval, padl do hříchu. Amerika velice padla do hříchu,
a do velmi těžkého hříchu.
Amerika se už nemůže pozvednout, protože nepřítel znečistil mysl těch uvnitř ní, kteří se Mě
nebojí. Bude předána do rukou svých nepřátel, aby ji zničili.
Mám zbytek v Americe, který v tom čase ochráním na určitou dobu, aby mohl ukázat mou slávu
ostatním a pomoci jim [nevěřícím] dřív, než přijdou ke Mně domů. A pak zkáza bude dokončena
a konec všech věcí bude následovat krátce potom.
Připravte se, moji lidé, neboť čas povstat a mít úspěch je již téměř u vás a vy musíte být
připraveni konat ve všem, k čemu jsem vás povolal.
Mt 7, 26-27
26: A každý, kdo slyší tato má slova, ale podle nich nejedná, může se srovnat s pošetilým člověkem,
který si vystavil dům na písku.
27: Spadl déšť, přivalila se povodeň, přihnala se vichřice a obořila se na ten dům – a zřítil se, a jeho
pád byl hrozný.
Sd 2, 13-15
13: Opustili Hospodina a sloužili Baalovi a Aštoretě.
14: Proto Hospodin vzplanul proti Izraeli hněvem a vydal jej do rukou plenitelů a ti jej plenili. Vydal
je napospas okolním nepřátelům, že už vůbec před svými nepřáteli nemohli obstát.
15: Pokaždé, když vytrhli do boje, zle na ně dopadla Hospodinova ruka, jak jim to Hospodin prohlásil
a přísahou stvrdil. Doléhalo na ně veliké soužení.
Zj 11, 13-14
13: V tu chvíli nastalo veliké zemětřesení, desetina města se zřítila a zahynulo při tom zemětřesení
sedm tisíc lidí. Ostatní se zalekli a vzdali čest Bohu na nebi.
14: Druhé "běda" tedy přešlo – a hle, třetí "běda" tu bude co nejdříve.
Iz 60, 1-3
1: Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva.
2: Hle, temnota přikrývá zemi, soumrak národy, ale nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou
jeho sláva.
3: K tvému světlu přijdou pronárody a králové k jasu, jenž nad tebou vzejde.

Poselství Ježíše ze dne 19. července 2018:
JEN NĚKOLIK
Jen několik dalších zkoušek, a pak můžete přijít ke Mně domů. Jen pár.
Moji lidé budou zkoušeni ohněm v těchto posledních dnech, neboť toto je čas konce a největší
bitva ze všech se blíží. Zatím máte mír, ale brzy bude mír světu vzat a vše, co je napsáno v mém
svatém Slovu, se ukáže.
A pak budete se Mnou doma a velké budou odměny těch, kdo snesou vše, až do konce.
Zj 16, 15-19
15: "Hle, přicházím jako zloděj Blaze tomu, kdo bdí a hlídá si šaty, aby nemusel chodit nahý
a nebylo vidět jeho hanbu."
16: Shromáždili je na místo, které se hebrejsky jmenuje Harmagedón.
17: Sedmý vylil svou misku na vzduch; ti z chrámu od trůnu vyšel silný hlas: "Je to vykonáno!"
18: A nastaly blesky a hromy zároveň s prudkým zemětřesením; od té doby, co lidé žijí na zemi, nikdy
tak prudkého zemětřesení nebylo.
19: Veliké město se roztrhlo na tři části a města pohanů se zřítila.
Za 13, 9: Tu třetinu však provedu ohněm. Přetavím je, jako se taví stříbro, přezkouším je, jako se zkouší
zlato. Ti budou vzývat mé jméno a já jim odpovím. Řeknu: "Toto je můj lid." A oni řeknou? "Hospodin je
můj Bůh."
Mt 10, 21-22
21: Vydá na smrt bratr bratra a otec syna, povstanou děti proti rodičům a způsobí jim smrt.
22: Budete od všech nenáviděni pro mé jméno. Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.
Zj 6, 4: A vyjel jiný kůň, rudý; tomu, který na něm seděl, byla dána moc, aby vzal zemi pokoj
a aby se lidé navzájem pobíjeli. Byl mu dán také velký meč.

604. Poselství Boha Otce ze dne 9. listopadu 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

NĚCO NOVÉHO

Dnes začíná něco nového. Říkám vám o tom teď, abyste si mohli připomenout má slova a vaše
víra zesílila.
Nová etapa se zrodila kolem vás – nové události, o kterých jste si nikdy nemysleli, že je uvidíte.
Podnebí se mění – životní prostředí se mění a také vy se musíte změnit.
Nepředvídané se stane všedním. Myslíte si, že víte, co přichází, ale brzy pochopíte, že tomu tak
není. Nečekané události začnou kolem vás. Rychle zjistíte, že musíte být připraveni na všechno.
Rovnováha se vychýlila a jsou následky, které musí být zaplaceny.
Bůh Otec
Kaz 3, 1-8
1: Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas:

2: Je čas rození i čas umírání, čas sázet i čas trhat;
3: je čas zabíjet i čas léčit, čas bořit i čas budovat;
4: je čas plakat i čas smát se, čas truchlit i čas poskakovat;
5: je čas kameny rozhazovat, čas kameny sbírat, čas objímat i čas objímání zanechat;
6: je čas hledat i čas ztrácet, čas opatrovat i čas odhazovat;
7: je čas roztrhávat i čas sešívat, čas mlčet i čas mluvit;
8: je čas milovat i čas nenávidět, čas boje i čas pokoje.
Gal 6, 7-9
7: Nemylte se, s Bohem nejsou žerty! Co kdo zasel, to taky sklidí.
8: Kdo totiž seje do svého těla, z těla sklidí věčnou záhubu. Kdo však seje do ducha, sklidí věčný život.
9: Když prokazujeme dobro, nesmíme při tom propadnout únavě. Vydržíme-li, dočkáme se doby, kdy
budeme sklízet.

605. Poselství Boha Otce ze dne 12. listopadu 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
PLÁN PROTI BOŽÍMU LIDU
Byl zosnován plán proti Božímu lidu – jedním, kdo usiluje "dostat se dopředu" mezi těmi, kdo ve
Mne nevěří. (Viděla jsem, že tito velmi bohatí lidé touží po vysokém postavení mezi svými a budou

financovat tuto osobu).

Tento plán bude uskutečněn brzy a mnozí kvůli němu zemřou. Ale smrt nebude to nejhorší, neboť
ti, kdo přežijí, budou ukrutně trpět, a mnohem víc než ti, kteří budou vzati. (Bylo mi ukázáno,

že přichází další vyhlazování – tentokrát pro křesťany, ačkoli mám za to, že bude také pro židy,
a bude desetkrát horší).
Vyhlížejte tohoto vystupujícího světového vůdce, jenž se má objevit na scéně ve jménu míru,
ale bude to jiný důvod. Moji lidé se nebudou mít kam schovat.
Bůh Otec

Poznámka: Nejsem si jistá proč, ale v mém duchu se vynořil BHO (*), když jsem psala tyto řádky.
Tento světový vůdce může být on, nebo v tom může být nějak zapojen. Toto Slovo mě
přivedlo na myšlenku, že se musíme modlit proti návratu starých vůdců, kteří představují zlo.
(*) Barack Hussein Obama
2 Tes 2, 1-4
1: Pokud jde o příchod Pána Ježíše, kolem něhož budeme shromážděni, prosíme vás, bratří,
2: abyste se nedali snadno vyvést z rovnováhy nebo vylekat nějakým projevem ducha nebo řečí či listem,
domněle pocházejícím od nás, jako by den Páně měl už nastat.
3: Žádným způsobem se nedejte od nikoho oklamat, protože nenastane, dokud nedojde ke vzpouře proti
Bohu a neobjeví se člověk nepravosti, Syn zatracení.
4: Ten se postaví na odpor a povýší se nade všecko, co má jméno Boží‘ nebo čemu se vzdává božská pocta.
Dokonce‚ usedne v chrámu Božím a bude se vydávat za Boha.
Mt 24, 6-10
6: Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách; hleďte, abyste se nelekali. Musí to být, ale to ještě nebude
konec.
7: Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha místech.
8: Ale to vše bude teprve začátek bolestí.
9: Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno.
10: A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět;
1Tes 5, 2-3

2: Sami přece dobře víte, že den Páně přijde, jako přichází zloděj v noci.
3: Až budou říkat "je pokoj, nic nehrozí", tu je náhle přepadne zhouba jako bolest rodičku, a neuniknou.

606. Poselství Ježíše ze dne 12. září 2015.
Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko), http://jezusuzenete.hu

NIKDY SE NEDÁVEJTE DO ŘEČI SE SATANEM

Moje drahé děti!
Nadešla hodina, kdy mou církev ukřižují na kříži. Na světě ještě nikdy nebylo tak velké
pronásledování, jaké se nyní připravuje. Plán už je hotov, jeho vykonavatelé čekají v pohotovosti
na rozkaz, kdy zabijí moje děti. Oni si myslí, že tím slouží Bohu. V jejich mysli panuje velká
temnota. Stojí ve strašném pokušení Satana.
Moje děti, nebojte se těch, kdo zabijí tělo, ale nic jiného nedokážou udělat. Bojte se jedině hříchu,
který by vás ode Mne oddělil, a nikdy se nedávejte do řeči se Satanem!
Vytrvejte u Mne až do smrti. Zanedlouho proseji národy, abych viděl, kdo je věrný a pravdivý
a kdo je pokrytec. Moji věrní, kteří vydrží vedle Mne až do smrti, získají korunu věčného života,
ale pokrytci, kteří zůstanou ve své tvrdohlavosti, nikdy nebudou moci uvidět mou tvář.
Moje děti, vyvarujte se každého hříchu, odmítněte pokušení v jeho zárodku! Stále se modlete,
často se modlete modlitbu k svatému archandělu Michaeli. Ať je modlitba vaší ochranou ve vaší
práci i odpočinku. Když Mě s vírou prosíte, stojím vedle vás, moje oslepující světlo zahalí vaši duši
a Satan od vás uteče.
Zahalím vás svou drahou svatou Krví prolitou za vás, aby vás můj Nebeský Otec viděl jen skrze
mou svatou Krev. Tehdy se zmírní jeho oprávněný hněv, naplní se nekonečnou Láskou ke Mně
a s ohledem na Mne vám prokáže velké milosrdenství. Má Krev je vaší spásou. Proto jsem ji za
vás prolil, abych vás zachránil od věčné smrti.
Moje děti, už přišla hodina, kdy i vy se musíte rozdělit o můj osud. Sluha není víc než jeho pán,
a když Mě pronásledovali, tak i vás budou pronásledovat. Když Mě ukřižovali na kříži, i vás kvůli
Mně zabijí.
Radujte se a jásejte, až se to všechno stane, neboť v nebi budete mít velkou odměnu. Můj
Nebeský Otec vás pozdraví a obejme vás s tak velkou láskou, jakoby přijal Mě, protože vy chováte
největší lásku ke Mně. Nikdo nemá větší lásku, než kdo dá svůj život za Boha, nebo za své přátele.
Moji maličcí, žijte připravení na smrt. Říkám vám, že se to všechno stane. Události přijdou náhle
a přípravy už můžete vidět. Můj protivník je velmi podlý, obojaký a lživý. Využije vaši
dobromyslnost a pod rouškou obojakosti k vám pošle lidi bez zákona, kteří jsou spolupachatelé
Satana a kteří zákony pošlapávají.
Moji maličcí, dávejte si pozor! Držte si daleko od sebe všechny takové lidi.
Přijměte moje posilující požehnání s překypující láskou mého srdce ve jménu Otce i Syna i Ducha
Svatého.

Modlitba umírajících

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

607. Poselství Boha Otce ze dne 27. prosince 2011.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
CO JE DŮLEŽITĚJŠÍ?
Můj lide,
brzy přijde čas, kdy nebudete chápat, co se děje, nebo proč se některé věci na světě stávají.
Někteří z vás došli k názoru, jakým způsobem se odehraje konec dnů – ale mýlíte se. Přicházející
události, o nichž nevíte, vás zmatou. Nikdo neví ani dne, ani hodiny. Nikdo také nezná celý můj
plán, neboť Já jsem v mém Slovu neodhalil každý detail.
Těm, kteří jsou bdělí a stále se ke Mně modlí, na tom nebude záležet. Očekáváte s velkou radostí
návrat mého Syna a naučili jste se být ponížení, nebo být naplněni svým současným stavem, a tak
jste šťastní tak jak jste – a to si přeji.
Přeji si, abyste každý den pro Mne pracovali a milovali můj lid. Přeji si, abyste každý den zvětšovali
jednotu mezi vámi. Přeji si, abyste se každý den učili více o mém Slovu a o mých cestách a každý
den se vyhýbali Zlému, protože tyto věci jsou potřebnější, než vaše pokusy uhádnout den návratu
mého Syna. Každému dni stačí zlo, které z něho pochází.
Cožpak nevidíte ztracené, kteří každý den umírají? Cožpak nevíte, jak mé srdce se pro ně rmoutí –
a můj lid se zaměstnává řečmi o mém návratu, přestože jsem je naléhavě prosil, aby trávili čas v
modlitbách za ztracené?
Co je důležitější? Kdy se vrátím, nebo co najdu po svém návratu?
Bůh Otec
Lk 21,36: Proto buďte bdělí a modlete se po všechen čas, abyste všemu tomu, co se má stát, mohli
uniknout a obstát před Synem člověka.
Ž 133, 1: Jaké dobro, jaké blaho tam, kde bratři bydlí svorně.
Jan 13, 34-35
34: Dávám vám nové přikázání: Milujte se navzájem, jako jsem Já miloval vás; tak se navzájem milujte.
35: Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku k sobě navzájem.
Mt 6, 34: Nedělejte si proto starosti o zítřek, vždyť zítřek bude mít své vlastní starosti. Každý den má dost
svého trápení.

608. Poselství Boha Otce ze dne 13. listopadu 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

NOVÁ CESTA

Cesta, kterou nyní půjde můj lid, bude nová. Dříve jste po ní nešli, ale povedu vás na každém
kroku této cesty. Váš svět se změnil tak, že nemůže být uveden do pořádku, nebo učiněn morálně
správným, a co se vychýlilo z rovnováhy, musí padnout. Buďte připraveni,

neboť tyto změny budou rozsáhlé. Málo vás ví, co má teď očekávat, ačkoli mnozí si myslí, že to
vědí.
Je mnohem později, než si myslíte. Málo z mého lidu je připraveno být povoláno domů, třebaže si
skoro všichni myslí, že jsou. Toto je čas, kdy byste se Mě měli ptát, jaké změny potřebujete učinit,
a Já vám dám instrukce.
Bůh Otec

Jak 4, 13-14
13: A nyní vy, kteří říkáte: "Dnes nebo zítra půjdeme do toho a toho města, zůstaneme tam rok, budeme
obchodovat a vydělávat" –
14: vy přece nevíte, co bude zítra! Co je váš život? Jste jako pára, která se na okamžik ukáže a potom
zmizí!
1Petr 1, 7:
7: Aby se pravost vaší víry, mnohem drahocennější než pomíjející zlato, jež přece též bývá zkoušeno
ohněm, prokázala k vaší chvále, slávě a cti v den, kdy se zjeví Ježíš Kristus.
Pl 3, 40: Zkoumejme a zpytujme své cesty, vraťme se zpět k Hospodinu.
Mt 24, 42-51
42: Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde.
43: Uvažte přece: Kdyby hospodář věděl, v kterou noční dobu přijde zloděj, bděl by a zabránil by mu
vloupat se do domu.
44: Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete.
45: Když pán ustanovuje nad svou čeledí služebníka, aby jim včas dával pokrm, který služebník je věrný a
rozumný?
46: Blaze tomu služebníku, kterého pán při svém příchodu nalezne, že tak činí.
47: Amen, pravím vám, že ho ustanoví nade vším, co mu patří.
48: Když si však špatný služebník řekne: Můj pán nejde,
49: a začne bít své spoluslužebníky, hodovat a pít s opilci,
50: tu pán toho služebníka přijde v den, kdy to nečeká, a v hodinu, kterou netuší,
51: vyžene ho a vykáže mu úděl mezi pokrytci; tam bude pláč a skřípění zubů.

609. Poselství Boha Otce ze dne 14. listopadu 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

ZMĚNA ZVYKŮ

Brzy nebudete schopni dělat věci, na které jste byli zvyklí. Všechny vaše zvyky se začnou měnit,
protože se budete muset řídit novými omezeními a omezeními ve vašem pohybu.
Brzy přijde čas, kdy budete potřebovat vyhledat Mne před jakýmkoli přesunem. Připravte se být
naprosto závislí na Mně. Připravte se být zcela závislí na Mně, že vám opatřím vaši nutnou potravu,
vodu a všechny nezbytnosti, protože ten čas přichází.
Bůh Otec
Joz 1, 9: Nepřikázal jsem ti snad: Buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se, neboť Hospodin, tvůj
Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš?“

2Kor 12, 9-10
9: ale on mi řekl: "Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví má síla." A tak se budu raději
chlubit slabostmi, aby na mně spočinula moc Kristova.
10: Proto rád přijímám slabost, urážky, útrapy, pronásledování a úzkosti pro Krista. Vždyť právě když
jsem sláb, jsem silný.
Fil 4, 19: Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete, podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši.
Zj 3, 18: Radím ti, abys u mne nakoupil zlata ohněm přečištěného, a tak zbohatl; a bílý šat, aby ses oblékl
a nebylo vidět tvou nahotu; a mast k potření očí, abys prohlédl.
Př 3, 5-7
5: Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.
6: Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.
7: Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať.

610. Poselství Naší Paní Anguerské ze dne 24. června 2011.
Nástroj: Pedro Régis (Brazílie).

NESKLÁDEJTE RUCE V KLÍN!

Drahé děti,
vyzývám vás, abyste se obrátily k Pánu a svědčily svým příkladem a svými slovy, že jste skutečně
muži a ženy víry. Neskládejte ruce v klín. Na Církev přichází čas velikého protivenství.
Církev bude žít chvíle velkého hoře a lidé věrní víře budou plakat a naříkat. Poklekněte
v modlitbě. Žádám vás, abyste měli odvahu Jana Křtitele. Braňte beze strachu opravdovou nauku.
Ať se stane cokoliv, nenechejte plamen víry ve vás uhasnout.
Můj Ježíš svoji církev neopustí. Kříž bude těžký a mnozí posvěcení budou usmrceni, ale milostí
mého Ježíše přijde muž víry, jenž dovede církev k velkému konečnému vítězství. Všechno, co jsem
vám oznámila v minulosti, se stane, ale na konci přijde pro vyvolené velké a šťastné vítězství.
Jděte po cestě pravdy.
Toto poselství vám přináším ve jménu Nejsvětější Trojice. Děkuji, že jste mi dovolili vás zde ještě
jednou shromáždit. Žehnám vás ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého. Buďte v pokoji.
Amen.
Matka Maria

611. Poselství Ježíše ze dne 3. srpna 2012.
Nástroj: Glynda Linkous(USA).

VSTUPUJETE DO NOVÉHO ČASU ZKOUŠEK

Meditovala jsem se o nové vlně útoků nepřítele na vztahy mezi lidmi v Kristově těle na zemi, když
Pán začal ke mně mluvit těmito slovy:
Ano, mé děti, nepřítel přichází s velkou silou, aby napadal vaše domovy, vaše vztahy, vaši práci,
všechno, co je vám drahé. Musíte být více bdělé v tom, co je vám svaté, v každém ubíhajícím dni –
ve vašem vztahu ke Mně, k těm, které milujete, k vašemu bezpečí, neboť on plánuje mnohem více
útoků proti vám, proti všem mým lidem.
Dny, které prožíváte na zemi, jsou vskutku temné, ale stanou se ještě mnohem temnější před
koncem času. Všichni budete čelit situacím, o kterých jste ani nesnili, že byste jim mohli čelit.
Situace tak beznadějné a zlé, že vaše mysl bude bojovat, aby je pochopila. Já vás ochráním,
budete-li kráčet těsně u Mne, neboť Já vždy ochráním své vlastní. Ti, kteří Mě znají, neutrpí velké
ztráty v těchto časech.
Vstupujete do nového času zkoušek, mé děti. Na tom, v čem budete zkoušeni, záleží víc, než kdy
dříve, protože nepřítel hledá způsob, jak vás zničit, a zkoušky, kterým nyní čelíte rozhodnou, k
čemu získá přístup ve vašich životech. To bude vaší odpovědí na mé zkoušky, které to u vás
rozhodnou.
Dáte mu přístup k vašemu tělu? K vaší mysli? K vašemu manželství? Dáte mu přístup ke všemu, k
čemu jsem vás povolal, aby to zničil? K [duchovním] úřadům, ke kterým jsem vás povolal? Jakákoli
oblast vašeho života, v níž nejdete po mých cestách, je mu otevřená.
Dal jsem vám hodně času k pokání. Snažně jsem vás prosil, abyste šly po mém boku, abyste
odložily své hříchy a kráčely svaté přede Mnou. Mnoho z vás odmítlo slyšet a poslechnout.
V tomto čase bude nepříteli dovoleno vás prosévat kvůli vaší neposlušnosti mých příkazů. Samy
jste si vybraly tuto tvrdou cestu, nebylo to mým přáním. Mé děti, které kráčí svaté přede Mnou,
mají teď mnohem lehčí cestu.
Čím více se budete snažit jít po mých cestách, tím víc vám budu moci žehnat. Nepožehnám
neposlušnost ke Mně, nebo k mým příkazům.
Přišel čas, abyste se rozhodly. Každá volba se vám počítá – buď pro, nebo proti vám – buď se
přiblížíte ke Mně, skále vaší spásy, nebo se vzdálíte do temnoty na věky. Jaká bude vaše volba, mé
děti?
Vyměníte věčnost se Mnou za prchavá potěšení svého těla?
Ježíš
1 Petr 5, 8: Buďte střízliví a bdělí, protože váš protivník ďábel jako řvoucí lev obchází a hledá.
Ž 91, 4: Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost.
Ef 4, 25-29
25: Proto nechte lhaní a se svým bližním mluvte každý jen pravdu. Patříme přece všichni k sobě jako údy.
26: Ani když se rozhněváte, nenechte se strhnout ke hříchu. Slunce ať nezapadá nad vaším hněvem.
27: Nedopusťte, aby se do toho vetřel ďábel.
28: Když někdo kradl, teď už krást nesmí. Ať raději pracuje vlastníma rukama, aby mohl konat dobro
a pomáhat těm, kdo trpí nouzi.
29 : Ať vám z úst nevychází žádná ošklivá řeč, ale mluvte jen taková slova, která mohou přispět
k duchovnímu prospěchu tam, kde je toho třeba.
1 Petr 1, 16: Stojí přece v Písmu: Buďte svatí, neboť Já jsem svatý.

Jak 1, 22: Toto slovo však musíte uvádět ve skutek, a ne abyste je pouze poslouchali.
Lk 22, 31-32
31: Šimone, Šimone, satan si vás vyžádal, aby vás směl protříbit, jako pšenici;
32: Ale já jsem za tebe prosil, aby, aby tvoje víra nepřestala. A ty potom, až se obrátíš, utvrzuj tvé bratry.
Dt 30,19: Předložil jsem ti život i smrt, požehnání i zlořečení; vyvol si tedy život, abys byl živ ty i tvé
potomstvo a miloval Hospodina.
Joz 24,15: A jestliže se vám zdá, že sloužit Hospodinu je zlé, vyvolte si dnes, komu chcete sloužit: zda
božstvům, kterým sloužili vaši otcové, když byli za řekou Eufratem, nebo božstvům Emorejců, v jejichž
zemi sídlíte. Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu.
Dt32,15: Ješurún ztučněl a zbujněl, ztučněl jsi, obrostl tukem a ztloustnul. Bohem, který ho učinil,
opovrhl, potupil skálu své spásy.

612. Poselství Boha Otce ze dne 29. září 2017.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
NOVÝ SVĚT

Mé děti, musíte si uvědomit, že je plánován nový svět, ale není ode Mne.
Nepřítel projektuje nový svět, který nezahrnuje můj lid, nebo mé svaté Slovo. Jeho svět bude
ovládán strachem a bude proniknut bezuzdným hříchem. Ti, kdo ho budou poslouchat, budou se
oddávat všem svým tělesným touhám, ale když ho zradí, zahynou strašnou smrtí.
Já mám nový svět pro své děti, takže se nebojte, až uvidíte nepřítele, jak se pokouší naplnit svůj
záměr nového světa. V jeho světě budou žít jen bezbožní, protože vy budete žít v tom mém.
Bůh Otec

Da 7, 23: Čtvrté zvíře – na zemi bude čtvrté království, to se bude ode všech království lišit; pozře celou
zemi, podupe ji a rozdrtí.
Zj 13, 7-8
7: A bylo jí dovoleno vést válku proti křesťanům a přemoci je. Byla jí dána moc nad každým kmenem,
lidem, jazykem a národem.
8: A budou se jí všichni hluboce klanět, všichni obyvatelé na zemi, jejichž jméno není zapsáno v knize
života zabitého beránka.
Zj 13, 16-18
16: Nutí také všechny, malé a velké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby si nechali udělat na pravou
ruku nebo na čelo znamení,
17: takže nikdo nemůže nic koupit anebo prodat, kdo nemá jako znamení jméno té šelmy nebo číslo, které
v součtu dává její jméno.
18: Tady je potřebí moudrosti! Kdo má bystrý rozum, spočítej dohromady číslo té šelmy. Je to číslo
jednoho člověka: jeho číslo je 666.
Zj 20, 4: A spatřil jsem trůny i ty, kteří se na ně posadili, a bylo jim dáno vykonat soud, a také duše těch,
kteří byli popraveni pro Ježíšovo svědectví a Boží slovo, a všechny ty, kdo odmítli se klanět šelmě a její
soše a přijmout její znak na čelo nebo na ruku: ti ožili a ujali se vlády s Kristem na tisíc let.

613. Poselství Ježíše ze dne 30. listopadu 2017.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

ČAS VELKÉHO TERORU

V přicházejícím čase, kdy mé děti budou brány ze světa, budou ti, kdo byli ponecháni, trpět
strašným osudem. Ti, kdo stále odmítají Mne a všechno, co jsem učinil, budou opravdu trpět
konečným soudem.
Řekl jsem vám, že všichni, za něž se druzí přimlouvali, zachráním, a skutečně to učiním, ale
ostatní, kteří Mi spílali, mučili můj lid, odmítli mou velkou oběť, budou mít strašlivý konec.
Země zaútočí na ty, kdo byli ponecháni. Ti, kdo mučili mé děti, kdo sebrali všechno těm, kteří Mi
sloužili, kdo změnili zákony a učinili ze života mého lidu utrpení, budou v tom čase trpět osudem,
který si nyní nedokážete představit.
Země je začne polykat bez varování. Místy bude oheň tryskat ze země. Oheň bude také padat
z nebe. Díry v zemi se budou otvírat a náhle je pohltí. Drsné počasí je přepadne bez varování.
V tomto čase nenávisti a nelásky, se lidských srdcí zmocní velká chamtivost. Budou pozorovat jak
vše, co jim bylo drahé, jim bude vzato a někteří budou ponecháni chodit sem a tam po zemi ve
strachu a dívat se, jak to vše se stává jiným a jim ne. Budou toužit po smrti, ale nenajdou ji,
protože trest bude mnohem delší pro ty, kdo způsobili velké utrpení ostatním.

Poznámka: Viděla jsem něco, co vypadalo jako místa, kde gravitace nepracovala, jak by měla,
a lidé si nemohli vybrat, kam jít, ale byli náhle vrženi jinam, nebo se posunuli na jiná místa.
Moji lidé nebudou trpět těmito hrůzami a jinými, o nichž je psáno v mém Slovu (Viděla jsem, že má
na mysli pečetě v Knize Zjevení), neboť i když někteří budou umučeni, mučednictví bude snadnou
smrtí ve srovnání s tím, co čeká na ty, kdo budou ponecháni. I když budou mít velké bohatství
a mnozí budou mít i moc, jejich svět se stane děsivým a oni nebudou mít žádnou kontrolu nad tím,
co se jim stane.
Držte se pevně své víry, moji lidé, držte se jí a modlete se za ty, které milujete a za ty, kdo Mě
neznají, aby neviděli tyto události. Nevzdávejte se své důvěry ve Mne. Buďte znalí mého Slova,
neboť přichází čas, kdy jen Slovo ve vašem srdci bude pro vás dostupné. Až se země stane
temným a ďábelským místem, vězte, že půjdete ke Mně a neuvidíte čas Velkého teroru, který bude
koncem.
Ježíš

Mt 24, 7-14
7: Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha místech.
8: Ale to vše bude teprve začátek bolestí.
9: Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno.
10: A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět;
11: povstanou lživí proroci a mnohé svedou,
12: a protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých.
13: Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.
14: A toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům, a teprve
potom přijde konec.
2Tim 3, 1-4
1: Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy.
2: Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče, budou
nevděční, bezbožní,
3: bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému,

4: zrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít raději rozkoš než Boha,
2Tim 3, 11-13
11: pronásledování a útrapy, jaké mne stihly v Antiochii, v Ikoniu a v Lystře. Jaká pronásledování jsem
přestál, a ze všech mě Pán vysvobodil!
12: A všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, zakusí pronásledování.
13: Avšak se zlými lidmi a podvodníky to půjde stále k horšímu, neboť klamou jiné i sebe.
Lk 21, 25-26
25: Budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách a na zemi úzkost národů, bezradných, kam se podít před
řevem valícího se moře.
26: Lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět. Neboť mocnosti nebeské se
zachvějí.
Lk 21, 28: Když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko.
1Tes 5, 2-3
2: Sami přece dobře víte, že den Páně přijde, jako přichází zloděj v noci.
3: Až budou říkat: "Je pokoj, nic nehrozí", tu je náhle přepadne zhouba jako bolest rodičku, a neuniknou.

614. Poselství Ježíše ze dne 20. září 2018.
Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko), http://jezusuzenete.hu

NEREPTEJTE, KDYŽ DOSTANETE KŘÍŽ

Moje drahé děti, drazí vyvolení mého srdce:
Teď mluvím k vám, kteří jste otevřeli své duše, aby do nich a do celého vašeho života proudil
příval mých milostí a osvítilo vás Světlo Ducha Svatého. Přijali jste dobrou zvěst spásy, kterou jsem
vám Já, ztělesněné Slovo, ohlašoval. Vy Mě následujete na úzké cestě, na cestě sebezapření
a nesení kříže.
Moje drahé děti, vy všechny jdete kupředu po úzkém chodníčku vedoucího ke spáse, nahoru na
Golgotu a na kříž, neboť jen skrze něj můžete vejít do nebeského království. Řekl jsem vám:
"Já jsem Cesta." To znamená, že Mě musíte následovat. Avšak Já jsem vám získal spásu na kříži,
vám, které miluji, které jsem si vyvolil a kteří jste odpověděli na mé volání. S vámi se rozdělím

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

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

615. Poselství Boha Otce ze dne 15. listopadu 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
PÝCHA

Mé děti, vzpomeňte si, jste-li pokoušeny, abyste byly pyšné, že Já pýchu trestám velmi tvrdě.
Pýcha je mým dětem velmi nebezpečná a dává nepříteli mnoho možností k zásahu do vašeho
života. Udržuji vás v bezpečí, když měním vaše životní situace, abych vás zachránil před tímto
strašným hříchem.
V přicházejících časech se vaše poměry drasticky změní. Všechny mé děti budou pronásledovány,
a nejen cizinci, ale těmi, které znáte, jak temnota bude dramaticky pokračovat v růstu, a zákony se
budou měnit.
Až se tyto zákony změní, mé děti nebudou mít kam jít. Budou přinuceny opustit své domovy,
protože budou muset skrývat své aktivity a svou víru ve Mne.
Během této doby budou tací, kdo nevěří a vyhledají vás, aby se o Mně něco dověděli. Mnozí z vás
dají svůj život, že se podělili o svědectví, budou-li odhaleni. Nebojte se toho, protože Já jsem již
vytrpěl vaši bolest. Radujte se, protože když se to stane, přijdete ke Mně domů a vaše radost
nepozná hranic, až se dostanete do nebe.
Bůh Otec
Př 16, 18: Pýcha předchází pád, domýšlivost klopýtnutí.
Př 8, 13: Bázeň před Hospodinem znamená nenávidět zlo; nenávidím povýšenost, pýchu, cestu zlou,
proradná ústa.
Da 7, 25: Bude mluvit proti Nejvyššímu a bude hubit svaté Nejvyššího. Bude se snažit změnit doby
a zákon. Svatí budou vydáni do jeho rukou až do času a časů a poloviny času.
2Tes 2, 3-4
3: Žádným způsobem se nedejte od nikoho oklamat, protože nenastane, dokud nedojde ke vzpouře proti
Bohu a neobjeví se člověk nepravosti, Syn zatracení.
4: Ten se postaví na odpor a ‚povýší se nade všecko, co má jméno Boží‘ nebo čemu se vzdává božská
pocta. Dokonce ‚usedne v chrámu Božím‘ a bude se vydávat za Boha.
2Tim 3, 12: A všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, zakusí pronásledování.
Zj 6, 9-10
9: Když Beránek rozlomil pátou pečeť, spatřil jsem pod oltářem ty, kdo byli zabiti pro slovo Boží a pro
svědectví, které vydali.
10: A křičeli velikým hlasem: „Kdy už, Pane svatý a věrný, vykonáš soud a za naši krev potrestáš ty, kdo
bydlí na zemi?“
Mt 10, 28-33
28: A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou; bojte se toho, který může i duši i tělo
zahubit v pekle.
29: Neprodávají se dva vrabci za haléř? A ani jeden z nich nepadne na zem bez dopuštění vašeho Otce.
30: U vás pak jsou spočteny i všecky vlasy na hlavě.
31: Nebojte se tedy; máte větší cenu než mnoho vrabců.
32: Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi;
33: kdo mě však zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi.
Iz 53, 4-5
4: Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od
Boha a pokořen.

5: Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho
jizvami jsme uzdraveni.

616. Poselství Boha Otce ze dne 16. listopadu 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
ZATMĚNÍ

Mé děti, přeji si, abyste zůstaly ve své ostražité bdělosti. Je toho hodně, co přichází a vy to
netušíte a Já vás mohu o tom informovat jen trochu.
V těchto časech nepřítel vašich duší se snaží překroutit mé Slovo zvláštním způsobem. Chce
dosáhnout opaku všeho, co jsem vás učil v mém svatém Slovu a všeho, co jsem prohlašoval.
Tím, že to udělá, věří, že může zvítězit zlem nad dobrem. Touží zastínit vše, co pochází ode Mne.

Poznámka: V tomto místě mi Pán ukázal tsunami zla a špíny valící se na nás. Vidět to, mě přivedlo
k tomu, že jsem se doslova vnitřně třásla.
Zlo, které přichází na svět je daleko horší, než cokoli člověk kdy dříve zakusil a nepřítel se
nezastaví před ničím, aby získal duše. Před ničím. Před vašima očima bude mučit ty, které milujete,
aby vás přesvědčili Mě zapřít. Odepře vám potravu a vodu, nejen vám, ale i jim. A bude se smát,
až to bude dělat. Váš svět se brzy navždy změní a nikdy se nevrátí zpět, protože konec čeká na
celou zemi.
Bůh Otec

Poznámka: My víme, že antikrist, šelma a falešný prorok jsou protikladem, nebo Satanovou verzí
Nejsvětější Trojice – Bůh Otec, Ježíš a Duch Svatý. Cítila jsem, když Pán říkal tato slova, že chce,
abychom pečlivě zkoumali písmo, abychom viděli, jak Satan může změnit jeho význam a pokusí se
je vyložit obráceně. Už pokročil v Gn 5, 2: Jako muže a ženu je stvořil, požehnal jim a v den,
kdy je stvořil, dal jim jméno Adam.

Řím 12, 20-21
20: Ale spíš naopak: Když tvůj nepřítel má hlad, dej mu najíst, když má žízeň, dej mu napít. Budeš-li to tak
dělat, nahrneš mu na hlavu žhavé uhlí.
21: Nedopusť, aby tě zlo přemohlo, nýbrž přemáhej zlo dobrem.
Mt 24, 21-22
21: Neboť tehdy bude veliké soužení, jakého nebylo od začátku světa až do nynějška a jakého nikdy už
nebude.
22: A kdyby ty dny nebyly zkráceny, nebyl by zachráněn žádný člověk. Ale kvůli vyvoleným budou ty dny
zkráceny.
Zj 12, 9-12
9: A veliký drak, ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který sváděl celý svět, byl svržen na zem a s ním
i jeho andělé.
10: A slyšel jsem mocný hlas v nebi: "Nyní přišlo spasení, moc a království našeho Boha i vláda jeho
Mesiáše; neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je před Bohem osočoval dnem i nocí.
11: Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví. Nemilovali svůj život tak, aby
se zalekli smrti.
12: Proto jásejte, nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte! Běda však zemi i moři, neboť sestoupil k vám
ďábel, plný zlosti, protože ví, jak málo času mu zbývá.“

617. Poselství Boha Otce ze dne 19. listopadu 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

NÁHRADA

Některé z mých dětí čekaly dlouhé roky na odškodnění. Jiní vám způsobili škodu – hodně jste
trpěly a mnoho vám bylo vzato. Některé z vás si myslely, že si jich nevšímám, ale Já jsem nikdy
nedělal, že nevidím.
Sledujte nyní, jak mnohým z vás přinesu náhradu do vašich životů. Některé z vás přestaly věřit, že
to udělám, bylo to už tak dávno. Už jste zapomněly, ale Já ne. Některé z vás řekly, že obdrží
odměnu v nebi za to, co se stalo. Ale některým z vás přináším náhradu teď, zatímco jste ještě na
zemi, abyste mohly poznat a dosvědčit, že mé Slovo je pravdivé a že Já jsem Bůh, který oplácí. Já
jsem Bůh, který odměňuje ty, kdo žijí pro Mne a činí mou vůli navzdory obětem, které učinily. Já
jsem Bůh, který vás vidí, vidí vaši skrytou bolest, který zná vaše touhy a viděl vaše ztráty. Ty
neprošly nepovšimnuty, čekal jsem na nejlepší čas pro vaši konečnou náhradu.
Tento čas je teď.
Bůh Otec

Rt 2, 12: Nechť ti Hospodin oplatí za tvůj skutek. Ať tě bohatě odmění Hospodin, Bůh Izraele, pod jehož
křídla ses přišla ukrýt.
2 S 22, 20-22
20: Učinil mě volným, ubránil mě, protože si mě oblíbil.
21: Hospodin mi odplatil podle mé spravedlnosti, odměnil mě podle čistoty mých rukou,
22: neboť jsem dbal na Hospodinovy cesty, neodvrátil jsem se svévolně od svého Boha.
Př 20, 21-22
21: Dědictví, na jehož počátku je nečestnost, nebývá nakonec požehnané.
22: Neříkej. "Odplatím za zlo!" Čekej na Hospodina a on tě zachrání.

618. Poselství Matky Spásy ze dne 8. listopadu 2018.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

ČLOVĚK VÍRY BUDE PRONÁSLEDOVÁN

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Nabízím vám vodu ze zdroje Božího milosrdenství, abyste se obrátily a nevzdálily se od
správné cesty.
Mé děti musí vytrvat, i když vody jsou rozbouřené a i když nevidíte jasně horizont, víra dělá
zázraky nepopsatelné a nemyslitelné.

Mé děti se musí pokořit a padnout na tvář před Nejsvětější Trojicí, když zjistí, že jsou
zmatené. Skutek pokory otevírá dveře a dává světlo, které lidské stvoření potřebuje, aby našlo
dobrý směr v příhodném okamžiku a nepodlehlo náhlým rozhodnutím, které nejsou Boží vůlí.
Moji milovaní, vy víte, že démon a jeho přisluhovači využijí všechny prostředky, aby nechali
padnout i jediné z mých dětí, protože už předem vědí, že toho, kdo mi byl svěřen, vedu za ruku do
Boží přítomnosti.
Žijete uprostřed bouří, které přicházejí z jednoho konce na druhý ve všech oblastech, kde se rozvíjí
člověk. Mysl je neustále napadána, aby potlačila duchovní smysly a přivedla vás ke vzpouře proti
mému Synu a proti všemu, co se odkazuje na cestu svatosti.
Vření zla se množí všude a kolik je členů mezi lidem mého Syna, kteří se usilovně snaží pracovat v
každém čase, aby se duše neztratily?
Je vás tak málo, tak málo je vás, a tolik je těch, kdo se stávají divokými vlky vůči lidem mého
Syna!…
Pokrytec je ten, kdo říká, že miluje mého Syna a odmítá dodržovat Boží Zákon.
Pokrytec je lidské stvoření, které říká, že mě miluje, a pak se stane pronásledovatelem
svých bratrů, když jeho lidské ego nesdílí stejnou myšlenku, pocit, nebo poznání.
Je tolik překážek, které obklopují mé děti, tolik pokušení ve všech oblastech, že v tomto okamžiku
jste všichni zkoušeni: ve víře, pokoře, naději, dobročinnosti a i rodina je zkoušena, protože ďábel
potřebuje zničit instituci rodiny, aby povalil kolébku Boží Lásky.
Zavedli jste nejhroznější nástroj, jímž se lidstvo modernizovalo: Televizi.
Domovy se pak proměnily v centra těžkých zvráceností, v gymnázia, v nichž se každý jednotlivec
cvičí v uspokojování svých žádostí, které démon tímto médiem vrhá na lidstvo, aby přivedl člověka
k pádu. Vede ho k ambicím bez mezí a tím se stává loutkou v rukou ďábla, který se lstivě
zdokonalil špatně použitou technologií, která škodí duším mých dětí.
Všechno už bylo řečeno: člověk bude zbožňovat falešné bohy, které si sám vytvořil a bude žít bez
Boha Stvořitele nebe a země, bude se živit hříchem a jeho ohavnostmi. Bude růst v kacířství a
tvrdě pracovat, aby ze svého okolí odstranil všechna znamení Boží Lásky, počínaje křížem, a tím
dokáže dát více moci ďáblu, aby ji využil proti lidstvu. Ten nahlodá lidské srdce a zatvrdí je, aby se
člověk sám zničil bez jakéhokoli strachu.
Mysl člověka se nezastaví, je přitahována lžemi a nevědomostí, do nichž se ponořila,
když člověk odstranil Boha a dal přednost světskému a hříšnému. Proto, mé děti,
nesmíte ani na okamžik polevit a zřeknout se Boha, když vám oznamuje, že Ho máte
milovat nade všechno a být pravdivé.
Nyní, když je svět v rukou krále lží a klamu, kolik mezi mými padne a uzavře se přede mnou
[následkem] obratných slov těch, kteří si nepřejí, aby se lidstvo probudilo!
Člověk víry bude pronásledován a bude trpět kvůli své víře, ale nezapomeňte, že ten,
komu bylo hodně dáno, bude od něj také mnoho vyžadováno, a ten kdo hodně dává,
obdrží korunu věčné slávy.
Nezapomeňte, na modlitby za vaše bratry v Mexiku a Spojených státech, buďte v nich
vytrvalí.

Je třeba mít na paměti, abyste si vzájemně pomáhali, měli byste kráčet jednotní, abyste byli
účinnou silou dobra na zemi, a ta nebyla ponechána v rukou zla. Vy, lidé mého Syna, se nesmíte
rozptylovat, ale růst a oznamovat všem svým bratrům, že opravdové dobro najdou ve sjednocení s
mým Synem.
Čekejte trpělivě, můj Syn vám pošle anděla pokoje, až ho budete nejvíce potřebovat, aby vám
pomohl.
Moji milovaní, lidstvo má své kořeny v ekonomice, z toho důvodu je pro světový řád nutné, aby
jejím zhroucením destabilizoval lidstvo. Neustálá nejistota ve světové ekonomice je částí plánů
těch, kteří určují směřování zemí. Tato nejistota vedla k růstu národů, které se skrytě chystají
otřást světem tím, že vás nečekaně obsadí.
Lid mého Syna bude očištěn, církev mého Syna prožije otřesy neočekávaně.
Můj Syn volal všechny, ale ne všichni Ho poslouchali…
Hlasy zla vám našeptávají, abyste se oddělili od dobra. Buďte služebníky dobra, neodpovídejte na
dobro zlem, buďte poslové Lásky.
Jako Matka lidstva vás všechny volám, abyste byli služebníky svých bratří
a nezapomněli, že musíte usilovat o svatost a stavět na dobrých skutcích. Musíte růst,
děti, musíte růst!
Žehnám vám z mého Neposkvrněného Srdce. Můj plášť vás přikrývá, nebojte se, jsem tady.
Matka Maria

619. Poselství Boha Otce ze dne 21. listopadu 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
ROZHODNĚTE SE

Rozhodněte se v tento den, komu budete sloužit – válka začíná teď.
Byly pro vás připraveny zkoušky, abyste si vybrali, kterému Bohu budete sloužit. Vaše volba
v těchto zkouškách nastaví váš směr pro další období, které je velmi elementární.

Poznámka: Nemám ponětí, proč On zde použil slovo elementární – nevzpomínám si, že by kdy
dříve použil toto slovo.
Vybírejte pečlivě. Vybírejte moudře, mé děti, protože vybíráte víc, než si uvědomujete.
Když si zvolíte svého boha, vyberete si nejen, komu budete sloužit, ale zvolíte si toho, kdo vás
zaopatří ve všem, co přichází.
Vyberte si dobře.
Bůh Otec

Joz 24, 14-15
14: Bojte se tedy Hospodina a služte mu bezvýhradně a věrně. Odstraňte božstva, kterým vaši otcové
sloužili za řekou Eufratem a v Egyptě a služte Hospodinu.
15: Jestli se vám zdá, že sloužit Hospodinu je zlé, vyvolte si dnes, komu chcete sloužit: zda božstvům,
kterým sloužili vaši otcové, když byli za řekou Eufratem, nebo božstvu Emorejců, v jejichž zemi sídlíte.
Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu.
Exodus 20: 2-5
2: Já jsem Hospodin, Bůh tvůj; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví.
3: Nebudeš mít jiného Boha mimo mne.
4: Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí.
5: Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující.
Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kdo mě nenávidí.

Poznámka překladatele:
Poselství sdělená Glyndě Linkous se vztahují především na Spojené státy. K plnému pochopení
tohoto poselství je třeba vzít v úvahu, že na jižních hranicích USA se tísní tisíce lidí, pokoušející
ilegálně překročit hranice této země. V tento den dostala armáda USA, přivolaná na pomoc
pohraniční policii, použít zbraně. K doplnění uvádím ještě výňatky z poselství vizionářky Maureen
(USA), k níž od roku 1993 hovoří náš Pán:
28. října 2018:

Lhali těmto chudým lidem a ti byli podvedeni tím, že se domnívají, že tato výprava bude odpovědí
na jejich sny. Pravda je, že nejsou nic než pěšáky v rukou zla. Ať už budou zastaveni a vráceni
zpět, nebo podaří-li se jim ilegálně vstoupit, tato administrace bude pokládána za zodpovědnou.
Drahé děti, je toho hodně v sázce. Modlete se, aby jako výsledek této snahy nebyly ztraceny
životy.
29. října 2018:

Je důležité, aby tato země zachovala svou identitu tím, že si udrží své hranice. Zlo se pokouší
rozředit občanstvo tohoto národa a tím oslabit schopnost udržet zákon a řád. Ti, kdo zamýšlejí
vstoupit ilegálně, nechápou vaše zákony a morální normy. V širším obrazu této bezprostředně
hrozící katastrofy je to Zlý, který vyvolal celou tuto výpravu. Bída tohoto lidu souvisí s jejich
náchylností podlehnout slibům lepšího života. Ti, kdo zosnovali toto úsilí, měli dát milióny těmto
venkovanům v jejich vlasti k zlepšení jejich životních podmínek. Místo toho podněcovali tuto
výpravu, která bude mít za následek ztrátu životů.
30. října 2018 říká Pán imigrantům:

Nepřicházím k vám s falešnými sliby lepšího života, pokud ilegálně překročíte hranice do jiné země.
Každý národ má svou identitu ve svých hranicích. Tyto hranice musí být respektovány. Nevybízím
vás, abyste překročili zákon. Je to zlo, které vás odlákalo od reality pravdy.
Zdroj: www.holylove.org/messages_by_year.php#bottom

620. Poselství Ježíše ze dne 23. listopadu 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), http://wingsofprophecy.blogspot.cz/
MNOHEM BLÍŽ

Lidé vždy toužili znát čas mého příchodu. Lidé vždy toužili znát vše, co přijde na konci světa, který
je nyní u vás. Mnozí nyní ani nevěří, že čas konce všech věcí je u nich. I když popírají čas, konec
skutečně přijde, a přijde rychle.
Mé děti, nevíte, kde jste v časovém rozvržení věcí, protože konec je mnohem blíž, než věříte. Proto
se musíte rychle připravit na to, co již vychází najevo. Mnozí z těch, které milujete, budou v těchto
časech vzati ze země. Pohodlí vám také bude odebráno, až všechen řád opustí zemi. Člověk si
zvolil cestu chaosu, a tak mu bude dán.
Nebudete muset dlouho čekat, moji maličcí, protože ten čas je už u vás. Událost, která přijde velmi
brzy, vám ukáže, kde opravdu jste v tomto čase.
Ježíš

Poznámka: Cítila jsem, že mi odhalil, že ta událost, mající brzy přijít, je jeho záměrem, a bude
jasná těm, kdo znají jeho Slovo, co bude znamenat, kde asi jsme v časové linii konce.

Řím 8, 18-19
18: Jsem totiž přesvědčen, že utrpení tohoto času nejsou nic ve srovnání se slávou, která se na nás
v budoucnu zjeví.
19: Celé tvorstvo totiž nedočkavě čeká, až se Boží synové zjeví ve slávě.
Lk 21, 11: Budou velká zemětřesení, na jednom místě za druhým mor a hlad, objeví se hrozné úkazy
a na nebi velká znamení.
2Petr 3, 10-13
10: Ten den Páně však přijde jako zloděj, a tehdy nebesa prudce s rachotem pominou, živly se žárem
stráví a země i všecko na ní bude souzeno.
11: Všechno tedy tím způsobem vezme za své. Jak proto vám musí ležet na srdci, abyste žili svatě
a zbožně,
12: a tak očekávali a uspišovali příchod onoho Božího dne, kdy se v ohni nebesa stráví a živly v žáru
rozplynou.
13: Ale my čekáme, jak to on slíbil – nebesa nová a zemi novou, kde by měla svůj domov spravedlnost.
Mt 24, 13: Kdo však vytrvá až do konce, bude spasen.

621. Poselství Boha Otce ze dne 29. prosince 2011.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

NEPŘÍTEL PŘIPRAVUJE ÚTOK NEVÍDANÝCH PROPORCÍ

Zrovna jsem ulehla ke spánku, když Pán mi dal tato slova:
Co dělá noc krásnou, Má dcero?

Světla, která jsou v ní.
Proč je to krásné?

Kontrastem Pane. Temné pozadí nechá světlo zářit mnohem jasněji.

Tedy pozornost je připoutána tímto světlem. Není možné se dívat na temnotu a nevidět krásu
světla, která ji proniká, že?

Ano, Pane.
Ty budeš tímto světlem. Všechny mé děti budou tímto světlem. V přicházejících dnech mé světlo
spočine na vás, mé děti. Spočine na vás a bude zářit skrze ty z vás, které se připravily konat mou
vůli.
Teď přichází čas, na který jste se připravovaly. Nepřítel připravuje spustit útok obrovských rozměrů
na můj lid a části jeho plánu vás budou šokovat. Ti, kteří se nepřipravili, kteří netrávili čas v mém
Slovu, kteří nekráčeli po mých cestách, budou překvapeni a zaskočeni, až tento útok začne.
Nebudou vědět, jak přežít v časech, které nastanou. Zanechal jsem jim zbraně, ale nenaučili se je
používat.
Není mým přáním, abyste se dali zaskočit, přesto mnozí z vás berou má slova na lehkou váhu.
Nepřítel vás oklamal, když vám namluvil, že čas je bez konce – ale to je lež. Neřekl jsem snad v
mém Slovu: bděte a modlete se? Přesto jich tolik upadlo do hlubokého, pohodlného spánku. Církve
je ukolébaly do spánku a nevěděly, že nepřítel je za dveřmi a čeká.
Bůh Otec

Iz 60, 1-2
1: Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva.
2: Hle, temnota přikrývá zemi, soumrak národy, ale nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou jeho
sláva.
Mt 5, 14: Vy jste světlo světa. Nemůže se skrýt město položené na hoře.
Mt 5, 16: Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a velebili vašeho Otce
v nebesích.
2Kor 10, 4: Naše zbraně, kterými bojujeme, nejsou přece jen chabě lidské, nýbrž podivuhodně mocné na
zbourání bašt: boříme rozumování.
Mk 13, 33: Mějte se na pozoru, bděte, protože nevíte, kdy ten čas přijde.
Ef 5, 14: Proto se říká: "Probuď se spáči, vstaň z mrtvých, a Kristus tě osvítí."
1Thes 5, 6: Nesmíme se tedy oddávat spánku jako ostatní, ale naopak: zůstaňme bdělí a střízliví.

622. Poselství Ježíš ze dne 27. prosince 2012.
Nástroj: Anna Marie (USA).

ACH, ZTRACENÁ SPOLEČNOSTI, TVÁ PÝCHA, NENÁVIST A AROGANCE TĚ ODSOUDILA

Anna Marie: Můj Pane, můj drahý nebeský Pane, slyším, že mě voláte. Můj Pane, mohu
se zeptat, zda jste Otec, Syn, nebo Duch Svatý?
Ježíš: Moje milovaná, jsem to Já, tvůj božský Spasitel, Ježíš milosrdenství.

Anna Marie: Ano, můj Pane Ježíši, šťastné narozeniny. Můj Spasiteli, mohu se, prosím, zeptat,
skloníte se a budete zbožňovat vašeho svatého milosrdného Otce, který je Alfou a Omegou,
Stvořitel všeho života, všeho viditelného a neviditelného?
Ježíš: Ano, moje maličká, Já, tvůj božský Spasitel, Ježíš všeho milosrdenství, se nyní a navždy
pokloním a budu zbožňovat mého svatého Věčného, Milosrdného Otce, který je Velký JÁ JSEM,
Stvořitel všeho života, viditelného a neviditelného.

Anna Marie: Ano, můj svatý Pane, prosím mluvte, vaše hříšná služebnice poslouchá.
Ježíš: Moje drahá, přišel jsem s tebou mluvit o tom, v jakém stavu věcí se tvůj národ nachází.

Anna Marie: Ano, můj Pane.
Ježíš: Pro tak mnohé z vás hodnota života byla kategorizována jako necitlivé rozhodnutí
o břemeni. Množství uskutečněných potratů, ničení oplodněných vajíček, hříšná touha po sexuální
rozkoši - místo jejího pravého účelu zamýšleného jenom mezi mužem a ženou a posvěcené v Boží
přítomnosti v kostele, to vše zpustošilo váš národ.
Váš národ nečinně přihlížel, jak vše uskutečňují zlovolní zákonodárci, politici, kteří dali přednost
uznání plné pýchy navzdory svým slibům, jež složili před Bohem a lidmi ve své ceremonii oficiální
přísahy.
Ti, o nichž mluvím, budou vrženi do jámy pekla, jakmile opustí zemi a budou čelit spravedlnosti
mého Otce. Váš národ už nebude více považován za Mnou požehnaný. Hřešili jste víc, než za dnů
Sodomy a Gomory.
Kam se nyní obrátíte? Ke komu budete nyní volat o milosrdenství? Váš národ dostane strašnou
ránu. Nezastavím ji. Budete trpět rukama jiných. Nezasáhnu. Hleďte, nepřítel je u vašeho pobřeží.
Vám, moje oddané a milované děti, které se snaží dělat vše, aby Mě ctily a milovaly – vy, kteří Mi
sloužíte, vašemu Pánu, Bohu a Spasiteli, ochráním vás jednotlivě. Připravte se. Připravte vaše
domovy.
Připravte vaše srdce na pláč a zármutek, ale vězte, že vás povedu a budu ochraňovat během dnů a
měsíců, které jsou před vámi. JÁ JSEM Pán, váš Bůh. JÁ JSEM Spasitel všeho lidstva. Obraťte se
nyní ke Mně. Obraťte se ke Mně a kajte se. Kajte se za vaše hříchy, kajte se za váš nedostatek
neposlušnosti, kajte se za všechny promarněné příležitosti, které jste nevyužili pro službu Mně a
lidstvu.
Má Matka, Nejsvětější Maria, pláče nad vaším národem. Pláče nad všemi, kteří odmítají Mě, jejího
božského Pána. Pláče, protože ti, kteří Mě odmítají, odmítají věčný život se Mnou v nebi. Ach,
ztracená společnosti, tvá pýcha, nenávist a arogance tě odsoudila.
Ježíš: Má drahá dcero.

Anna Maria: Ano, můj svatý Pane?
Ježíš: Prosím, zajisti, aby toto poselství bylo zveřejněno rychle.

Anna Marie: Ano, můj Pane. Můj Spasiteli, můj svatý, drahý Spasiteli, mohu se zeptat, prosím?
Ježíš: Ano, drahá.

Anna Marie: Pro nás, kteří se denně modlí, není nic, co by mohlo zmírnit tuto hroznou událost,
která má přijít?

Ježíš: Má dcero, i kdyby se celý svět začal modlit, nemůže tomu být zabráněno. Avšak modlitbami
to může být zmírněno.

Anna Marie: Ano, Pane. Pak se budeme modlit a modlit. Budeme úpěnlivě prosit Otcovo
milosrdenství, aby zmírnil tuto událost. Prosím, můj Pane, snažně Tě nyní prosím, můj Ježíši
milosrdenství, měj soucit s mým národem. Měj soucit, ó, Pane, prosím.
Ježíš: Maličká, neplač. Vlož svou důvěru do Neposkvrněného Srdce mé Matky. Ochrání své děti.

Anna Marie: Ano, můj Pane. Děkuji ti za tuto útěchu.
Ježíš: Nyní, drahá, čiň tak, jak jsem ti přikázal.

Anna Marie: Ano, můj Pane. Děkuji Ti, božský Ježíši. Všichni Tě milujeme, drahý, sladký a svatý
Spasiteli. Všichni apoštolové Zeleného škapulíře, služebníci Královny Zeleného škapulíře,
Neposkvrněného Srdce Marie, Tě milujeme.
Ježíš: Já vím. Také miluji každého z vás. Buďte v pokoji.

Ježíš

623. Poselství Ježíše ze dne 23. září 2018.
Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko), http://jezusuzenete.hu

VĚRNÍ A DOBŘÍ BUDOU DĚDICI KRÁLOVSTVÍ

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

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

624. Poselství Ježíše ze dne 20. srpna 2012.
Nástroj: Glynda Linkous (USA)

PŘIPRAVTE SE NYNÍ SKLÍZET TO, CO JSTE ZASELI

Mé ovce znají můj hlas a jdou za Mnou. Když jdete za jiným hlasem, čí ovce jste? A přesto mé
ovce často podléhají našeptávání nepřítele jejich duší. Moje děti, mé Slovo jasně oznamuje
pošetilost tohoto způsobu, jakým žijete své životy. Moudrost k vám křičí, abyste si zvolily vyšší
cestu, přesto ji ignorujete ve prospěch služby svému tělu.
Máte-li přežít to, co přichází, musíte jít po úzké stezce. Musíte na sebe vzít svůj kříž, popřít vaše
tělesné žádosti a následovat Mě na svých cestách. Musíte se přidat na mou stranu a ne na stranu
Zlého, který hledá vaši záhubu.
Cožpak nevidíte, že on má v úmyslu vám jenom škodit? Necítíte, jak jeho řetězy těžknou s každým
opakováním hříchu? Proč Mě nevoláte, abych vás osvobodil? Proč se nepostíte, abyste uvolnili
pouta zkaženosti ve vašem životě? Proč nehledáte každý den v mém Slovu klíče ke své svobodě?
Proč neustále ignorujete následky vašeho hříchu?
Můj lide, čas mého trestu je již nad vámi. Budete čelit následkům, pokud nezměníte vaši cestu a
nebudete kráčet v mých stopách. Pohnul jsem vaše srdce, aby opustila vaše hříšná potěšení, ale
mnozí z vás Mě neposlouchají. Pro některé z vás budou následky velmi vážné.
Připravte se nyní, že budete sklízet to, co jste zaseli.
Ježíš

Jan 10, 27: Moje ovce uposlechnou mého hlasu; já je znám a ony jdou za mnou.
Přísloví 1, 20: Moudrost pronikavě volá na ulici, na náměstích vydává svůj hlas.
Přísloví 2, 2: Abys věnoval pozornost moudrosti a naklonil své srdce k rozumnosti;
Mt 7, 14: Jak těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a jak málo je těch, kdo ji najdou.
Mt 16, 24: Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům: "Kdo chce jít za mnou, zřekni se sám sebe, vezmi svůj kříž a
následuj mě.
Jan 10, 10: Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a působil zkázu. Já jsem přišel, aby měly život a měly ho
v hojnosti.

Jan 8, 34: Ježíš jim odpověděl: "Ano, skutečně říkám vám: Každý kdo páchá hřích, je otrokem hříchu."
Iz 58. 6: Zdalipak půst, který já si přeji, není toto: Rozevřít okovy svévole, rozvázat jha, dát ujařmeným
volnost, každé jho rozbít?
Žid 12, 6: Pán totiž trestá toho, koho má rád, a šlehá každého, koho uznává za svého syna.
Gal 6, 7: Nemylte se, s Bohem nejsou žerty! Co kdo zasel, to také sklidí.

625. Poselství Ježíše ze dne 17. srpna 2012.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), http://wingsofprophecy.blogspot.cz/

PŘIJĎTE KE MNĚ S VAŠIMI ZÁPASY

Mé děti, přijďte ke Mně s vašimi zápasy, neboť Já mám klíče k vašemu vítězství a dám vám je,
jestli opravdu ukážete, že chcete být svobodné. Dám vám moudrost a zjevení, abyste mohly
přemoci Zlého, když skutečně budete chtít odložit váš hřích.
Je to na vás, abyste hledaly moji svatost, abyste opravdu toužily po mých cestách a ne po vašem
hříchu. A to je právě to, kde zůstáváte svázané – vy chcete váš hřích, chcete vaše pozemská
potěšení a očekáváte snadnou cestu ven potom, co jste se roky oddávaly vašemu tělu.
Mé děti, po letech, kdy jste podlehly, už více netoužíte po svobodě, vaše touha není být svaté jako
Já. Musíte kultivovat touhu po svatosti ve vašich srdcích oslavou mého Slova. Mé Slovo vás obnoví,
obnoví vaši touhu být víc, jako jsem Já.
Ukažte samy sobě, že opravdu chcete. Ukažte Mi, že chcete bojovat s hříchem a Já vám pomohu,
abyste se osvobodily.

1 Petr 1, 16: Stojí přece v Písmu: Buďte svatí, neboť já jsem svatý.
2 Tim 2, 21: Kdo se tedy od všednosti uchrání a zůstane čistý, bude z něho nástroj
vznešený, posvěcený, Hospodáři užitečný a vhodný ke každému dobrému dílu.
Mk 9, 23: Ježíš mu řekl: Můžeš-li! Všechno je možné tomu, kdo věří.
1 Jan 3, 8: Kdo se dopouští hříchu, je z ďábla, protože ďábel je v hříchu od začátku. Boží
proto, aby ďáblově činnosti udělal konec.
Řím 12, 2: A nenapodobujte už příklady tohoto světa, nýbrž přeměňujte se obnovováním
mysli, abyste tak dovedli rozeznat, co je vůle Boží, totiž co je dobré, co je bohulibé a co je
dokonalé.

Syn přišel

626. Poselství Boha Otce ze dne 26. listopadu 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA)

PŘICHÁZÍ ÚTOK

Na můj lid bude spuštěn útok, který bude větší než cokoli, čemu tato generace až dosud čelila.
Tento útok bude zkouškou vaší víry.
Otřes přichází na svět, který je nepodobný ničemu, co už přišlo dřív. Otřese některými probudilými,
jiným pomůže poznat, do jakého času vcházejí. Bude to znamení mému lidu o pokročilé hodině.
Věnujte tomu pozornost, neboť je to začátek jiné velké události, která bude bezprostředně
následovat.
Až uvidíte, že se tyto události stanou, dávejte si pozor, mé děti, neboť budou následovat v tak
rychlém sledu, že se budete cítit, jako byste nemohly popadnout dech. Proto jsem vám řekl,
abyste se přichystaly, byly připraveny, abyste věděly, co přichází.
Ztratíte mnohé, které milujete a musíte se na to připravit.
Jste připraveny jít samy, když to budu vyžadovat?
Bůh Otec

Poznámka: Nejsem si vůbec jistá, že tato událost je taková, jak tyto události vnímáme – neštěstí,
přírodní katastrofy, atd. Může to být politická událost, nebo nějaký jiný typ dění.

Mt 10, 35-39
35: Neboť jsem přišel postavit syna proti jeho otci, dceru proti matce, snachu proti tchyni;
36: a nepřítelem člověka bude jeho vlastní rodina.
37: Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mne hoden; kdo miluje syna nebo dceru víc nežli mne,
není mne hoden.
38: Kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden.
39: Kdo nalezne svůj život ztratí jej; kdo ztratí svůj život pro mne, nalezne jej.
Žid 12, 25-29
25: Varujte se tedy odmítnout toho, kdo k vám mluví. Jestliže neunikli trestu ti, kdo odmítli tlumočníka
Božích příkazů na zemi, tím spíše neunikneme my, odvrátíme-li se od toho, který mluví z nebe.
26: Jeho hlas tehdy zatřásl zemí, nyní však slibuje: Ještě jednou otřesu‘nejen‚ zemí, nýbrž i nebem.
27: Těmito slovy naznačuje, že otřese vším stvořením a promění je, aby zůstalo jen to, co je neotřesitelné.
28: Buďme vděčni za to, že dostáváme neotřesitelné království, a služme proto Bohu tak, jak se jemu líbí,
s bázní a úctou.
29:Vždyť náš Bůh je oheň stravující.

627. Poselství Ježíše ze dne 13. listopadu 2018.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

POZNÁTE, ŽE NĚCO VE VÁS NENÍ V POŘÁDKU

Moji milovaní lidé,
Volám vás, abyste žili Láskou naší Trojice.
Je nutné, aby v lidstvu existovala stvoření se zodpovědností uvědomit si, že jste dokázali vytvořit
ze stvoření chaos a která, ze svého vlastního rozhodnutí, chtějí činit nápravu za zneužití toho, co
lidstvo obdrželo z Božích rukou.
Některé lidské pokroky jsou důležité a prospěšné, a to je v pořádku. Ale člověku, zneužívajícího
svobodnou vůli, se podařilo učinit určitý pokrok a dát jej do služby zla. Moji lidé nejsou spoutáni,
ale mají plnou svobodu, aby si každý člověk vybral směr, kterým půjde. Nenutím člověka, aby šel
jednou cestou, nebo jinou a odtud pochází důležitost lidského vědění, a vy byste měli najít jeho
základy v mé církvi.
Moji lidé nejsou poslušní. Vědí, že ne všichni vůdci národů nacházejí nezbytnou shodu, aby dosáhli
světové jednoty, a odevzdávají se pozvolna do rukou těch, kteří s mocí zla se dokázali učinit
nepostradatelnými pro lidské přežití a nabízejí ekonomickou, zdravotní nebo vzdělávací řešení,
která jsou závadná a uplatňována těmi, kteří potřebují udržet přežití národů.
Člověk má sklon milovat svou nezávislost – proto každá stopa naší Lásky bude
předurčena k zániku. Proto musíte hledat duchovní jednotu s naší Trojicí, protože co
zůstane v duši, nemůže být odebráno, a tato Láska je tou, kterou hledám již tolik let.
Lidstvo rychle postupuje k nezávislosti a velká většina míří do tohoto směru, který pokládá za
osvobození. Toto osvobození je však daleko od toho, co vás volá stát ve spořádanosti, kázni, úctě,
morálce, řádu…
Tato generace shromáždila zlo, které zdědila od předchozích generací, aby se bouřila proti Mně, a
tím, že vytvořila svou vlastní liberální doktrínu, mnoho z mých dětí se odevzdalo zlu a další velká
část se nachází na okraji propasti.
Moji lidé, vy chcete, aby se zlo ukázalo před vámi, ale to se nestane: Zlo jedná
v temnotě, klamu, ve zmatku, v pořádcích, které jsou v rozporu s těmi, které byly
zavedeny, ale které se zdají být pravdivé – proto musíte znát Pravdu, abyste nepadli
do podvratné činnosti.
Nezapomínejte se modlit, nezůstávejte nehybní, buďte činní ve prospěch svých bratrů,
aby nebyli vedeni chapadly zla. Stůjte pevně proti zlému utlačovateli duší.
Mé děti jsou volány, aby zůstaly bdělé k tomu, že jsou tělem, duší a duchem [1Tes 5, 23]
a že jsou povolány zachránit svou duši. Musíte vědět, že dokážete udržet jednotu se
Mnou, žijete-li neustále s touhou necítit tíhu práce, která vám byla svěřena, ale v
radosti poznání mé přítomnosti ve vašich bratrech.
Ten, kdo Mě zná, Mě musí stále dávat poznat svým bratrům, protože by neměl hledat osobní
spásu, ale toužit přivést co největší počet duší k poznání Pravdy.

Chci být milován skrze hledání Lásky…
Moji lidé nejsou odsouzeni být navěky ztracení…
Moji lidé nemohou najít spásu, pokud to není skrze mou Lásku…
Volám vás, abyste si zachránili duši, a vy toho nedosáhnete, nejste-li si vědomi svých povinností
jako děti Boha, zejména nebudete-li si vědomi svých skutků a jednání.
Moji milovaní lidé, příroda je svázaná s Boží vůlí, jde však člověk v Boží vůli? Chci, aby si moji
lidé sami odpověděli, zda mají žádat, aby byli voláni mou Láskou s přísností, aby se
vrátili a byli opravdu mým lidem.
Příroda mění svůj přirozený běh, lidstvo je svědkem bezprostředně hrozící moci přírody mimo svůj
normální rámec a dává se pocítit člověku s frekvencí, která není normální. Děti, ptejte se samy
sebe: co je toho příčinou?
Budete-li se ptát tímto způsobem, pak poznáte, že něco ve vás není v pořádku:
To něco v mém lidu je nedostatek Lásky ke Mně.
Stvoření se třese: Je ohromeno nedostatkem respektu, neúctou člověka, svatokrádežemi
a bludařstvím, které neustále obíhají v lidstvu, a velká většina tomu tleská. Jaký je výsledek
spojení se zlem?
Voda si přeje očistit zemi od tolika zla, od tolika krve, kterou člověk bez důvodu prolil. Přeje si
očistit zemi od mrtvých těl, která byla zničena ve své nevinností a zbavena života.
Moji lidé, země se třese z bezprostřední hrozby naplnění proroctví mé Matky a mých, člověk
přestává věřit, že Já předjímám utrpení lidstva, abyste se obrátili – ne ze strachu, ale z lásky,
abyste si zachránili své duše.
Země praská a vulkány se stávají aktivní, volám vás, abyste se modlili za Střední
Ameriku.
Volám mé děti z Kolumbie, aby napravily svůj život a držely se Pravdy mého Slova.
Volám mé děti, aby se modlily za Chile, aby utrpení se zmenšilo a nebylo důvodem, že
se budou ode Mne odvracet, ale přibližovat se ke Mně.
Indonésie by měla být zahrnuta do vašich modliteb, utrpení leží před Itálií a Já vás
naléhavě žádám o modlitby za tuto zemi.
Země se třese ze severu na jih a z východu na západ, Spojené státy trpí zevnitř.
Nebeská tělesa jsou v neustálém pohybu a ohrožují Zemi.
Volám vás, abyste se modlili za Argentinu, poznáte, že když vás volám, musíte
odpovědět na mé volání.
Moji milovaní lidé:
Přijďte ke Mně, na začátku života, v jeho polovině i na jeho konci, přijďte ke Mně.
Ale nečekejte na poslední okamžik, abyste se zachránili. Žijte ve Mně teď a najdete
pravé štěstí.

Člověk musí použít své svědomí ke spáse a Pravdu, aby našel spojení duše se svým Stvořitelem.
Pojďte ke Mně, vy, kteří chcete jít a být tím, co člověk odmítá:
Být Láskou, mou Láskou.
Pojďte ke Mně, děti: Nadbytek a připoutání k tomu, co je hmotné a k rozkoším se zdá
být krásné a přitažlivé, ale nedá vám věčnou spásu.
Zůstaňte ve Mně a tak s vírou přežijete cokoli, co vám přijde do cesty.
Žehnám každého, kdo opatruje toto volání s láskou a touhou po obrácení.
Má Láska vás vede k povědomí o naléhavosti věčné spásy.
Moji lidé, nebojte se, zůstávám s vámi.
Miluji vás.
Váš Ježíš

628. Poselství Boha Otce ze dne 27. listopadu 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), http://wingsofprophecy.blogspot.cz/

NÁDHERNÁ ILUZE

Viděla jsem v duchovní vizi nádhernou iluzi, vytvořenou před všemi lidmi. Pohádkově se třpytila
a zářila a skvěle se leskla. Nemohla jsem vidět podrobnosti této iluze, ale vypadala jako iluze
nádherné životní cesty, nebo překrásného života.
Co vidím, Otče?
Mír, mír. Pak náhlou zkázu.
Buďte opatrné, mé děti, k vyprávěním, kterým věříte. Buďte opatrné, abyste se neztotožnily se
šálením nepřítele, neboť se zdá být opravdové. Vzpomeňte si, že se může proměnit v anděla
světla. Může se objevit jako světlo. Držte se mého svatého Slova!

Vidím smrt a ničení skryté za vytvořenou iluzí – jako ve vizi dopravního pásu, která mi byla
ukázána v letech 1999-2000. Co jsem viděla – krutost a smrt mně připomněly věci, které jsem
viděla v televizi o holocaustu. Strašná představa.
Není cesty zpět pro ty, kdo si zvolí tuto cestu, cestu nádherné iluze. Když se rozhodnou pro iluzi
přede Mnou, předám je iluzi.
Bůh Otec

Poznámka: Viděla jsem někoho, jak je jí předáván. Za "obrazovkou" krásné iluze byl Satan sám –
smějící se, jak popadl tu ubohou duši.
Zj 14, 9-10

9: Za nimi letěl třetí anděl a volal mocným hlasem: „Kdo kleká před šelmou a před její sochou, kdo přijímá
její cejch na čelo či na ruku,
10: bude pít víno Božího rozhorlení, které Bůh nalévá neředěné do číše svého hněvu; a bude mučen ohněm
a sírou před svatými anděly a před Beránkem.
Zj 13, 16-18
16: A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele
cejch,
17: aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména.
18: To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo
šest set šedesát šest.
Zj 20, 4
4: Viděl jsem trůny a na nich usedli ti, jimž byl svěřen soud. Spatřil jsem také ty, kdo byli sťati pro
svědectví Ježíšovo a pro slovo Boží, protože nepoklekli před dravou šelmou ani jejím obrazem a nepřijali
její znamení na čelo ani na ruku. Nyní povstali k životu a ujali se vlády s Kristem na tisíc let.
1Tes 5, 3
3: Až budou říkat ‚je pokoj, nic nehrozí‘, tu je náhle přepadne zhouba jako bolest rodičku, a neuniknou.

629. Poselství Ježíše ze dne 28. listopadu 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

VAROVÁNÍ BEZ ODEZVY

Kdyby jen mé děti poslouchaly a všímaly si mých varování.

Poznámka: Viděla jsem v duchu vizi – obrovskou tvář Satana a hurónsky se smál. Směje se lidem,
kteří jsou oklamáni jeho plány a bolesti, kterou způsobuje Ježíši. Má takovou radost, že může Ježíši
působit bolest.
Viděla jsem past nastraženou na Boží lid. Nemohla jsem vidět, jaká to byla past, ale viděla jsem
důkladné odvrácení pozornosti (viděla jsem války, řeči o více válkách a velmi ztěžklou politickou
atmosféru jako rozsáhlou část záměrného rozptylování pozornosti), která byla plánována, aby
lidem zabránila ji rozpoznat, až přijde. Mnoho, mnoho životů bude ztraceno – duše se vydaly
špatnou cestou kvůli této pasti.
Pro ty, kdo nedbají na má varování, nebude žádná cesta návratu ke Mně.
Ježíš
Zj 13, 16-18
16: A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele
cejch,
17: aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména.
18: To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo
šest set šedesát šest.
Zj 14, 9-11
9: Za nimi letěl třetí anděl a volal mocným hlasem: „Kdo kleká před šelmou a před její sochou, kdo přijímá
její cejch na čelo či na ruku,
10: bude pít víno Božího rozhorlení, které Bůh nalévá neředěné do číše svého hněvu; a bude mučen ohněm
a sírou před svatými anděly a před Beránkem.
11: A jeho muka neuhasnou na věky věků a dnem ani nocí nedojde pokoje ten, kdo kleká před šelmou
a jejím obrazem a nechal si vtisknout její jméno.

630. Poselství Ježíše ze dne 20. prosince 2011.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), http://wingsofprophecy.blogspot.cz/
JEHO ÚTOKY ZESÍLILY

Mé děti, ověřte a zkontrolujte si své základy, neboť nepřítel vašich duší je bude brzy také ověřovat
a hledat, jak by se dostal do vašeho života. On to dělal vždy, ale v těchto časech, které přicházejí,
v časech neštěstí, v časech, kdy nebudete soustředěné, objeví se praskliny, které budou pro něj
snadným přístupem [k vám].
On hledá, jak by vás a jiné, k nimž získal přístup skrze vás, zničil, okradl, nebo zabil.
Buďte na pozoru, mé děti, protože jeho útoky nedávno zesílily a ještě více zesílí v
přicházejícím roce.
Tam kde bude moci, obrátí ty, kteří jsou blízko vás, proti vám – modlete se za ně. Modlete se
za ně teď, dokud je ještě čas. Vyplení vaše domy, zaútočí na vaše zdraví a na vaše finance, ale ti,
jež jsou skrytí ve Mně, se nemusejí bát.
Ti, kdo plní moji vůli a jdou po mých cestách, poznají moji ochranu.
Miluji vás, mé děti. Časy, které jsou přede dveřmi, jsou nebezpečné, ale vy máte moji Lásku a mé
Slovo, aby vám svítilo na cestu před vámi.
Ježíš
Jan 10, 10: Zloděj přichází, aby jen kradl, zabíjel a působil zkázu. Já jsem přišel, aby měly život a měly ho
v hojnosti.
Ž 11,2-3
2: Hle, jak svévolníci luk už napínají, šípy na tětivu kladou, aby skláli ve tmách ty, kdo mají přímé srdce.
3: Když se všechno od základů hroutí, co dokáže spravedlivý?
Lk 6:47-49
47: Ukážu vám, komu se podobá každý a moje slova slyší a podle nich jedná.
48: Je to s ním podobně jako s člověkem, který když stavěl dům, kopal do hloubky a položil základy na
skálu. Když přišla povodeň a příval narazil na ten dům, nemohl jím otřást, protože byl dobře vystavěn.
49: Kdo je však jen slyší, a podle nich nejedná, podobá se člověku, který vystavěl dům na zemi bez
základů; když na něj narazil příval, hned se zřítil – a zhroucení domu bylo hrozné.
2Tim 3, 1: Buď si vědom, toho, že v posledních dnech nastanou těžké chvíle.
Ž 119, 105: Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku.

631. Poselství Ježíše ze dne 20. listopadu 2018.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

VŠICHNI JSTE MÉ DĚTI, PROTOŽE JÁ JSEM VÁS VŠECHNY VYKOUPIL

Moji milovaní lidé,
miluji vás všechny bez vyloučení, všichni jste mé děti, protože Já jsem vás všechny vykoupil.
Stále vidím:
Jak mnoho lidských bytostí se prohlašuje za spasené, vyhlašují, že mají pravdu, mou Pravdu!
Kolik si jich přivlastňuje mé Slovo, aby zmátli můj lid!…
Můj lid jsou všechna lidská stvoření.
Ale, kdo jsou moji synové a mé dcery?
Ti, kteří naplňují, žijí a jednají ve vůli naší Nejsvětější Trojice.
Kolik jen jich říká, že dosáhli daru žít v naší vůli, když jim stále tolik chybí!…
Kolik jich prohlašuje, že dosáhlo spásy a stále jim tolik chybí!…
Kolik jich tvrdí, že má místo na věčné hostině, a přesto jim tolik chybí?…
Moji milovaní lidí, přeji si, aby všichni vstoupili do znalosti Pravdy, té Pravdy, kterou najdete,
budete-li mít v úctě Boží Zákon. Zákon existuje, jeho podstata byla dána lidskému rodu: Milovat
Boha nade všechno a svého bližního jako sebe samého [Mk 12, 29-31].
Opravdu milujete svého bližního, nebo žijete ve skořápce, kam nepronikne láska
a ještě méně odpuštění? Jste opravdu poslové pokoje?
Kolik jen mých dětí mluví o pokoji, ale jejich srdce jsou naplněna jejich vlastní pýchou, vlastními
myšlenkami, vlastními touhami a jejich pokoj není řízen naší vůlí!
Moji milovaní:
Kolik nejednoty panuje v mém lidu!
Kolik je různých výkladů mých Přikázání!
Kolik prostopášnosti prodlévá v mém lidu v tomto okamžiku!…
Vidím tolik lidí, kteří vytvořili boha tak, aby jim vyhovoval, Zákon přetvořili ke svému
pohodlí dokonce i ti, kteří Mě reprezentují a kteří by měli být mou Láskou, aby vedli
mou církev. Jak jen mé srdce kvůli tomu trpí, ale jak Mě to uráží a kolik hříchu
nakládají na svá ramena!
Proto přicházím, abych volal všechny lidi k obrácení, k pravé víře, přicházím, abych volal vás
všechny, a nevylučuji nikoho, protože moje milosrdenství je nekonečné a v něm všichni, kdo litují
svých hříchů s pevným úmyslem nápravy, jsou vítáni v mém srdci. Proto někteří nechápou mou
Lásku, některé neprostoupí i sebemenší myšlenka na to, co mé milosrdenství vlastně je a jak
daleko může dosáhnout, aby pracovalo a jednalo ve prospěch duší.
Mysl lidí nabyla tak lineární struktury, že si nedokážou představit, že rozpínám své milosrdenství
na všechna lidská stvoření, nejsou si vědomi, že si přeji spásu všech [1Tim 2, 4]. Ti, kdo jsou
uchváceni arogancí, cítí se Mně nadřazení, nezkoumají sebe a možná stále hřeší, páchají
svatokrádežné činy a ustavičná rouhání, a přesto tvrdí, že vlastní věčný život. Nevidím, nepozoruji
jen velké tohoto světa, ale ty, kdo se cítí malí, ty, kdo žijí ve stálém jednání ve prospěch ostatních,
kdo stále bojují, aby byli věrní mému Slovu, ty, aniž by hleděli na sebe, jsou ochotní pracovat pro
mé království.
Moji lidé musí bojovat, aby byli spaseni, aby dosáhli spásy a svatosti, ale nemohou být
nazýváni držiteli věčného života.

Moji milovaní lidé, lidstvo ohrožuje velké množství nemocí a Já se o tom zmiňuji a upozorňuji vás,
abyste se chránili. Viry se rojí ve vzduchu a vy se musíte chránit. Proto má Matka vám dala a ještě
vám bude dávat nezbytné přírodní léky, abyste je uvedli do praxe, protože některé viry byly
pozměněny v laboratořích tak, že nereagují na lidské léky. Bude to tehdy, kdy nevěřící, kteří budou
muset použít, co najdou v přírodě a o čem se vám má Matka zmínila, s překvapením uvidí, jak se
jejich zdraví obnoví, pokud to bude naše vůle.
Vidím jiné mé děti, jak se příliš starají o hmotné víc, než je nutné, i když vás ohrožují epidemie,
které mohou vyhladit celé národy.
Mé děti, tento čas je drsný, těžký čas očisty, ale očistu byste neměly vždy brát jako
bolest. Já dovoluji očistu svou Láskou a svým milosrdenstvím.
Nezapomínejte, že se musíte vyhýbat shlukům lidí – snadno přenášejí nemoci. Nezapomínejte, že
partikulární zájmy chtějí vyhladit velkou část mých dětí. A kvůli čemu? Ve skutečnosti chtějí
vyhladit ty, kteří věří ve Mne a důvěřují Mi, aby zbožňovatelé Satana se stali větší počtem a rozvířili
vody lidstva tak, aby se snížil počet mých věrných.
Moji milovaní lidé:
Já vás netrestám – trestáte se sami pro svou neposlušnost k mému Slovu, pro
neposlušnost k mým Přikázáním, kvůli nedostatku lásky, který existuje ve velkém
počtu duší.
Je to nedostatek lásky, který vyvolává pýchu a nedostatek pokory. Nedostatek lásky je příčinou
závisti, která hryže mé děti a rozděluje je, když je potřebuji mít pevné a jednotné, aby všechny
duše byly spaseny a sdílely věčnou hostinu. Ale mějte na paměti, že jste to v zásadě vy, kteří Mě
potřebujete.
Vyzývám vás, abyste měli Německo ve svých modlitbách. Když má člověk moc,
zapomíná na základní principy bratrství a stává se krutý a nemilosrdný.
Moji milovaní lidé, volám vás, abyste se modlili za Japonsko, modlete se ve vhodném
i nevhodném čase.
Pokračujte v modlitbách za Spojené státy a prosím vás, abyste neopustili Argentinu ve
svých modlitbách. Utrpení se blíží. A nepřestávejte se modlit za malé země. Myslete na
Chile.
Moji milovaní, vybízím vás k modlitbě a vy chcete, aby to, kvůli čemu jsem vás vyzval k modlitbě,
se vyplnilo už proto, že jsem vás k tomu vyzval Já. Ale nemůžete požadovat vyplnění během
lidského času, ale s uskutečňováním událostí, o nichž jsem se vám zmínil, si připomeňte, že mé
Slovo se naplňuje.
Nejste sami, máte mou Matku, která vás stále drží za ruku, máte tuto mateřskou pomoc
od ní, která je Plná milosti, Blahoslavená, Nejčistší a bez poskvrny. Je mou Matkou a Matkou všeho
lidstva. Nicméně lidstvo je takové, že v mé církvi, v mém mystickém Těle, si na ni nevzpomenou,
dívají se na ni z dálky. A protože láska mé Matky je ignorována, nemluví se o ní a moji lidé nejsou
vyzýváni, aby mou Matku milovali. To se stává častěji, než si dokážete představit.
Co pro vás znamená svatost?…
Co pro vás znamená milovat Mě nade všechno?…

Co
Co
Co
Co

pro vás znamená milovat svého bližního?…
pro vás znamená ctít mé jméno?…
pro vás znamená znát Mne?…
znamená pro můj lid přijímat Mě v mém Těle a v mé Krvi?…

Kdo je můj lid?
Jsou to ti, kteří plní vůli mého Otce.
S láskou volám mladé lidi. Vidím, že tak málo si jich na Mne vzpomene a místo toho se ulice hemží
lidskými bytostmi, které, většinou vedené dospělými, horlivě a zběsile křičí ve prospěch potratů, ve
prospěch praktik, které urážejí obraz a podobu, kterou člověk vlastní: obraz a podobu naší Trojice.
A tak má církev by měla pochopit, že člověk je chrám a svatostánek našeho Ducha
Svatého, ale ne, nebyli jste vedeni k pochopení, abyste prožili tuto velkou pravdu, a
proto vidím, jak následujete učení Mně cizí, ideologie, cizí mé vůli.
Moji milovaní, vraťte se brzy, protože vše měříte lidským časem a ti, kdo říkají, že všechno je
daleko, budou překvapeni!
Přijďte ke Mně! Přivítám vás s nekonečnou láskou a s nekonečným milosrdenstvím,
abyste byli jeden lid, můj lid, který Mě miluje, který Mě zbožňuje, který Mě uctívá,
který Mne stále žehná a děkuje Mi.
Požehnání naší Trojice je vyléváno na vás.
Váš Ježíš
632. Poselství Boha Otce ze dne 3. prosince 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), http://wingsofprophecy.blogspot.cz/

POSILNĚTE SVOU DŮVĚRU

Řekl jsem vám, že zachráním všechny, za které se v tomto čase přimlouváte, a je to pravda.
Pohleďte! Uvidíte mou obrovskou a mohutnou moc jak pracuje v životech těch, u nichž jste to již
téměř vzdali.
Pozorujte, jaké mám potěšení v záchraně některých z těch, o nichž jste přemýšleli s nejmenší
nadějí. Těch, za které jste se stále přimlouvali. Za ty, které jste svěřili Mně. Sledujte nyní, jak
oprostím od drog, prostituce, zkaženosti některé z těch, kteří jsou vašemu srdci nejdražší.
Vždy odměním naprostou důvěru. Posilněte v těchto dnech svou důvěru ve Mne v modlitbě, mé
děti. Toužím vám ukázat svou velkou moc v životech těch, které milujete. Toužím vyslyšet vaše
modlitby, ale musíte posílit svou důvěru ve Mně.
Modlete se za všechny, které chcete, abych zachránil. Modlete se každý den. Modlete se s velkou
vírou. Modlete se v mé autoritě. Modlete se bez přestání. Vím, jak je zachránit, protože Já jediný
vím, proč nevěří.
Bůh Otec
2Pa 16, 7-9
7: V té době přišel k judskému králi Ásovi Chananí, vidoucí, a řekl mu: "Poněvadž jsi hledal oporu u krále
aramejského a neopíráš se o Hospodina, svého Boha, vymkla se ti vojska krále aramejského z ruky.

8: Což neměli Kúšijci a Lúbijci početné vojsko, obrovské množství vozů a jezdců? Když jsi však hledal
oporu u Hospodina, dal ti je do rukou.
9: Neboť oči Hospodinovy obzírají celou zemi, takže se mohou vzchopit ti, jejichž srdce je cele při něm.
Ale v této věci jsi jednal jako pomatenec, a od nynějška budeš muset válčit."
Iz 59, 1: Hle, Hospodinova ruka není krátká na spasení, jeho ucho není zalehlé, aby neslyšel.
Iz 59, 16: Vidí, že není nikoho, žasne, že nikdo nezasáhne. Zachrání ho jeho paže, podepře ho jeho
spravedlnost.

633. Poselství Ježíše ze dne 5. prosince 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), http://wingsofprophecy.blogspot.cz/

SEJÍT Z CESTY

Ve svém duchu jsem měla vizi jdoucího muže v časech konce. Ježíš na něho čekal a volal k němu,
ale ten člověk kráčel pryč od Pána. Ježíšovy oči se naplnily slzami, protože ten muž, jenž věřil, že
Pán se o něj v tomto čase nestará, se Mu úplně ztratil. Rezignoval a odešel do opačného směru a
byl míle daleko, až už jsem nebyla schopna ho vidět. Dokonce se na Pána ani neohlédl.
Mé drahé děti, tolik pastí bylo na vás nastraženo v časech, které mají přijít. Tolik nástrah bylo před
vás položeno, aby vás ode Mne oddělilo a vzalo vám korunu vítězství. Zlý se nezastaví před ničím,
aby získal vaši duši.
Já mám vždy způsob jak se v těžkých časech postarat o mé děti, ale mnoho mých dětí neví jak
obdržet má požehnání. Mnoho mých dětí Mě nezná jako svého živitele a v tom čase ve strachu
sejdou z cesty ode Mne.
Přeji si, abyste měly vědění a nemilovaly život až k smrti. Ti, kdo milují svůj život, ztratí jej, protože
budou snadno manipulováni. Ti, kdo Mě milují, pochopí, že jdou do věčného života a nebudou se
bát, co jim člověk může udělat.
Až tento čas přijde, nebojte se. Hlásejte mé evangelium a dívejte se vzhůru, neboť vaše spása se
blíží a budete plní radosti tady se Mnou.
Ježíš

J 3, 11: Přijdu brzy; drž se toho, co máš, aby tě nikdo nepřipravil o vavřín vítěze.
Mt 10, 28-39
28: A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou; bojte se toho, který může i duši
i tělo zahubit v pekle.
29: Neprodávají se dva vrabci za haléř? A ani jeden z nich nepadne na zem bez dopuštění vašeho Otce.
30: U vás pak jsou spočteny i všecky vlasy na hlavě.
31: Nebojte se tedy; máte větší cenu než mnoho vrabců.
32: Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi;
33: kdo mě však zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi.
34: Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč.
35: Neboť jsem přišel postavit syna proti jeho otci, dceru proti matce, snachu proti tchyni;
36: a nepřítelem člověka bude jeho vlastní rodina.
37: Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mne hoden; kdo miluje syna nebo dceru víc nežli mne,
není mne hoden.
38: Kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden.
39: Kdo nalezne svůj život ztratí jej; kdo ztratí svůj život pro mne, nalezne jej.

Lk 21, 28: Když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko.“

634. Poselství Ježíše ze dne 6. prosince 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), http://wingsofprophecy.blogspot.cz/

POZNEJTE MĚ A POSLOUCHEJTE

Kdyby teď mé děti trávily více času poznáváním Mne, netrpěly by tolik v časech, které mají přijít.
Ti, kdo Mě znají, chápou mé svaté Slovo, vědí, jak budu reagovat [v každé situaci]. Vědí, jak se
postarám [jak jsem se postaral o ty v mém Slovu, tak se postarám o vás]. Oni vědí, co očekávám
[od každého člověka, a nezáleží na tom, v jakém čase žije].
Ti, kdo Mě znají a poslouchají Mě, ti, kdo Mě znají a prokazují milosrdenství ostatním, nebudou
ponecháni [dlouho] v tom, co přichází. Budou se Mnou.
Poznejte Mě. Poznejte mé Slovo. Buďte poslušní mého Slova a vše bude dobré.
Ježíš

2Tes 1, 7-8
7: A vás utiskované spolu s námi vysvobodí, až se zjeví Pán Ježíš z nebe se svými mocnými anděly,
8: aby v plameni ohně vykonal trest na těch, kteří neznají Boha, a na těch, kteří odpírají poslušnost
evangeliu našeho Pána Ježíše.
Lk 21, 36: Buďte bdělí a proste v každý čas, abyste měli sílu uniknout všemu tomu, co se bude dít, a mohli
stanout před Synem člověka.“
Zj 3, 11: Přijdu brzy; drž se toho, co máš, aby tě nikdo nepřipravil o vavřín vítěze.
Jr 9, 23-24
22: Toto praví Hospodin: Ať se moudrý nechlubí svou moudrostí, ať se bohatýr nechlubí svou bohatýrskou
silou, ať se boháč nechlubí svým bohatstvím.
23: Chce-li se něčím chlubit, ať se chlubí, že je prozíravý a zná mne; neboť já Hospodin prokazuji
milosrdenství a vykonávám na zemi soud a spravedlnost; to jsem si oblíbil, je výrok Hospodinův.
Řím 12, 1-3
1: Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou
oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba.
2: A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat,
co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.
3: Každému z vás říkám na základě milosti, která mi byla dána: Nesmýšlejte výš, než je komu určeno,
ale smýšlejte o sobě střízlivě, podle toho, jakou míru víry udělil každému Bůh.

635. Poselství Ježíše ze dne 22. června 2012.
Nástroj: Jennifer (USA).

NEDÁVEJTE SATANOVI, CO NENÍ JEHO – VAŠI DUŠI

Mé dítě,
ptám se svých dětí: proč se pořád snažíte opakovat hřích Adama a Evy? Jak často jíte zakázané
ovoce? Mé děti, říkám vám: nehledejte útěchu v tomto životě ve věcech světa.
Všechno, co skutečně potřebujete, je vám dáno vaším Nebeským Otcem. Otevřete vaše oči
k pravdě, neboť jenom tak budete připraveny. Dám vám milost, kterou potřebujete, ale je ještě
tolik z vás, které stále odmítají moje milosrdenství.
Mé děti, v ulicích dojde k panice. Až dojde k finančnímu zhroucení, bude mnoho těch, kteří se
budou chtít dostat k tomu málu peněz, které vlastní.
Jedna země za druhou, mé děti, bude plakat nespravedlností, až uvidí chamtivost, která uchvátila
srdce jejich vládců. Nenechejte se ukolébat vašimi trhy, tím, jak vypadají dnes, neboť vám říkám,
že nejsou takové, jakými se zdají být.
Lidstvo se musí obrátit k mému milosrdenství, aby přišel mír. Bitva je dnes větší, než byla
v zahradě Adama a Evy. Nedávejte Satanovi, co není jeho – vaši duši.
Mé děti, jsem tady, abych vás vedl. Moje probodené ruce jsou rozpažené k vám a nyní krvácejí
pro mé děti, aby se vrátily ke Mně. Vaším pravým domovem je nebe, mé děti.
Teď jděte vpřed, neboť Já jsem Ježíš a proste o odpuštění dnes, neboť přišla hodina
spravedlnosti.
Váš Ježíš

636. Poselství Matky Spásy ze dne 25. listopadu 2018, na svátek Krista Krále.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

PRACUJTE BEZ PŘESTÁNÍ, ABY SE VAŠI BRATŘI PROBUDILI

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Miluji vás věčnou láskou.
Zůstáváte v mém srdci, kde vás uchovávám, abyste jednaly se schopností rozlišování
a neodcházely od práce a jednání v Boží vůli.
Vítr přišel k lidstvu a kvůli nedbalosti člověka, jenž podlehl zlu, vítr moderních trendů
vás zbavil důstojnosti být chrámy Ducha Svatého.

Kolik vás nezná mého Syna a aniž byste Ho poznali, odmítáte Ho, pliváte na Něho a předáváte Ho
do hříšných rukou! Kolik z těch, kdo říká, že znají mého Syna, Ho stále zrazují a předávají Ho
sektářům a uctívačům ďábla!
Vidím, jak se zvyšuje počet duší, které se odchylují od cesty spásy a špiní se ve vodách neřestí
všeho druhu. Již jsem vám oznámila skutečnost tohoto času, který bude předcházet přijetí
satanských modernismů a připravovat cestu pro antikrista. Lidé nikdy netrpěli tolik, jak budou
trpět v rukou antikrista.
Milované děti, je nejvyšší důležitostí, abyste se modlily za církev mého Syna:
za každého z vás, za kněze, za duchovní, muže i ženy, aby si udrželi víru, když uvidíte
své bratry a sestry, jak od víry odpadají, nebo spatříte-li některé z mých milovaných
synů odpadnout, protože nezůstali věrnými přívrženci Božího Slova, které kázali.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, úpěnlivě proste Ducha Svatého, aby způsobil, že si
vzpomenete na vše, co považujete za malé hříchy, abyste neselhaly úmyslným opomenutím těchto
hříchů, nebo jejich pěstováním.
Ti, kdo chtějí zůstat stát jako věrné děti mého Syna, musí pracovat na rozšiřování
Božího království uprostřed lidského pohrdání, které tato činnost zahrnuje.
Zlý postupuje obrovskými kroky a mé děti zůstávají mlčenlivé, slepé a ustrašené v čase, kdy zlo se
šíří a lid mého Syna zachovává odsuzující mlčení.
Ďábel snadno oklame mé děti tím, že je bude udržovat v ošidné netečnosti, v každodenní modlitbě
svatého růžence, aniž by nad ním meditovaly nebo jej prožívaly. Tímto způsobem vás přivede k
domněnce, že jste dobří křesťané a bude vám vyrábět bohy na míru. Ne, mé děti, tak se
nedostanete k Bohu, ani nenajdete spásu.
V tomto čase mé děti potřebují vyjít ven, aby se setkaly se svými bratry, aby se nebály
přiblížit se k Bohu, ale měly strach ze ztráty věčné spásy, aby je ďábel neoklamal a
nechal stát uprostřed pohodlí vlažnosti.
Lidé mého Syna zůstali němí…
Toto je čas, kdy by měli znovu nabýt svůj hlas a vyhlásit všem svým bratrům
a sestrám, že čas časů nadešel.
Mé děti by se měly namáhat, měly by být aktivní a použít výhod technologie a všech možných
prostředků, aby co největší počet bratrů a sester si bylo vědomo, že v každém člověku je nutná
radikální změna. Toto není čas pro konformismus, ale ke vstupu do těsnějšího vztahu s mým
Synem a být silní, pevní a rozhodní v práci pro Boží království, zřeknout se všeho, co je přivádí
k pocitu nadřazenosti nad jinými, zřeknout se arogance a pýchy, zdroje všeho zla.
Milované děti, dopouštíte se vážných chyb tím, že nepřijímáte správné učení a že
je podmiňujete osobními preferencemi.
Kolik jen mých dětí odpadá od víry a žije v ďábelském učení, a tak pomáhá podpoře růstu těch,
kdo čekají na antikrista, aby se stali jeho žoldáky, znecitlivělí ďábelským vlastnictvím, jehož jsou
předmětem! Trpím kvůli tomu, moje srdce krvácí pro tyto neposlušné děti, které se odevzdaly
Satanovi a jsou připraveny mu sloužit, i když musí jednat proti těm, kdo jsou z jejich rodiny.
Mé děti, které nevěří všem projevům a znamením tohoto času, pokračují na své cestě, nedívají se
ani vpravo, ani vlevo, ani dopředu, nebo dozadu, ale žijí ve svém pohodlí hříchu a zapomnění na
Boha, v naprosté lhostejnosti. Jdou dál vstřebáni novinkami zla, na nichž lpějí, v následování
proudu toho, co je světské a hříšné.

Děti, modlete se za Itálii, trpí před očima světa, zápach hříchů člověka se šíří po celé
zemi.
Vyzývám vás, abyste se modlili za Nigérii, doprovázejte své bratry svými modlitbami.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, toto není čas, abyste se stavěly proti sobě,
ale je to čas, abyste si vzájemně pomáhaly ve společenství svatých. Buďte bratrské a
vědomé potřeby lidu mého Syna nespokojit se s pasivní vírou, ale nechat každého
člověka se rozhodnout, aby přinesl více duší mému Synu.
Zůstaňte pozorné, čas se stále více zdůrazňuje a s ním přichází utrpení mých dětí skrze přírodu a
samotného člověka, který s velkým siláctvím předvádí moc zbraní, které vlastní a hrozí, že je
použije.
Milovaní, všichni musíte zůstat ve svém osobním útočišti, který najdete v mém Neposkvrněném
Srdci, a neopouštějte je. Současně ti, kdo to chtějí učinit a pro něž je to možné bez rozvrácení
rodin, vytvořte zřízení malých útočišť, kde Slovo, vyjádřené v Písmu svatém, se stane pravidlem
pro život a kde Tělo a Krev bude světlem a oporou pro všechny, aby žili v bratrství jako bratři, a
takto sjednoceni se budou společně ochraňovat a navzájem si pomáhat tím, že budou žít
v komunitě.
Ať to není důvod k nejistotě pro ty, kdo se nebudou podílet na žádném útočišti. Rodiny se mohou
připravit, aby čelily obtížným chvílím, a tak pracovat na vytvoření rodinného útulku. Děti, když ve
vašem srdci vyvstane úmysl, zbytek vám bude přidán.
Zasvěťte domovy Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a mému Neposkvrněnému Srdci.
Vy, kteří jste poslušní Božího Slova, pracujte bez přestání, aby se vaši bratři probudili
a uviděli temnotu, do které se člověk ponořil, když opustil mého Syna.
Nebojte se, já zůstávám s vámi, apoštolové konce časů. Žehnám vám.
Matka Maria

637. Poselství Boha Otce ze dne 7. prosince 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), http://wingsofprophecy.blogspot.cz/

MŮJ SYSTÉM

Moji lidé, přichází čas, kdy ti, kdo patří Zlému, se budou snažit vás odstřihnout od všeho,
co potřebujete. Zlý usiluje odstranit vše, co je ode Mne z tohoto světa, v němž žijete, a již začal.

Připravte se být odříznuti od všeho, na čem závisíte, od všeho, na čem vám záleží a všeho,
co potřebujete k přežití, neboť to je jeho ďábelský plán. Všichni, kdo mu patří, mu pomohou splnit
tento plán a vy jasně uvidíte, kdo jsou.
Řekl jsem vám v mém Slovu, že v těchto časech ti, kdo nepřijmou značku na svou ruku, nebo na
čelo, nebudou moci kupovat, nebo prodávat. Ti, bez své značky, nebudou moci pracovat nebo jíst,
budou-li záviset na svém systému. Nyní připravuji mé lidi žít podle jiného systému – mého
systému.
Mé děti nemohou být odstřiženy od mého systému, protože nepřítel nad ním nemá žádnou moc.
Nepřítel Mě nemůže zastavit, abych se nepostaral o mé vlastní.
Připravte se naučit novým cestám jak žít, mé děti, protože nyní je čas na přípravu pro ty, kdo
budou v těchto časech žít tímto způsobem.
Hledejte mou tvář a nacházejte se v mém Slovu. Nechejte mé Slovo přebývat ve vás, abyste se
mohli naučit mému systému. Jen ti, kdo se podvolí a ve všem Mě budou neustále dávat na první
místo, mohou jít touto cestou. Jen ti, kdo uposlechnou vše, co řeknu, aby dělali, mohou jít touto
cestou.
Bůh Otec

Zj 13, 6-8
6: A tak otevřela ústa a rouhala se Bohu, jeho jménu i jeho příbytku, všem, kdo přebývají v nebi.
7: A bylo jí dáno, aby vedla válku proti svatým a aby nad nimi zvítězila. Dostala moc nad každým kmenem,
národem, jazykem i rasou;
8: budou před ní klekat všichni obyvatelé země, jejichž jména nejsou od stvoření světa zapsána v knize
života, v knize toho zabitého Beránka.
Zj 13, 11-18
11: Vtom jsem viděl jinou šelmu, jak vyvstala ze země: měla dva rohy jako beránek, ale mluvila jako drak.
12: Z pověření té první šelmy vykonává veškerou její moc. Nutí zemi a její obyvatele, aby klekali před
první šelmou, které se zahojila její smrtelná rána.
13: A činí veliká znamení, dokonce i oheň z nebe nechá před zraky lidí sestoupit na zem.
14: Bylo jí dáno dělat znamení ke cti první šelmy a svádět jimi obyvatele země; rozkazuje obyvatelům
země, aby postavili sochu té šelmě, která byla smrtelně zraněna mečem, a přece zůstala naživu.
15: Je jí dáno, aby do sochy té šelmy vdechla život, takže ta socha mluvila a vydala rozkaz, že zemřou
všichni, kdo před ní nepokleknou.
16: A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele
cejch,
17: aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména.
18: To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo
šest set šedesát šest.
Lk 12, 16-31
16: Pak jim pověděl toto podobenství: „Jednomu bohatému člověku se na polích hojně urodilo.
17: Uvažoval o tom a říkal si: ‚Co budu dělat, když nemám kam složit svou úrodu?‘
18: Pak si řekl: ‚Tohle udělám: Zbořím stodoly, postavím větší a tam shromáždím všechno své obilí
i ostatní zásoby
19: a řeknu si: Teď máš velké zásoby na mnoho let; klidně si žij, jez, pij, buď veselé mysli.‘
20: Ale Bůh mu řekl: ‚Blázne! Ještě této noci si vyžádají tvou duši, a čí bude to, co jsi nashromáždil?‘
21: Tak je to s tím, kdo si hromadí poklady a není bohatý před Bohem.“
22: Svým učedníkům řekl: „Proto vám pravím: Nemějte starost o život, co budete jíst, ani o tělo, co budete
mít na sebe.
23: Život je víc než pokrm a tělo než oděv.
24: Všimněte si havranů: nesejí, nežnou, nemají komory ani stodoly, a přece je Bůh živí. Oč větší cenu
máte vy než ptáci!
25: Kdo z vás může jen o píď prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat?
26: Nedokážete-li tedy ani to nejmenší, proč si děláte starosti o to ostatní?
27: Všimněte si lilií, jak rostou: nepředou ani netkají – a pravím vám, že ani Šalomoun v celé své nádheře

nebyl tak oděn jako jedna z nich.
28: Jestliže tedy Bůh tak obléká trávu, která dnes je na poli a zítra bude hozena do pece, čím spíše obleče
vás, malověrní!
29: A neshánějte se, co budete jíst a co pít, a netrapte se tím.
30: Po tom všem se shánějí lidé tohoto světa. Váš Otec přece ví, že to potřebujete.
31: Vy však hledejte jeho království a to ostatní vám bude přidáno.

638. Poselství Boha Otce ze dne 11. prosince 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), http://wingsofprophecy.blogspot.cz/

VÁŽNÉ A NEBEZPEČNÉ ČASY

Mé děti, čas, do něhož vcházíte, je velmi vážný a mimořádně nebezpečný. Nebezpečí bude všude
a budete mít málo těch, jimž můžete věřit. Všechny vaše světské příjemnosti brzy zmizí a vy
budete toužit, abyste je měly zpět. Mnozí ztratí rozum v tom, co přichází – někteří z žalu a jiní
proto, že nemohou přijmout, co se děje. Mnozí si vezmou život. Mnozí vezmou životy ostatních.
Mnozí, kdo jsou nyní světští, nebudou prostě schopni fungovat ve vašem tak změněném světě.
Přeji si, abyste šli v lásce a svědčili o Mně těm, kolem vás. Některým kolem vás zbývá málo času
a nevybrali si Mne a mé cesty. Někteří nikdy neslyšeli o evangeliu a zvolili by si Mě, kdyby jim to
někdo vysvětlil. Mé církve přestaly kázat mé pravé Slovo a mé ovce nejsou řádně krmeny. Velmi
málo pastýřů lpí na mém Slovu, dokonce i ve svých životech. Ti, kdo nebudou brzy čelit mému
soudu.
Není nic, co můžete udělat, abyste zastavili, co přichází a málo můžete učinit, abyste se připravili.
Jen se přitáhněte blíž ke Mně. Já jsem vaše útěcha, Já jsem vaše zaopatření. Povedu vás pak
a poskytnu vám útočiště.
Mimo Mne není vůbec žádná naděje.
Bůh Otec
2Tim 3, 1-3
1: Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy.
2: Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče, budou
nevděční, bezbožní,
3: bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému,
Zj 6, 15-17
15: Králové země i velmoži a vojevůdci, boháči a mocní – jak otrok, tak svobodný, všichni prchali do hor,
aby se ukryli v jeskyních a skalách,
16: a volali k horám a skalám: "Padněte na nás a skryjte nás před tváří toho, který sedí na trůnu, a před
hněvem Beránkovým!"
17: Neboť přišel veliký den jeho hněvu; kdo bude moci obstát?
Mk 16, 15: A řekl jim:„Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.
Př 3, 5-7
5: Bude-li naslouchat moudrý, přibude mu znalostí, a rozumný získá schopnost
6: porozumět přísloví a jinotaji, slovům mudrců i jejich hádankám.
7: Počátek poznání je bázeň před Hospodinem, moudrostí a kázní pohrdají pošetilci.

639. Poselství Boha Otce ze dne 12. prosince 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

MÉ HLADOVĚJÍCÍ OVCE

Mé srdce se trápí kvůli mým hladovějícím ovcím. Svět pronikl do mé církve a v mém Domě už není
jídlo. Moji pastýři si vyšli ven si hrát, starají se víc o to, aby byli viděni při té či jiné události, nebo
na konferenci než kázat mé Slovo. Nebudu pokládat za nevinné ty, kdo dovolí, aby mé ovce
strádaly, protože jdou ven si hrát a libují si v cizoložství a samolibosti.
Do každého života přichází doba, kdy už není víc pozemského času. Mnoho z těchto falešných
pastýřů si myslí, že jsou nad mými soudy, ale mýlí se, protože je zcela jistě budu soudit proto, že
odmítli živit mé ovce. Mé ovce umírají hladem a nikdo z mého Domu se o ně nestará.
A Já se vrátím brzy. Dejte si pozor.
Bůh Otec

Ez 34, 1-10
1: I stalo se ke mně slovo Hospodinovo:
2: „Lidský synu, prorokuj proti pastýřům Izraele. Prorokuj a řekni těm pastýřům: Toto praví Panovník
Hospodin: Běda pastýřům Izraele, kteří pasou sami sebe. Což pastýři nemají pást ovce?
3: Pojídáte tuk, oblékáte se vlnou, porážíte vykrmené, ale ovce nepasete.
4: Neduživé jste neposílili, nemocnou jste neléčili, polámanou jste neovázali, zaběhlou jste nepřivedli
nazpět, po ztracené jste nepátrali, panovali jste nad nimi násilně a surově.
5: Jsou rozptýlené, jsou bez pastýře; staly se potravou veškeré polní zvěři a zůstávají rozptýleny.
6: Mé ovce bloudí všude po horách, po kdejakém vysokém pahorku, jsou rozptýleny po celé zemi
a není, kdo by je hledal, kdo by po nich pátral.
7: Slyšte tedy, pastýři, slovo Hospodinovo:
8: Jakože jsem živ, je výrok Panovníka Hospodina, mé ovce jsou loupeny a stávají se potravou veškeré
polní zvěři, protože nemají pastýře a moji pastýři mé ovce nehledají; pasou sami sebe,
ale mé ovce nepasou.
9: Proto, pastýři, slyšte slovo Hospodinovo!
10: Toto praví Panovník Hospodin: Hle, chystám se na ty pastýře, budu je volat k odpovědnosti za své
ovce. Nedovolím jim už pást ovce, aby místo nich pásli sami sebe. Vysvobodím své ovce z jejich chřtánu,
nebudou jim potravou.“

640. Poselství Boha Otce ze dne 13. prosince 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), http://wingsofprophecy.blogspot.cz/

NEPOSLUŠNOST

Řekl jsem vám v mém svatém Slovu, abyste se modlili za čelné představitele. Některé z mých dětí
poslechly, ale mnozí z vás ne. Brzy přijde událost, která odstraní jednoho, kterého jsem umístil
v pozici moci, abych vám žehnal. Tato událost bude velmi hrozná, a není to má vůle, ale mou vůlí
je nekonat, když se můj lid odmítá modlit.

Poznámka: Pán neřekl, koho se to týká, ale uchovala jsem si [v paměti] tvář prezidenta Trumpa.
Byly tam také jiné, menší tváře kolem něho, ale žádnou z nich jsem nepoznala.
Když se tato událost přihodí, budu volat k zodpovědnosti vás, kterým jsem nařídil modlit se, pokud
jste neuposlechli.
Mé děti, když Mě odmítáte poslouchat, pak je toho málo, co mohu udělat, abych vám požehnal.
Neutíkejte ven si hrát a sledovat vlastní zájmy a nedbat na to, o co jsem vás žádal, abyste učinili,
a pak očekávat vyslyšení všeho, co ode Mne požadujete.
Chci poslušné děti. Žehnám poslušnosti. Nepožehnám těm, které jsou neposlušné.
Bůh Otec

1Tim 2, 1-5
1: Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi,
2: za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem
v opravdové zbožnosti a vážnosti.
3: To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, který chce,
4: aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu.
5: Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš,
Řím 12, 2:
2: A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat,
co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.
Řím 2, 6-8
6: On odplatí každému podle jeho skutků.
7:Těm, kteří vytrvalostí v dobrém jednání hledají nepomíjející slávu a čest, dá život věčný.
8: Ty však, kteří prosazují sebe, odpírají pravdě a podléhají nepravosti, očekává hněv a trest.

641. Poselství Ježíše ze dne 30. listopadu 2018.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

KDE JSOU MÉ DĚTI? KDE JE MŮJ LID?

Náš milovaný Pán Ježíš Kristus mi říká:
Moji milovaní:
Pohleďte, jak lidé popírají pravdu těchto mých volání s cílem dát masku dobra
příznivému přijetí, které udělují moderním trendům, kvůli pochybením některých
mých posvěcených, jimiž jsem zrazován spolu s mým lidem!

Potom, co tato slova byla pronesena, vidím:
Ve svém božství a nádheře, v jednotě s naší Blahoslavenou Matkou, se náš Pán objeví se svým
žezlem, na kterém rozeznávám kouli reprezentující Zemi, z níž vystupují dva prstence, a z nich
silný hřeb, který náš Pán drží pevně ve své ruce. Nepředstavitelná krása našeho Pána, který se
svou přirozenou Láskou se na mne dívá svýma magnetickýma, medově zbarvenýma očima.
Naše Matka, neporovnatelné krásy, stojí po boku svého Syna
a s velkou vážností Mu naslouchá.

Náš Pán pokračuje a říká mi:
Moje milovaná, pohleď, jak jsem zrazován některými z těch, kdo slíbili Mě milovat
nade všechno a kteří Mě v tomto okamžiku odmítají a přijímají rozkoš, kterou jim
nabízí ďábel.
Tím, že se proměnili v nepřítele mé Lásky, bojují proti tomu, co je Boží a zatemňují je tvrzením, že
Mi slouží, aby zmátli můj lid. Omámení vůlí ďábla, přijímají ji a popírají vůli moji. Pýcha vládne v
těch, kdo na Mne zapomněli – jdou ve velké nevědomosti, ale zápasí s mou Pravdou ďábelskými
argumenty, aby ukázali "pozemskou moc", která je vede do zatracení.
Démoni udeřili na lidstvo, aby do něj naroubovali chtivost po tom, co je moje, a otrávili
vás. Myslíte si, že znáte všechno, zapomínajíce, že "JÁ JSEM, KTERÝ JSEM" [Ex 3, 14], a
že přede Mnou musíte mlčet.
Má dcero, kolik mých vlastních padá do zla z touhy mít všechno a navzájem se pomlouvat,
ve svém hledání moci nad svými bratry a sestrami.
Neuctívají Mě, naopak, vysmívají se Mi, nevidí jasně stav této dekadentní generace, ani Světlo
Pravdy. Proto se nebojí Mě urážet, zapírat Mě, přehlížet, znesvěcovat Mě a zatím válka člověka
proti člověku přichází tak blízko, že budou zaskočeni…

"Jako bylo za dnů Noe, tak bude i za dnů Syna Člověka: Jedli, pili, ženili se a vdávaly až do dne,
kdy Noe vešel do korábu, a přišla potopa a zahubila všechny. Podobně se tak stalo za dnů
Lotových: Jedli, pili, kupovali, prodávali, sázeli a stavěli, ale v ten den, kdy Lot vyšel ze Sodomy,
spustil se oheň a síra z nebe a zahubil všechny – právě tak bude v den, kdy se zjeví Syn Člověka
[Lk 17, 26-30].
Pronásledování mé církve bude narůstat. Nemáte v tom všeobecné zkušenosti, i když se ten
den blíží, kdy ti, kdo emigrovali do ostatních zemí z celého světa, se zmocní hlavního sídla mé
církve a později se budou muset odstěhovat do jiné země – ne dříve, než mučedníci tohoto času
omyjí zemi svou krví, zejména v Římě.
Kde jsou mé děti? Kde je můj lid?
Kde jsou všichni, kdo chtějí věrně plnit Boží Zákon, ti, kdo vpravdě chtějí růst v mé
Lásce?
Mé vlastní vidím žít bez lásky, vzájemně proti sobě bojovat, stále jedni na druhé útočit.
Kde jsou moji věrní, když nenacházím pokoj mezi lidmi? Lžou jedni druhým, navzájem se zrazují a
jako dravci trhají jeden druhého na kusy. To vidím v mém lidu: neklid, neúctu, netoleranci a
především aroganci, která vede mé děti do propasti.
Domovy nejsou mírumilovné, ale místo toho byly změněny na noclehárny, kde cizí lidé
spolu tráví noc. Málo je domovů, kde panuje pravda lásky a úcta. Rodiče nemají autoritu u dětí.
Rodiče, a překvapující počet z nich, udržují dvojí život, falešně tráví život klamným zdáním.
Já, který je vidím a znám, se třesu před falešností, které člověk podlehl.
Lidské touhy těla přesahují smysl nápravy. Lidé si nejsou vědomi, jak nebezpečné je ztratit duši,
když se podrobují nezřízeným touhám těla. Vidím muže, žijící s několika ženami, jak uspokojují
ohavné pudy přede Mnou. Vidím muže s muži a ženy s ženami. Tento způsob života, odporný mým
očím, bude redukován novou nemocí, která se tiše šíří a na kterou nebude žádný lék, jen samota,
aby neinfikovali okolí.

Lidstvo ukazuje solidaritu v páchání hříchu, solidaritu v urážení Mne, solidaritu v opíjení se
v osidlech ďábla, který mazaně připravuje veřejné vystoupení antikrista.
Na mé věrné čeká teror, proto jsem vás volal, abyste žili ve stálém růstu, volal jsem
vás, abyste posílili svou víru a čekali na pomoc z mého Domu: na mého anděla pokoje.
Běda těm, kdo Mě dali stranou, aby následovali lidi, kteří se mýlí, lidi, kteří si myslí, že Mě znají,
přesto Mě neznají do hloubky, protože jsou podmíněni vedením v mé církvi!
Tak málo je těch, kdo Mi slouží bez sobeckých zájmů, kdo Mě milují bez sobeckých
zájmů, těch, kdo se zbavili svých zájmů, aby plnili mou vůli!…
Proto svolávám můj lid ze všech národů, ty, kdo Mě milují nade všechno, ty, kdo Mi důvěřují,
kdo Mi otevírají srdce, aby si nedovolili být znečištěni temnotou zla. A proto volám na svou Matku:
"Zdrávas Maria, nejčistší, počatá bez hříchu".
Kolik jen mých dětí Mě přijímá nevhodně! V jejich ústech jsem spleten se žvýkačkou, a
pak vyhozen na zem, bez jakékoli všímavosti.
Zvrácená generace!…
Přijímejte Mě řádně připraveni, abyste nepodlehli, ale především, nenechávejte Mě
trpět bolestí potom, co Mě přijmete, pokud nejste ochotni žít, aniž byste Mě uráželi.
Mé Tělo a má Krev jsou přítomné nejen během přijímání, ale v každém z vás žiji po
dlouhou dobu.
Modlete se, mé děti, modlete se za Argentinu, zemi rozepří a pohrom, vyvolaných
člověkem.
Modlete se, mé děti, modlete se za Spojené státy, budou stále trpět přírodou i zevnitř.
Modlete se, mé děti, modlete se za Rusko, překvapí svět.
Modlete se za Guatemalu, hněv jejích vulkánů ji bude soužit.
MODLETE SE JEDEN ZA DRUHÉHO, MODLETE SE A STAREJTE SE JEDEN O DRUHÉHO.
ZACHRAŇTE SVOU DUŠI – A VÍTE, CO JE DUŠE?
Žehnám vám z mého Nejsvětějšího Srdce.
Váš Ježíš

642. Poselství Boha Otce ze dne 14. prosince 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), http://wingsofprophecy.blogspot.cz/

NÁSILÍ

Mé děti, musíte připravit své srdce na změnu, která je právě před vámi. Velmi brzy přijde na Zem
vzrůst násilí a jeho důsledky vás budou šokovat. Mnozí budou mít strach, až chaos vstoupí do mysli
mnoha bezbožných, kteří mají jiný názor na politickou situaci.
Tito bezbožní budou podněcovat k vraždě a následky budou velmi zlé. Budou se snažit vyhlazovat.
Modlete se o mou ochranu.
Bůh Otec

Gn 6, 11-13
11: Země však byla před Bohem zkažená a plná násilí.
12: Bůh pohleděl na zemi; byla zcela zkažená, protože všechno tvorstvo pokazilo na zemi svou cestu.
13: I řekl Bůh Noemu: Rozhodl jsem se skoncovat se vším tvorstvem, neboť země je plná lidského násilí.
Zahladím je i se zemí.
2S 22, 2-4
2: Pravil: "Hospodine, skalní štíte můj, má pevná tvrzi, můj vysvoboditeli,
3: Bože můj, má skálo, utíkám k tobě, štíte můj a rohu spásy, nedobytný hrade, moje útočiště, zachránce
můj, ty mě před násilím zachraňuješ!
4: Když jsem vzýval Hospodina, jemuž patří chvála, byl jsem zachráněn před svými nepřáteli.

643. Poselství Boha Otce ze dne 17. prosince 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

HRŮZA V AMERICE

Duch vraždy byl uvolněn nad Amerikou, protože se ukázalo, že nejsou žádné rozpaky ve vraždění
nevinných duší. Tak budou ve tvých ulicích padat nevinné duše, Ameriko. Svými zlotřilými cestami
jsi na sebe přitáhla Boží trest.
Protože jsi ignorovala má varování, aby ses kála a odvrátila se od své zkaženosti, nebudu si všímat
tvého křiku, až na tebe přijde děs.
Protože tvé zákony dovolily, aby moji nevinní byli zavražděni a zůstali nenarození, tak Já dovolím,
abys byla zabita a už se nikdy nepozvedla.
Bůh Otec

Gn 9, 6: Kdo prolije krev člověka, toho krev bude člověkem prolita, neboť Bůh člověka učinil, aby byl
obrazem Božím.
Ex 30, 13: Nezabiješ.
Gn 6, 11-13
11: Země však byla před Bohem Zkažená a plná násilí.
12: Bůh pohleděl na zemi; byla zcela zkažená, protože všechno tvorstvo pokazilo na zemi svou cestu.
13: I řekl Bůh Noemu: "Rozhodl jsem se skoncovat se vším tvorstvem, neboť země je plná lidského násilí.
Zahladím je i se zemí.
Dt 19, 10: Ve tvé zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh, do dědictví, nebude prolévána nevinná krev,
abys nebyl vinen prolitou krví.
Ž 94, 20-23
20: Může být tvým spojencem trůn zhouby, který proti právu jen trápení plodí?
21: Napadají duši spravedlivou, nevinnou krev viní ze svévole.
22: Ale Hospodin je můj hrad nedobytný, můj Bůh je má útočištná skála. Obrátí proti nim jejich
ničemnosti, umlčí je jejich vlastní zlobou, umlčí je Hospodin, Bůh náš.

644. Poselství Ježíše ze dne 18. prosince 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

2019 – NÁRŮST INTENZITY

Mé děti, svět kolem vás se obrátil k hříchu a tíha hříchu je už příliš velká pro váš svět. Začíná se již
hroutit a vy uvidíte v tomto novém roce více zhroucení.
V tomto novém roce samotné základy vaší společnosti se začnou štěpit a praskat. To, co uvidíte,
vás může vyděsit, ale Já vám říkám nebojte se, neboť Já jsem s vámi a držím vás bezpečně v dlani
mé ruky.
V tomto novém roku se objeví mnoho nemocí. Nemoc je následek mnoha zkažeností, zasetých do
těla, a to se pak nadměrnou zátěží stává slabší.
Boje budou běžně rozšířené a násilí bude vzrůstat v zemích, které Mě vytlačily ze své společnosti.
Nebudu ochraňovat ty národy, které Mě nenávidí. Nepožehnám těm, kdo si myslí, že mohou jít
nezávisle na Mně. Když odmítáte Mne, odmítáte také má požehnání. To celému světu ukáže stále
zřetelněji, kdo jste vy, kteří Mě odmítají, až vaše požehnání vám budou vzata.
Budu stále brát milosrdné domů, aby nemuseli vidět, co přichází na Zem. Ty, kdo prokážou velké
milosrdenství ostatním, kdo svědomitě pracovali pro mé království, kdo se neostýchali svědčit a
byli oddáni mému království. Ty, které s sebou nevezmu, očistím, a pak je přivedu domů, až se váš
svět bude blížit ke konci v čase, který se nebude podobat žádnému jinému před ním.
Podívejte se na zvířata. Podívejte se na zvířata a uvidíte, co se jasně projevuje v duchovní říši.
Žijete v čase soudu a tento soud se začíná projevovat v každé oblasti. Přeji si, aby všichni lidé
litovali svých hříchů a obrátili se ke Mně. Ti, kdo to ještě neučinili, budou zkoušeni a očištěni,
pokud se podvolí. Pokud ne, budou zkoušeni, a zkoušeni o dost víc.

Tento rok bude charakterizován vzrůstem prudkosti. Síla všech věcí roste, jak se pohybují ke konci.
Násilí vzrůstá. Počet vražd se zvyšuje. Zvrácenost narůstá. Chudoba se zvyšuje. Ale mé
milosrdenství zatím zůstává. Mé volání k lidem, aby se káli, zatím trvá.
Čas, kdy Satan načas zvítězí nad mým lidem, je u vás. Dávejte si na to pozor a vězte, až to uvidíte,
že nadešla velmi, velmi pozdní hodina.
Připravte své srdce na to, co uvidíte, mé děti, protože to, co přichází, se nepodobá ničemu, co jste
viděli dříve.
Ježíš

Gal 6, 8: Kdo zasévá pro své sobectví, sklidí zánik, kdo však zasévá pro Ducha, sklidí život věčný.
Gn 6, 11-13
11: Země však byla před Bohem zkažená a plná násilí.
12: Bůh pohleděl na zemi; byla zcela zkažená, protože všechno tvorstvo pokazilo na zemi svou cestu.
13: I řekl Bůh Noemu: „Rozhodl jsem se skoncovat se vším tvorstvem, neboť země je plná lidského násilí.
Zahladím je i se zemí.
Jr 3, 20-25
20: Jako žena věrolomně opouští svého druha, tak věrolomně jste se zachovali vůči mně, dome izraelský,
je výrok Hospodinův.“
21: Na holých návrších je slyšet volání, pláč a prosby synů izraelských. Zvrátili svou cestu, zapomněli na
Hospodina, svého Boha.
22: „Vraťte se, synové odpadlí, já vaše odpadlictví vyléčím. ‚Zde jsme, přišli jsme k tobě, neboť ty jsi
Hospodin, náš Bůh.
23: Věru, klamavé jsou pahorky, halasící hory! Věru, jen v Hospodinu, našem Bohu, je spása Izraele.
24: Ohava požírala už od našeho mládí, čeho otcové těžce nabyli: jejich ovce i dobytek, syny i dcery.
25: Ležíme v hanbě, přikryti pohanou, neboť jsme hřešili proti Hospodinu, svému Bohu, my i naši otcové,
od svého mládí až do tohoto dne. Neposlouchali jsme Hospodina, svého Boha.‘“
Iz 57, 1: Spravedlivý hyne a není nikoho, kdo by si to bral k srdci. Zbožní muži bývají smeteni a nikoho
nezajímá, že byl spravedlivý smeten zlem.
Zj 13, 5-7
5: A bylo jí dáno, aby mluvila pyšně a rouhavě a měla moc po čtyřicet dva měsíce.
6: A tak otevřela ústa a rouhala se Bohu, jeho jménu i jeho příbytku, všem, kdo přebývají v nebi.
7: A bylo jí dáno, aby vedla válku proti svatým a aby nad nimi zvítězila. Dostala moc nad každým kmenem,
národem, jazykem i rasou;

645. Poselství Matky Spásy ze dne 17. prosince 2018 v přípravě na 24. prosinec.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

V TĚCHTO DNECH: 22., 23. A 24. PROSINCE, CHCI, ABYSTE VEŠLI DO TAJEMSTVÍ BOŽÍ
LÁSKY

Bratři:
V této druhé polovině Adventu, v němž jsme vyzváni účastnit se s radostí na narození našeho
Spasitele, naše Nejsvětější Matka nás překvapuje, a jako vzduch, který se rozpíná, aniž bychom jej
mohli zadržet, tak naše Matka mluví k nám a přímo se dotýká našich srdcí.
A v našich srdcích k nám mluví blíže ke každému z nás a osobně nás prosí, abychom vstoupili
do nekonečné lásky Božího dítěte, Ježíše, který svým pohledem už předem nabízí spásu duše.

Ještě jednou nám naše Matka vychází vstříc, aby nás zcitlivěla a sbratřila, abychom se stali
vědomými teologických ctností víry (22. prosince), naděje (23. prosince) a dobročinnosti
(23. prosince), a jemně nás vedla ve stopách svého Božího Syna.
Luz de Maria

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Jak se blížíme k oslavám narození mého Syna, chci, aby se mé děti sjednotily do
jednoho srdce s jednotným úmyslem, a proto s větší duchovní silou.
V tomto čase je jednota Božího lidu nezbytná: znalost je nutná – znalost sebe s vaším trápením, a
současně je nutná znalost Božího Slova, abyste nebyli zmateni.
Potřebujete dát stranou výmluvy, s nimiž přicházíte před mého Syna, abyste se necítily viny kvůli
nedbalosti v odpoutání se ode všeho, co je světské.
Milované děti, cesta je dlouhá v tomto téměř nekonečném čase…
Jako Matka vím, že víra každého z vás roste skrze kvas lásky k mému Synu, uprostřed
čekání, které se blíží svému konci.
Otcův Dům vidí, jak jeho děti nevšímavě pokračují, proto v této Boží nekonečnosti se podílíte na
eucharistické potravě, aby každé z vás vstoupilo do souznění s nekonečnou pravdou Boží Lásky, a
v ní jste byly schopny vstoupit nejen do nekonečného čekání, ale jen čekat na Pravdu.
Jako lidské bytosti, čekáte trpělivě a jindy netrpělivě naplnění toho, co můj Syn a já jsme vám
oznámili. Otázky se množí, zvědavost se u některých stává špatným rádcem, hledání něčeho navíc
vás přivádí na špatné cesty, a přesto vše, co potřebujete, je uvnitř každého z vás.
Srdce musí vědět jak milovat čekání ve víře a víru v čekání. Proto, aby vás čekání nepřivedlo
k beznaději, musíte být apoštoly, kteří stále pracují, aniž by se zastavili v přinášení dobra svému
bližnímu. Lidskému stvoření chybí tolik lásky, že už ji nepoznává… Být vděčným je věcí minulosti,
na kterou člověk zapomněl. Ctižádost se zmocnila mysli, citu, tužeb, usilování, hodnot, a člověk
usnul ve své vnitřní prázdnotě.
Proto vás vyzývám, děti mého srdce, abyste spolu s námi, v této stáji, svatostánku
lásky, vstoupily do pohledu mého malého chlapce a dovolily být si dojaty tím, kdo
přišel se narodit, a i když ještě nemluví, je bez mluvení věčným Slovem.
Proto, když vstoupíte do stáje, kde se můj Syn narodil, vstoupíte do pokory toho, kdo ví a zná, ale
není arogantní, ani nepřijímá pochlebování, protože ví, že lidská duše se nadýmá a že pro člověka
je snadné vyjít z pokory do pýchy.
Ve stáji všechno na sebe bere duchovní význam: každý kousek dřeva, každé stéblo slámy, každý
kámen, každý vnikající paprsek světla, každá rostlina rostoucí uprostřed kamení, všechno
překračuje svůj význam přítomným okamžikem, v němž je můj Syn mnou krmen,

aby byl v budoucnosti chlebem přicházejícím z nebe, radostí andělů a potravou pro
duše.
Můj chlapec vypadá tak křehce, že se Josef bojí Ho vzít do náruče, a v ubíhajících letech bude to
Josef, kdo Ho naučí pracovat se dřevem, které se později stane Svatým dřevem, na němž se
odevzdá celému lidstvu.
Ten, kdo v onom čase je zbožňován, bude v tomto čase opovrhován.
Je narozen v anonymitě a umírá přede všemi, kdo Ho odsuzují pro spásu lidského pokolení.
Stáj je tajemství pokory a velikosti: Z Krále sluha a ze sluhy Král, na věky věků.
Milované děti mého neposkvrněného Srdce:
V těchto dnech, 22., 23. a 24. prosince chci, abyste vešli do tajemství Boží Lásky,
která sjednocuje všechny lidi a v jednom srdci v těchto dnech, ve 3 hodiny odpoledne v
každé zemi, nabídli 15 minut ticha, v němž budete přemítat o své práci a jednání.
Pak, 22. prosince:
Půjdete vyhledat hladovou osobu nebo hladové lidi a nabídnete jim fyzickou potravu
spolu s napsanou větou: Ježíš přichází se narodit a miluje vás.
23. prosince:
Po chvíli ticha a dívajíce se na sebe ve světle Pravdy, ve jménu mého Syna, půjdete
vyhledat někoho, kdo je zbaven svobody a přinesete mu jídlo navíc, spolu s touto
napsanou větou: Ježíš se narodí a bude tě potřebovat.
24. prosince:
Po chvíli ticha a zkoumáním se bez pásky na oči nebo masky: – Musíte-li poprosit
nějakého bratra o odpuštění, udělejte to ze srdce. Jinak to nedělejte.
Pocítili jste závist vůči nějakému bratru, když jste odmítli bratra, a jste pro to
připraveni, jděte a hledejte tohoto bratra a řekněte mu, že ho milujete. Pak jděte
a najděte nevinné, kteří jsou zbaveni všeho, a nabídněte jim plášť, který byl mému
Synu odepřen. Dejte plášť, pokrývku nebo jídlo dítěti, nebo dětem, a řekněte jim, že
můj Syn Ježíš a tato Matka je milují a dejte jim polibek, ten, který pastýři dali mému
Synu, abyste napravili zradu, s kterou lidstvo urazilo mého Syna.
Pro tuto třídenní slavnost vás žádám, abyste se duchovně připravily a byly smířeny s
Domem mého Otce. Přijetím eucharistie, ti, kdo můžou a chtějí tak učinit před
Nejsvětější Trojicí, učiňte pevný závazek usilovat se vší svou silou, mocí a smysly o
změnu a být znovuzrozeni jako noví lidé nyní a navždy.
Ve 12 hodin v každé zemi, s upřímnou pokorou, ať každý mluví k mému božskému
dítěti před stájí, nebo kdekoli jsou, a oddají se Mu jako poslušné děti a jeho věrní
služebníci.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, ať tyto Vánoce nejsou jen dalšími uprostřed vašich
povinností a zapomnění na mého Syna.

Zbožňované dítě, Ježíši, který mlčíš ve stáji,
a díváš se s Boží Láskou na ty, kdo tě přicházejí uctívat.
Přicházím Tě naléhavě prosit, aby má paměť neskryla mé omyly,
aby má mysl nebyla nádobou zla, ale světlem, které vyhání temnotu.
Já nechci zářit, ale chci, abys Ty zářil svou Láskou v mém životě a v celém lidstvu.
Amen.
Chovám vás ve svém lůnu jako Matka lidstva. Z Božího rozhodnutí vám dávám svou ruku, aby vás
podpírala.
Miluji vás…
Matka Maria

646. Poselství Matky Spásy ze dne 6. prosince 2018.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

PŘICHÁZEJÍ ZMĚNY, KTERÉ ZMATOU MÉ DĚTI

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:

Přijměte mé Neposkvrněné Srdce, které nakonec zvítězí!
Má mateřská láska vás vítá všechny, bez rozdílu: Já jsem Matka lidstva.
Všechny vás držím za ruku, vás, které chtějí, abych je přivedla k mému Synu. Jako svého prvního
stoupence, mě můj Syn jmenoval Královnou a Matkou posledních časů a následovně vyzval, abych
vedla apoštoly posledních časů.
Jako apoštolové, musíte pracovat bez oddechu, vědouce, že Zlý neodpočívá a vrhá se
na duše, aby zvětšil svou kořist. Musíte umět rozpoznat znamení tohoto času, kdy vidíte, jak
má odhalení se naplňují v každém aspektu lidského života.
Zrychlete svůj krok, moji milovaní, protože kvůli dehumanizaci vstupuje svět do sociálního chaosu,
jenž postupuje jako mor a národy jsou zneklidněny, protože se nedá zastavit, naopak, pálí jako
oheň.
Apoštolové posledního času nejsou vybraná skupina, ale lidské bytosti, které
se obrátily a zavázaly se žít v trojičné vůli, jsouce znovu hlasem, jenž se pozvedá,
aby probudil své bratry dřív, než padnou jako kořist do sítě Zlého.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, země je vyčerpaná, a přesto člověk si toho není
vědom, ale stále se dívá z velké dálky, jak se podnebí rychle mění, aniž by pomyslel na
nepředvídatelné přírodní jevy, které stále překvapují lidstvo a zvyšují svůj dopad v oblastech,
kde se dříve nevyskytovaly.

Síla hurikánů se zvětšila a jejich neobvyklý postup překvapil celé národy, tání zrychlilo utrpení těch,
kdo žijí v pobřežních oblastech a správci těchto států, kteří vědí co se na Zemi děje, by měli
přijmout opatření pro svůj lid.
Jak mnozí nazývají tato odhalení apokalyptická! Nazývají je tak, protože nevědí,
v kterém čase lidstvo žije – jinak by je nazývali odhalením o tomto čase.
Nejsvětější Trojice chtěla během věků nechat skrze tato odhalení vytvořit vědomí, že lidstvo se
musí zachránit, nikoli ze strachu, ale znalostí předcházení budoucích pohrom. Toto vědomí nebylo
pro lidstvo možné pochopit a v tomto čase tato generace zakouší výsledek neposlušnosti a vzpoury
proti Bohu. Nyní se potřebujete věnovat nejen bratrskému sdílení pole, kde můj Syn rozptýlil každé
sémě, ale musíte zůstat pozorní, aby semena vyklíčila a tímto způsobem oznámit jako bratři,
že obrácení se musí stát teď!
Mé děti nebyly poslušné, přijaly Satana jako Boha, předaly mu některé kostely, aby ho mohl člověk
zbožňovat, radovaly se ze znesvěcení Božího Domu, kde se lidé shromažďují, nebo
se shromažďovali [Ef 1, 22-23]. Církev je charakterem univerzální, je vytvořena z těch, kdo trvají
na své víře v mého Syna pro svou spásu.
Nejsvětější Srdce mého Syna krvácí kvůli toleranci některých mých posvěcených
služebníků, kteří dovolují církvím být středisky prostopášné muziky se svatokrádežnou
a světskou podívanou. Kde jsou moji oblíbení synové…?
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, člověk podléhá kvůli nedostatku spirituality,
protože nežije evangeliem a je stvořením, které opustilo Boží Lásku.
Milované děti, bezbožnost se šíří, pronásledování mých oblíbených synů roste, církev mého Syna je
zbavena některých svých kostelů, ale přesto neztrácejte odvahu, buďte stále pevné ve víře, se
zkouškami přijde útěcha shora. Anděl pokoje přijde dodat odvahu těm, které ji ztratily, k
deprimovaným, unaveným, k těm které se chtějí obrátit.
Lidstvo bude stále trpět skrze přírodu, slunce v jedné ze svých solární bouří udeří na komunikace a
lidské zoufalství bude nezměrné.
Přicházejí změny, které zmatou mé děti, ty, které chtějí žít podle Přikázání.
Neochabujte, děti, buďte silné, rozlišujte ve světle Ducha Svatého, neodvracejte se od mého Syna,
hledejte Ho v Eucharistii náležitě připravené a s pevným úmyslem nápravy. Neodvracejte se od
mého Syna: Je přítomen v každém člověku a přeje si být uctíván v každé osobě.
Apoštolové konce času, posilujte jeden druhého, milujte s Boží láskou a odpouštějte s
opravdovou láskou, tou stejnou láskou, kterou můj Syn dává vám.
Nechejte lidstvo přemýšlet o Lásce mého Syna, o jeho odpuštění, jeho oběti,
laskavosti, dobroty, o jeho očekávání.
Na modlitby za Spojené státy by se nemělo nechat čekat.
Modlete se, mé děti, modlete se za Mexiko, bude očištěno.
Člověk odmítá Boha a bez Boha se odevzdal nízkosti Zlého.
Modlete se za mé děti z Francie.

Modlete se, země se třese s velkou silou a člověk trpí, voda vstupuje na zem a v jiných
oblastech slunce ničí lidi a vyvolává strach.
Nevzdalujte se od mého Syna, sjednoťte se a starejte se vzájemně o sebe, dodávejte si vzájemně
odvahu, pomáhejte jeden druhému. Přijďte k této Matce, buďte jednotní, nerozdělujte se, abyste
si mohli navzájem dodávat sílu.
Buďte věrnými uskutečňovateli trojičné vůle, modlete se srdcem.
Nebojte se, jsem s vámi.
Můj Syn zůstává pozorný k svému lidu, nezapomeňte, děti, že Advent je čas přípravy, lásky
a jednoty.
Mé mateřské požehnání spočívá na každém z vás, je balzám, abyste mohli čelit každodennímu
životu a být připraveni žít v mém Synu, když se vám objeví ve vašich životech.
Vzdávejte díky za to, co můžete nabídnout k záchraně duší. Miluji vás.
Matka Maria

647. Poselství Boha Otce ze dne 20. prosince 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

MOC ZATÍŽENÍ

Před tou stezkou vypadáte znepokojeně, ale Já znám tu cestu a vím, kam jdeme. Odpočiňte si ve
Mně a Já vás povedu.
Povedu vás na místo odpočinku a osvěžení před tím, co je před námi. Nároky na vás v nedávné
minulosti byly obrovské a vy cítíte velké vypětí, ale to není mým přáním pro vás. Mým přáním je,
abyste žili na místě pokoje, ve stavu odpočinku v mém Duchu.
Je mnoho položek v seznamu "Co mám udělat", které tam nebyly přidány Mnou. Nikdy vás
nadměrně nezatěžuji, ale vy sami se zatěžujete očekáváním ostatních a vašimi tradicemi. To není
třeba a nepřináší to žádnou věčnou odměnu.
Prosili jste Mě, abych vás připravil, ale musíte být přede Mnou v uvolněné pozici, abych vás mohl
náležitě připravit.
Pojďte ke Mně všichni, kdo jste obtíženi, a Já vám ulehčím.
Bůh Otec

Mt 11, 28-30
28: Pojďte ke Mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím.
29: Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete
odpočinutí pro svou duši.

30: Vždyť mé jho netlačí a mé břemeno netíží.

648. Poselství Boha Otce ze dne 21. prosince 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
PROSTE MĚ

Připomínám vám, abyste Mě prosili o to, co právě teď potřebujete. Neproste o něco, co budete
potřebovat v budoucnosti, protože ten čas ještě nepřišel. Proste Mě o to, co potřebujete tento den.
Proste Mě o mou moudrost, když čelíte rozhodnutím. Proste o mé vedení, jste-li nejistí, kterou
cestou jít. Proste o mé uzdravení, jste-li zranění a o mé zaopatření, jste-li hladoví. Jsem vždy tady
pro vás a vše, co mám, je vaše.
Mé děti si často stěžují na nevyslyšené modlitby, ale řekl jsem vám, že to nebylo proto, že jste
neprosili, nebo že jste prosili špatně. Prosíte-li o něco jiného, než co Já si přeji vám dát, nevyslyším
vás. Proste, aby má vůle pro váš život byla učiněna na Zemi, stejně jako v nebi.
Mám pro vás zvláštní plán a místo právě teď. Přesně stanovené příležitosti jsou propojeny s mým
časováním a s vaším umístěním. Když mé děti Mě neposlechnou ihned, příležitosti přejdou k jiným.
Dveře se zavřou a požehnání jsou ztracena.
Bůh Otec

Mt 6, 9-13
9: Vy se tedy modlíte takto: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé.
10: Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
11: Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
12: Odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům.
13: A neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.

649. Poselství Ježíše ze dne 11. prosince 2018.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

MUSÍTE JEDNAT A PRACOVAT V PRAVDĚ, TAKOVÍ, JACÍ JSTE

Moji milovaní lidé:
Já jsem pokoj, Pravda, Já jsem Slovo a ticho současně…
Moji lidé nejsou němí, ale lidé, kteří kážou, nejen slovy, ale něčím jiným, co je mimořádně důležité,
protože nemůže být vymyšleno – každá lidská bytost to nese uvnitř sebe: SVĚDECTVÍ.
Mé děti, musíte žít, jako byste byli tam, kde vás nikdo nevidí, musíte jednat a pracovat
v pravdě, takoví, jací jste, když se na vás nikdo nedívá, abyste byly pravdivé.

Člověk se ve velké většině neukazuje takový, jaký je ve skutečnosti, protože v tom okamžiku
sobecké zájmy převládnou a odtud pochází tolik selhání a nevíry.
Moji milovaní lidé, máte svobodnou vůli, kterou užíváte, abyste Mi vzdorovali, ale Já
vás vyzývám, aby ti, kteří tak chtějí, učinili nápravu a zachránili své duše.
Neznáte velká tajemství, která sdílíte se zbytkem Stvoření. Člověk a Stvoření sdílejí skutečnost, že
pocházejí z Boží ruky a co se stane ve Stvoření, má následný vliv na člověka. Činy, které uskuteční
člověk, mají také následky na Stvoření, ovlivňují existující vztahy mezi všemi stvořenými věcmi.
Lidstvo, které na tento princip zapomnělo, se zmocnilo všeho, co bylo stvořeno, uspořádalo to ke
svému vlastnímu prospěchu, a tak změnilo celý ekosystém Boží Lásky, která udržovala harmonii
mezi vesmírem a člověkem a zachovávala soulad v Božím řádu.
Stvoření se udržuje v harmonii. Člověk si ji povšiml a zjistil, že Stvoření vyzařuje hudbu – ano,
hudbu, která vychází ze všeho, co je stvořeno rukou mého Otce.
Vy, děti, jste nádoby, příjemci, v nichž se hromadí láska, nebo nenávist, pýcha, nebo
pokora, chtivost, nebo velkodušnost, chtíč, nebo cudnost, hněv, nebo trpělivost, závist,
nebo štědrost, lenost, nebo pracovitost…
Čím je příjemce naplněn, takové přináší plody. Příjemce přitahuje k sobě víc to,
co obsahuje.
Mějte na paměti, "že slunce svítí pro všechny, spravedlivé i nespravedlivé" [Mt 5, 45], a je to tak i
s mou Matkou – dal jsem ji všem lidem a ona vás všechny nese ve svém Neposkvrněném Srdci.
Moji lidé, jednáte ve zmatku, a tak je pro vás těžké čelit životu. Proto se Stvoření bouří
proti člověku, který jde ze zmatku do zmatku.
Člověk, který Mě miluje, nebo se rozhodne Mne milovat, ví, že nesmí dát volný průchod
zhoubným projevům lidského egoismu a musí v sobě potlačit reakce, které se vymykají
kontrole, ty, které většinou mohou v okamžiku způsobit velký, vážný a nenapravitelný
chaos. Právě tak, jako člověk zneužil Zemi a zpustošil ji, stejně tak zneužívá sebe a své
bratry, ničí lásku, bratrství, přátelství a úctu, a tak přichází chaos a někdy vyvolá
nenapravitelnou spoušť.
Stejným způsobem se na globální úrovni, z neuspořádaných tužeb národů, rodí války.
Pýcha zla se zmocnila člověka, který touží ovládnout celé lidstvo, a to povede tuto
generaci, aby prožila to nejhorší.
Moji lidé musí zůstat klidní, musí se navzájem chránit jako bratři stejného otce. Nedávejte mysli
volnost, ale podmaňte si ji, aby neničila, ale stavěla. Nebojte se, když dojde k událostem,
kterých se bojíte, udržujte láskyplný strach, abyste Mě neurazili.
Modlete se, mé děti, modlete se za své bratry ve Venezuele a Nicaragui. Tváří v tvář
takové bolesti proste o přímluvu mé Matky modlitebním řetězcem svatého růžence
12. prosince, počínaje 3. hodinou odpoledne v každé zemi.

Moji lidé, buďte stále na pozoru, vulkány Etna (Itálie) a Mont Pelée (Martinik, Antily),
budou burácet. Modlete se už nyní za mé děti, které budou trpět.
Moji lidé, oslavujte ženu, oděnou Sluncem, s Měsícem pod svýma nohama [Zj 12, 1],
ženu, která zůstává v požehnaném stavu a pátrá po pokorných a jednoduchých, aby se
ukázala. Taková je moje Matka, používá, čím svět pohrdá, aby práce mého Domu
mohla být viděna.
V tomto vztahu člověka se Stvořením, toto vzývání mé Matky říká člověku této generace, který má
k dispozici tak mnoho vědeckého pokroku: Žasněte nad prací, která z Božího rozhodnutí
přebývá ve mně…!
Moji lidé, to, co z Boží vůle přetrvává na tilmě mé Matky a ještě nebylo nalezeno,
má být odhaleno – ale nebude to člověk, kdo to odhalí, spíše můj Dům to ukáže člověku.
Moji milovaní, modlete se, aby plnost víry se neoslabila, ale aby tato víra mezi mým
lidem rostla a aby každý z vás byl hlasem povzbuzení pro své bratry, kteří jdou
bezcílně a dovolují světskému svádět je z cesty.
Žasněte, mé děti! Máte Matku, která miluje všechny své děti. Proto vstupujete
do rozepří, protože nechápete toto tajemství lásky, které pokrývá všechny lidi.
Vidím vás, jakoby to bylo poprvé, když přijdete přede Mne obráceni, jakkoli hříšní
jste mohli být.
Pojďte ke Mně, děti, pojďte ke Mně. Teď není chvíle pro nářky, ale čas vzchopit se
a rozhodnout se být opravdovými dětmi, které chtějí, aby jejich bratři se účastnili
na poznání Mne a byli dětmi mé Matky.
Žehnám vám. Miluji vás.
Váš Ježíš.

650. Poselství Boha Otce ze dne 24. prosince 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), http://wingsofprophecy.blogspot.cz/

NOVÉ OBDOBÍ

Vedu vás do nového období ve Mně. Budu k vám mluvit skrze vašeho ducha. Poslouchejte můj
hlas a mé vedení, abyste poznali, jak se postavit, abyste obdrželi, co pro vás mám.
V této době se není čeho bát, i když nastanou změny ve vašem životě. Povedu vás do bezpečí
a bohatého zajištění, neboť Já jsem váš živitel. O některé z mých dětí se postarám skrze
zaměstnání, některým poskytnu přírodní zdroje, některé zaopatřím skrze jiné mé děti, nebo jiné
osoby, ale vždy vám obstarám, co budete potřebovat, když Mi budete důvěřovat.
Vejděte do nové doby, kterou vám otevírám. Důvěřujte Mi, že vás zaopatřím způsobem, o němž
vím, že je nejlepší. Sledujte, co vás budu v této době učit.
Bůh Otec

Jr 29, 11: Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky
o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti.
Př 3, 5-7
5: Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.
6: Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.
7: Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať.
Ž 23
1: Žalm Davidův. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.
2: Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod,
3: naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno.
4: I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl
mě potěšují.
5: Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš.
6: Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu
vracet do nejdelších časů.

651. Poselství Boha Otce ze dne 25. prosince 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), http://wingsofprophecy.blogspot.cz/

ZKLAMÁNÍ

Věci se nevyvíjejí tak, jak jste donedávna doufali a vy bojujete se zklamáním.
Nezapomeňte, že někdy zastavím věci a lidi, kteří vám mohou ublížit, nebo vám zabránit
v uskutečňování mých záměrů ve vašem životě. Vedu vás k tomu, co vás udělá nejšťastnější
v tom, co děláte, ačkoli se vám nemusí zdát, že je to pravda.
Nyní vstupujete do nového období a mnoho z toho, co jste si sami naplánovali v předchozích
dobách, nemůže jít s vámi.
Bůh Otec

Ž 25, 2: V tebe doufám, Bože můj, kéž nejsem zahanben, ať nade mnou moji nepřátelé nejásají.
Př 3, 5-7
5: Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.
6: Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.
7: Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať.
Ž 125
1: Kdo doufají v Hospodina, jsou jak hora Sijón: nepohne se, strmí věčně.
2: Kolem Jeruzaléma jsou hory, kolem svého lidu je Hospodin, nyní i navěky.
3: Nesetrvá žezlo zvůle na údělu spravedlivých, aby snad nevztáhli spravedliví své ruce k podlostem.
4: Hospodine, prokaž dobro dobrým, těm, kdo mají přímé srdce!
5: Ale ty, kdo uhýbají na své křivolaké stezky, zažene Hospodin s pachateli ničemností. Pokoj s Izraelem!

652. Poselství Ježíše ze dne 1. prosince 2011.
Nástroj: Maurice Sklar (USA).

MODLETE SE ZA TY, KDO JSOU POLAPENI V TEMNOTĚ

Pán řekl:
Americký dolar ztratí víc než 30% své aktuální hodnoty. Bude to druhý pokles od předešlého pádu
kolem 20% v roce 2008. Dolar pak bude mít poloviční hodnotu, než měl před zářím 2008. Tento
pád způsobí velkou ekonomickou nesnáz v tomto národu. Církev bude otřesena a mnozí se
duchovně probudí a budou volat ke Mně. Bude také rabování, pouliční nepokoje a terorismus v
této zemi.
Ještě větší kolaps postihne Evropu a způsobí pád eura a vyvolá tam paniku a chaos. Německo
odmítne euro podpořit. Základní potřeby v chudších evropských zemích budou ohroženy. Mnozí
ztratí své peníze přes noc, protože jeviště bude připraveno k finančnímu převzetí systémem
antikrista. To se bezprostředně blíží a dolar bude také následovat, i když se ještě nějakou dobu
udrží.
Začne také velká duchovní obroda. Bůh skryl své svaté apoštoly a proroky pro tuto hodinu. Bude
velké vylití nadpřirozeného zaopatření, zázraků a uzdravení na mnoha místech. Tyto oblasti se
stanou městy útočišť a míst útulků pro Boží lid.
Na Středním východě dojde k mohutné válce, protože sousední arabské národy napadnou Izrael
náhlým raketovým útokem ze severu, za účasti Hezbolahu, Libanonu a Sýrie. Ostatní arabské země
se přidají. Na Izrael bude udeřeno ze všech stran najednou se smrtelnými následky a částečným
zničením osad, menších měst na severu, a také dojde k jistým škodám v Tel Avivu a Jeruzalému.
Izrael odpoví s velkou silou a malé nukleární zbraně vykonají zkázu v sousedních zemích, zejména
v Libanonu, Damašku, který bude zcela zničen, a ve zbytku Sýrie. Budou použity k vojenskému
úderu na Írán, Gazu a dokonce i na oblast severního Egypta na Sinaji.
Výsledný otřes na Západě uvolní nesmírný pohyb židů v rámci jejich odchodu do Izraele. Už víc
nebude bezpečí a stabilita, jako byla až dosud v Americe a Evropě. Izrael vyjde z této války jako
vítěz, ale bude zraněn. Avšak zkáza způsobená útočníkům, bude stokrát horší. Válečná kořist
zahrne velké území a donutí Západ uznat zemi Svatého Boha Izraele. Izrael se ukáže jako jediná
stabilní země v této oblasti. Mnoho, dokonce milióny Arabů budou zabity. Islám utrpí smrtelnou
ránu Svatým Bohem Izraele.
Vezmu Billy Grahama domů do nebe brzy. (*). Až to uvidíte, vězte, že můj čas milosti pro
pohanské národy končí.
Připravte své srdce, Pán je ve dveřích, aby se ukázal své Nevěstě, vítězné církvi, v této půlnoční
hodině.
Modlete se za ty, kdo jsou polapeni v temnotě, aby Bůh k nim dosáhl včas.

V našem Mesiáši,
Maurice Sklar

(*) Poznámka překladatele: Billy Graham zemřel v březnu 2018.

653. Prosba svatého archanděla Michaela k lidstvu.
Nástroj: Luz de Maria, 27. prosince 2018 (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

BOŽÍ LID SE BLÍŽÍ SLAVNOSTI NAŠÍ KRÁLOVNY A MATKY LIDSTVA, A PŘED TÍMTO
SLAVNOSTNÍM OBŘADEM SE V NEBI ZPÍVAJÍ CHVÁLY. PROTO LIDÉ DOBRÉ VŮLE SE
SPOJÍ VE DNECH 29. 30. A 31. PROSINCE V 6 HODIN ODPOLEDNE, ABY SE MODLILI
"ANDĚL PÁNĚ" A NABÍDLI TUTO MODLITBU POTŘEBÁM LIDSTVA.

K. Anděl Páně zvěstoval Panně Marii.
L. a ona počala z Ducha Svatého.

Zdrávas Maria, milosti plná,
Pán s tebou,
Požehnaná ty mezi ženami,
a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
Svatá Maria, Matko Boží,
pros za nás hříšné,
nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
K. Maria řekla: Jsem služebnice Páně,
L. ať se mi stane podle tvého slova.

Zdrávas Maria…
K. A slovo se stalo tělem
L. a přebývalo mezi námi.

Zdrávas Maria…
K. Oroduj za nás svatá Boží Rodičko,
L. aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

Zdrávas Maria…
K. Modleme se: Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého Syna; vlij nám,
prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení.
Skrze Krista, našeho Pána.
L. Amen.

654. Poselství Boha Otce z 24. června 2012.
Nástroj: Pelianito (Janet Klasson, Kanada).

NEDOPUSTÍM, ABYSTE SE STALI SIROTKY

Apokalypsa 9, 18: Tehdy byla usmrcena třetina lidí těmi třemi ranami: plamenem, čmoudem a sírou, které
koním vyrážely z huby.

Mé dítě, nahání ti tento verš strach?
Pane, je těžké to snášet, zvláště když tyto události jsou blízko.
Nespoléhejte se na vaše vlastní síly, ale staňte se silnějšími tím, že Mi budete více
důvěřovat a více vkládat vaši naději ve Mne. Všichni ti, kteří se budou spoléhat jen na
své vlastní síly, budou trpět. Ale ti, kteří se bezpodmínečně budou spoléhat na Mne,
pocítí, jak je zahalí dech Ducha a jeho živá rosa.
Mé děti, zůstaňte blízko Mě a Já zůstanu blízko vás. Vejděte do mého srdce a přiveďte
s vámi všechny ty, za které jste se modlili ve vašich modlitbách. Nedopustím, abyste se stali
sirotky.
Křičte: Abba! A budu u vás ještě dříve, než utichne zvuk vašeho hlasu.
Bůh Otec

Poznámka překladatele:
Webová stránka nástroje, http://pelianito.stblogs.com, byla v dubnu 2018 z rozhodnutí církevních
autorit podstatně upravena a všechna poselství Nejsvětější Trojice z let 2003-2018 odstraněna.
Můžete je ještě najít archivovány na stránce: http://afterwarning.com/messages-fromheaven/pelianito-journal.aspx

655. Poselství Boha Otce ze dne 26. prosince 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

TĚŽKÁ DOBA

Shledali jste, že jdete těžkou dobou. Obklopují vás obtížné okolnosti a nejste si jistí, kterou cestou
jít. Pojďte ke Mně.
Když vztahy zhořknou, povedu vás k lepším. Jestli přátelé k vám obrátili záda, mohu vás vést
k novým.
Vstupujete do nového období a Já často vedu své děti tak, že je zbavím toho, co potřebují,
aby zůstali tam, kde jsou. Mnohé se jinak nepřestěhují.
Bůh Otec

Col 3, 15: A ve vašem srdci ať vládne pokoj Kristův, k němuž jste byli povoláni v jedno společné tělo. A
buďte vděční.
Iz 41, 10: Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu,
pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.
Fil 4, 6: Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti
Bohu.
1 Kr 17, 1-9
1: Elijáš Tišbejský z přistěhovalců gileádských řekl Achabovi: "Jakože živ je Hospodin, Bůh Izraele, v jehož
jsem službách, v těchto letech nebude rosa ani déšť, leč na mé slovo."
2: I stalo se k němu slovo Hospodinovo:
3: "Jdi odtud a obrať se na východ a skryj se u potoka Kerítu proti Jordánu.
4: Z potoka budeš pít a přikázal jsem havranům, aby tě tam opatřovali potravou."
5: Šel tedy a učinil, jak řekl Hospodin. Usadil se u potoka Kerítu proti Jordánu.
6: A havrani mu přinášeli chléb i maso ráno a chléb i maso večer a z potoka pil.
7: Uplynula řada dnů a potok vyschl, protože v zemi nenastaly deště.
8: I stalo se k němu slovo Hospodinovo:
9: "Vstaň a jdi do Sarepty, jež je u Sidónu, a usaď se tam. Hle, přikázal jsem tam jedné vdově, aby tě
opatřovala potravou."

656. Poselství Boha Otce ze dne 27. prosince 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
MOUDROST

Jak vstupujete do tohoto nového období, mnohé stránky vašeho života mohou vypadat nejisté.
Proste Mě o moudrost, když si nejste jistí jak postupovat. Otevřu vám dveře, jedny po druhých,
abych vás dostal tam, kde vás chci mít. Odříznu vás od ostatních cest, abych vám pomohl
nasměrovat vás do mého plánu. Vaše zaopatření bude vždy tam, kam vás vedu.
Až vás povedu, zůstaňte klidní. Někdy nebudete chápat, kam vás vedu. Jděte stále dál a vězte,
že na srdci mám váš nejlepší prospěch.
Bůh Otec
Jr 29, 11: Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky
o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti.
Př 3, 5-7
5: Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.

6: Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.
7: Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať.
Ž 23
1: Žalm Davidův. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.
2: Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod,
3: naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno.
4: I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl
mě potěšují.
5: Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš.
6: Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu
vracet do nejdelších časů.

657. Poselství Boha Otce ze dne 28. prosince 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

SLIBY

Některé z mých dětí rezignovaly na mé sliby. Usoudily, že sliby nemusí být pravdivé, protože
neviděly, že by se uskutečnily.
Mé děti, Já splním vše, co jsem vám řekl, ve vhodnou dobu.
Dám svým dětem pokoj a naplním vaše košíky na chleba a vaše zásobárny. Způsobím, že ti, kolem
vás, vám dají [co potřebujete] a požehnám vám způsoby, které jste si nikdy nepředstavily. Já vždy
odměním ty, kteří Mě poslouchají.
Vykonám i ten poslední slib, který jsem vám dal pro váš život, jestli Mne poslechnete.
Bůh Otec

Mt 24, 34-35
34: Amen, pravím vám, že nepomine toto pokolení, než se to všechno stane.
35: Nebe a země pominou, ale má slova nepominou.
Nu 23, 19: Bůh není člověk, aby lhal, ani lidský syn, aby litoval. Zdali řekne, a neučiní, promluví, a
nedodrží?
Dt 28, 2-8
2: A spočinou na tobě všechna tato požehnání, když budeš poslouchat Hospodina, svého Boha:
3: Požehnaný budeš ve městě a požehnaný budeš na poli.
4: Požehnaný bude plod tvého života i plodiny tvé role, plod tvého dobytka, vrh tvého skotu a přírůstek
tvého bravu.
5: Požehnaný bude tvůj koš a tvá díže.
6: Požehnaný budeš při svém vcházení a požehnaný při svém vycházení.
7: Hospodin dá, že tvoji nepřátelé, kteří proti tobě povstanou, budou před tebou poraženi. Jednou cestou
proti tobě vytáhnou a sedmi cestami budou před tebou utíkat.
8: Hospodin přikáže, aby s tebou bylo požehnání ve tvých sýpkách a na všem, k čemu přiložíš ruku.
Hospodin, tvůj Bůh, ti bude žehnat v zemi, kterou ti dává.

658. Poselství Ježíše ze dne 6. listopadu 2018.

Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko), http://jezusuzenete.hu

JÁ NEDÁVÁM PŘEDNOST NIKOMU

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

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

659. Poselství Boha Otce ze dne 31. prosince 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

DÁVEJTE SI POZOR

Dávejte si pozor, mé děti, neboť nepřítel se vás v tomto čase pokusí prosít jako pšenici. Použije
nejistotu ve vašem světě a ekonomické změny, použije staré hříchy z vaší minulosti, aby vás
pokoušel. Vždy pracuje tak, aby odvedl vaši pozornost – pryč od mého Slova, od modlitby, ode
Mne. Musíte být stále pozorné, aby nedosáhl úspěchu.
Nepřítel se pokouší nechat vás padnout, neboť ví, že mé načasování je stanoveno a že čas se krátí,
aby se věci daly do pořádku. Už není víc času k hraní, brzy už nebude žádný čas, neboť konec se
rychle blíží.
Volal jsem vás, abyste udělaly včas a v pořádku to, co musí být uděláno, jinak vaše úkoly
a požehnání pro ně přejdou na jiné, kteří jsou ochotní Mě poslouchat. Nepřítel chce, abyste
nedokončily to, k čemu jsem vás povolal. Chce, abyste strávily svůj čas sobecky a pošetile.
Touží, abyste jej celý promarnily v marnivostech a neměly nic pro mé království. On uspěje, když
přivede mnohé do zbytečných potěšení těla, až bude pro ně příliš pozdě se kát, až bude příliš
pozdě hromadit si poklady v nebi. Mé děti, ať nejste započítány mezi ty, kdo tak nerozumně
promrhaly to, co jim bylo dáno, neboť se Mi z toho budete zodpovídat.
Položil jsem do vašich rukou silný meč a budete s ním za Mě bojovat. Použijte jej. Ohánějte se jím
vší svou mocí a nebojte se jej, protože vám nemůže vůbec ublížit, ale bude zkoušet vaši víru ve
Mne. Poznejte, v co věříte a proč Mi důvěřujete, a pusťte se do toho.
Bůh Otec

Poznámka: Způsob, jakým bojujeme pro Pána, dokud jsme ještě na zemi, je ten, že bojujeme proti
hříchu. Bojujeme proti zlu ve světě, které vidíme kolem nás a bojujeme proti hříchu, který vidíme
v sobě samých. Když jdeme v čistotě a svatosti, velebíme Ho. Odložíme-li naše vlastní touhy
a naše nízké životy, abychom odpověděli na jeho volání a dělali jeho práci, oslavujeme Ho.
To přináší velkou odměnu jak na zemi, tak i v nebi.

1Petr 5, 8-10
8: Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako‚ lev řvoucí a hledá, koho by pohltil.
9: Vzepřete se mu, zakotveni ve víře, a pamatujte, že vaši bratři všude ve světě procházejí týmž utrpením
jako vy.
10: A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás obnoví,
utvrdí, posílí a postaví na pevný základ.
Jak 4, 7-10

7: Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám.
8: Umyjte si ruce, hříšníci, a očisťte svá srdce, lidé dvojí tváře!
9: Bědujte, naříkejte a plačte! Váš smích ať se obrátí v pláč a vaše radost v žal.
10: Pokořte se před Pánem, a on vás povýší.
1Kor 10, 13: Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni
zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste
mohli obstát.
Žid 4, 12: Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až na rozhraní duše
a ducha, kostí a morku, a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce.

660. Poselství Boha Otce ze dne 1. ledna 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

POMAZÁNÍ

Přeji si, abyste šli v mém pomazání, ale tak mnoho mých dětí nejsou ochotné snášet nic,
co by je k mému pomazání kvalifikovalo. Svou neochotou trpět pro mé jméno se připravují
o mnohá požehnání.
Přeji si, aby vaše srdce byla přede Mnou čistá, abych vám začal odhalovat věci a lidi, kteří stojí
v cestě vaší čistotě. Odevzdejte Mi vše, co vám ukážu, že nepatří do vašeho života. Mé děti často
přijmou věci a lidi, které nejsou pro ně v mém plánu a brání jim v jejich vlastní cestě.
Přeji si, abyste Mi oznámili své hříchy ve zbožňování Mne, abych vám mohl pomoci se jich zbavit.
Chci s vámi jít těsněji, žehnat vám a postarat se o vás, ale musíte Mě poslouchat. Musíte být
ochotní odložit, cokoli vyžaduji, chcete-li vše, co pro vás mám.
Musíte být ochotní odložit nemorální vztahy, neodpovídající zaměstnání, nevhodná bydliště
a nesprávné postoje. Musíte být ochotní odložit mylná přesvědčení. Cokoli vám ukážu, že jsem
s tím nespokojen, musíte být ochotní odložit kvůli mému jménu.
Jste ochotní odložit všechny tyto věci, abyste šli v mém pomazání? Mé pomazání vám dovolí Mi
pomáhat, psát pro Mne, zpívat pro Mne, malovat pro Mne. Mé pomazání učiní snadné z toho,
co je obtížné. Všechny mé děti chtějí mé pomazání, ale velmi málo je ochotných projít zkouškami,
aby je obdržely.
Chcete-li mít vše, co pro vás mám, neodvracejte se, jste-li zkoušeni. Stůjte pevně a buďte schopní
projít zkouškou. Jděte vždy ke Mně, když cítíte, že se už vzdáváte. Svou tvář mějte jako křemen
a dokončete závod silní. Největší odměny jsou pro ty, kdo tak učiní.
Bůh Otec

Iz 10, 27: V onen den ti spadne z ramen její břímě a její jho z šíje, jho se z tebe sesmekne jak po oleji.
Iz 48, 10: Hle, přetavil jsem tě, ne však jako stříbro, vyzkoušel jsem tě v tavicí peci utrpení.
Dt 28, 2-8
2: A spočinou na tobě všechna tato požehnání, když budeš poslouchat Hospodina, svého Boha:
3: Požehnaný budeš ve městě a požehnaný budeš na poli.

4: Požehnaný bude plod tvého života i plodiny tvé role, plod tvého dobytka, vrh tvého skotu a přírůstek
tvého bravu.
5: Požehnaný bude tvůj koš a tvá díže.
6: Požehnaný budeš při svém vcházení a požehnaný při svém vycházení.
7: Hospodin dá, že tvoji nepřátelé, kteří proti tobě povstanou, budou před tebou poraženi. Jednou cestou
proti tobě vytáhnou a sedmi cestami budou před tebou utíkat.
8: Hospodin přikáže, aby s tebou bylo požehnání ve tvých sýpkách a na všem, k čemu přiložíš ruku.
Hospodin, tvůj Bůh, ti bude žehnat v zemi, kterou ti dává.

661. Poselství Boha Otce ze dne 2. ledna 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

ÚTOKY ZE VŠECH STRAN

Na mé děti je útočeno ze všech stran. Mé děti, nepřítel ví, že jeho čas se krátí, a tak se vás snaží
odradit od vaší cesty, vzít vám odvahu a nechat vás znavené. Skrze ostatní vás chce vyprovokovat,
aby způsobil, že sami znevážíte vaše svědectví o Mně tím, že se rozhněváte nebo vrátíte úder těm,
kdo vás napadají.
Nemějte strach z malých, bezvýznamných útoků vašich nepřátel. Ti zaslouží jen soucit, protože
zaplatí velkou cenu. Já nejsem nikdy zesměšněn, protože cokoli člověk seje, to sklidí, a Já si hlídám
mé Slovo, abych je vykonal. Vězte, že pomsta je vskutku moje a Já odplatím v daleko vážnějších
následcích, než jste schopny vy. Neberu na lehkou váhu útoky nebo pomluvy proti mým dětem.
Nechte to být, mé děti, neboť váš Otec vidí, co se děje a Já nikdy nespím, nebo podřimuji.
Odplatím za vás, a vy to uvidíte.
Bůh Otec
Ef 6, 16: Při každé příležitosti se hned chraňte vírou jako štítem. Tak budete moci uhasit všechny ohnivé
střely toho ničemníka.
Gal 6, 7-8
7: Nemylte se, s Bohem nejsou žerty! Co kdo zasel, to taky sklidí.
8: Kdo totiž seje do svého těla, z těla sklidí věčnou záhubu. Kdo však seje do ducha, z ducha sklidí věčný
život.
Jb 4, 8: Pokud jsem já viděl, jen ti, kdo se obírají ničemnostmi, ti, kdo rozsívají trápení, je také sklidí.
Př 5, 22: Svévolníka polapí jeho zločiny, bude spoután provazy svého hříchu.
Řím 12, 19: Nezjednávejte si svoje právo sami, moji drazí, ale nechte Boha, aby on spravedlivě potrestal.
Stojí totiž v Písmě: "Mně patří odveta, já odplatím", praví Pán.
Ž 121, 2-5
2: Pomoc mi přichází od Hospodina, on učinil nebesa i zemi.
3: Nedopustí, aby uklouzla tvá noha, nedříme ten, jenž tě chrání.
4: Ano, nedříme a nespí ten, jenž chrání Izraele.
5: Hospodin je tvůj ochránce, Hospodin je ti stínem po pravici.
Lk 10, 19: Dal jsem vám moc šlapat na hady, štíry a všechnu nepřítelovu sílu, a vůbec nic vám nebude
moci uškodit.

662. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 24. prosince 2018.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

UČENÝM NENÍ DÁNO, CO JE DÁNO JEDNODUCHÝM A POKORNÉHO SRDCE

Milované Boží děti:
Když jsem byl v extázi lásky, která vyzařuje z Božího dítěte v jesličkách Krále králů a Pána pánů
[Zj 19, 16; 1Tim 6, 15], my, srdce andělská, zpíváme, zatímco Stvoření mlčí v uctivém tichu
zbožňování:
GLORIA IN EXCELSIS DEO, ET IN TERRA PAX HOMINIBUS BONAE VOLUNTATIS.
Sláva Bohu na výsostech a pokoj lidem dobré vůle na zemi [Lk 2, 14].
Vidím, jak se naplňuje Boží Slovo, a vzhledem ke všemu, co bylo stvořeno, zranitelný Člověk Bůh,
je chráněn všemi Božími anděly. AŤ SE CESTY PŘIPRAVUJÍ, VYKUPITEL PŘIŠEL!
Spasitel zůstane až do konce času a bude neustále volat své děti, aby přijaly svou spásu, aby jeho
Oběť nebyla marná.
Lidstvo je očišťováno kvůli nedostatku poslušnosti a pokory… Jak těžké je pro člověka vidět své
vlastní omyly a rozpoznat Lásku lásek ve svých bratrech!
Člověk se musí bát, že větry nedostatku lásky k bližnímu, nedostatku pokory,
nedostatku dobročinnosti, nedostatku víry, uhasí světlo osobní lampy.
Člověče!, oči, zamlžené temnotou a tvrdohlavostí pýchy, jsou překážkou, aby kapky božské lásky
dokázaly rozjasnit zrak toho, kdo nikdy nenachází uspokojení pro svá rozumování, pro svůj
intelekt, a tato srdce z kamene budou přísně broušena.
Velký Stvořitel si nepřeje, aby ani jedno z jeho dětí se ztratilo, proto učeným není dáno, co je dáno
jednoduchým a pokorného srdce, proto někteří nikdy nedojdou k poznání Božího Světla v
pokorném Stvoření. Ale pokorní ano, ti poznají toho, kdo jako oni, přinášejí ke dveřím dobrou
zprávu. Lidé, dívejte se, nezacpávejte si uši, protože přichází noc!

Nepřátelé tohoto Božího dítěte budou zmatení až k vyčerpání, protože jen a jen ti, kdo
milují v Duchu a Pravdě najdou Světlo tohoto Krále, jenž bez pozemského paláce je
Pánem celého Stvoření.
Přijde to, co bude držet srdce člověka jakoby v temnotách, aniž by to byly temnoty, a ve zmatku,
ze strachu uznat to, co je v člověku konečné. Člověk dává přednost zůstat k tomu daleko, z obavy
vyznat potřebu Boha ve svém životě. Odmítá být poučen, ze strachu přijmout to, co pochází od
Boha.
Král králů přišel jako dítě, je živen svou Matkou a naše láska Ho zahřívá. Ó, rozkošný
Bože člověka, Ty můžeš vše, Ty jsi všechno, Ty víš vše a znáš vše. Dáváš příkazy
Stvoření a Stvoření už tím na ně odpovídá.
Jen člověk, kterého miluješ nejvíc, odmítá tvou Lásku a nepřijímá uvést se na pravou
míru, ale naopak, došel k tomu, že na Tebe zapomněl a vztyčí ve svém srdci oltář, aby
miloval sám sebe.
Jak omezený je člověk, který se bezmezně rozpíná tam, kde by neměl a bez omezení překračuje
hranice tam, kde nesmí! Zastavuje se ve své spiritualitě, i když může jít i za to, co vidíte svýma
očima.
Jak rád bych viděl člověka pozvednout se ve své duchovnosti a plavit se ve výškách skutečné
Moudrosti, pocházející z Ducha Svatého, aniž by se zastavil v růstu, který by měl vést k víře ve
Všemohoucího Boha, Stvořitele nebe a země, viditelného i neviditelného!
Člověče, podívej se na Toho, který přišel, aby tě zachránil! Nezavírej před Ním dveře! Měj v sobě
víru, postav se a řekni: Věřím v Boha Všemohoucího, Stvořitele nebe a země… Řekni to, vyznej
to slovem, neboť Slovo nebylo stvořeno, existuje od počátku. Nezapomeňte, že Bůh učinil Zemi
a Nebe Slovem, které bylo u Něho a bylo Bůh… [Jan 1, 1].
Bůh učiněný člověkem nepřišel k člověku jako hříšník, ne! Ale přišel zachránit hříšníka, který se
chce změnit a být zachráněn.
Lidstvo! Přijmi spásu, aby každý byl lampou modlitby a hlasatel Božího Slova,
aby každý byl bratrem v Duchu a Pravdě.
Každá modlitba je světlo, každá modlitba je láska, každá modlitba je bratrství.
Každé Amen je světlo, každé Amen je Ano, každé Amen je láska.
Každá mše, sloužená důstojně a každé přijímání, náležitě přijaté, se šíří ve Stvoření.
Spása je pro celé lidstvo, a každý čin ve prospěch tohoto poznání je světlem, které se šíří,
napravuje, a před Božím trůnem je činem ve prospěch lidí dobré vůle, kteří se přimlouvají za své
bratry.
Chráníme vás, stojíme před lidstvem a pozorujeme ty, kdo se duchovně nezastaví ve
prospěch svých bratrů a s hlubokým smutkem se díváme na ty, kdo pohrdají spásou.
Nezastavujte se, lidé dobré vůle, nezastavujte se a vyznejte slovem: "Věřím v Boha Všemohoucího,
Stvořitele Nebe a Země…".
To božské dítě se znovu rodí v pokorných srdcích, v těch, kteří hledají, v těch, kteří Ho
touží poznat za svítání i za soumraku. To božské dítě, narozené z Panny Marie, vás volá
k obrácení.
Modlete se, lidé dobré vůle, země se chvěje a Boží lid se modlí a pláče, napravuje
a jedná, miluje s Boží Láskou v jednotě s Nejsvětějšími Srdci.

Buďte požehnaní za svá díla.
Svatý Michael archanděl

663. Poselství Boha Otce ze dne 3. ledna 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
PŘIPRAVTE SE

Lev z Judska řve. Viděla jsem Ho v duchu a je hrozně rozzuřen. Řve, aby dal vědět nepříteli,
že jeho čas vypršel. Řve nad krveprolitím jeho nepřátel a chce vám dát vědět, že toto je rok
odplaty – jak dobra i zla. Ti, kdo činili dobro, dostanou mnohokrát víc. Ti, kdo činili zlo, dostanou
mnohokrát víc. Mnoho lidí učinilo trochu dobra a trochu zla a budou odměněni podle toho.
Připravte se obdržet svou odměnu.
Pro ty z vás, kdo zasévali do mého království, připravte se obdržet úrodu z mé ruky, neboť se
vskutku budete těšit požehnání na zemi, stejně jako v nebi. Přemýšleli jste nad lžemi nepřítele,
že váš život nebude nikdy lepší, ale říkám vám, místo toho věřte Mně! Věřte, že Já odměňuji ty,
kdo Mě horlivě hledají.
Udělejte místo! Udělejte místo! Udělejte místo, abyste obdrželi požehnání, o které jste Mě prosili.
Musíte udělat místo ve svém životě pro to, o co jste Mě prosili. Musíte být připraveni je obdržet
teď. Pátrejte ve svém srdci a ujistěte se, že to je to, co skutečně chcete. Vyslyším modlitby
za mnoho mých dětí nyní, ale musíte se připravit.
Bůh Otec
Gal 6, 7: Nemylte se, s Bohem nejsou žerty! Co kdo zasel, to taky sklidí.
Mk 11, 24: Proto vám říkám: Všechno, oč v modlitbě prosíte, věřte, že to zcela jistě dostanete, a uskuteční
se vám to.
Col 3, 23-24
23: Dělejte svou práci ze srdce, jako by to ani neplatilo lidem, nýbrž Pánu.
34: Víte přece, že vám to Pán odplatí tím, když vás udělá svými dědici. Buďte otroci Krista Pána!
Lk 6, 38: Dávejte, a bude vám dáno: dobrá míra, natlačená, natřesená a vrchovatá vám bude dána do
klína. Neboť mírou, kterou měříte, bude zase naměřeno i vám.
2Kor 9, 8: A Bůh je dosti mocný, aby vám dal hojnost všech možných svých darů, takže pak budete mít
vždycky a ve všem dostatek, ba tolik, že stačíte i na to, abyste dělali všecky možné dobré skutky.

664. Poselství Ježíše ze dne 15. 4. 2011.
Nástroj: "JNSR" (Je Ne Suis Rien – Nejsem Nic – Belgie) www.jnsr.be/uk.htm (nyní úvod i česky)

PENÍZE SE VELMI BRZY NAPOSLEDY NADECHNOU

Co mám dnes napsat, Pane, co má být známo všude na světě?

Je třeba osít Zemi Radostí, Láskou a Nadějí, jelikož už nic se nemůže postavit proti Království
božímu na Zemi. Přišel čas, kdy minulost přestala existovat a je třeba připravit místo věčné
Přítomnosti Boha.
Ani hrozby války, ani zloba lidí, ani touha jistých lidí po trůnech, ani smrt, ani nenávist už nemají
místo v tomto světě, který se právě mění. Kouřící zbytky zla nebudou už nic jiného, než jenom
dekorem konce života, jež byl bez naděje pro ty nejchudší a nejslabší.
Od nynějška, a jakmile zazní poslední trubka, pak všechno, co způsobilo tolik slz, zmizí. Cesta
se připravuje. Vede středem těchto ruin, jež uvidíte všude mizet.
Pro některé z vás se nová identita lidí stane brzy zřejmou. Bůh označí své děti pečetí své Svaté
Milosti.
Mé dítě, mnoho lidí se nakonec ztratí, stejně jako mnoho jiných dojde k "Velkému Dni Boha",
když porozumí slavnostnímu volání, jež každý pocítí ve svém srdci. Pokušení těchto posledních
časů budou obrovská, ale je třeba pochopit, že Zlý se jmenuje "Pokušitel" a že použije veškerý
svůj půvab a kouzlo! Kolik lidí, kteří si říkají "střízliví" budou pokoušeni? Teď, když jste zpraveny,
mějte se na pozoru.
Peníze se velmi brzy naposledy nadechnou, než zaniknou úplně. Mnohé z vás budou plakat,
až uvidí konec "boha peněz", který přesto odejde, tak jak přišel, uprostřed zástupu lidí sobeckých,
bez zákona a bez srdce.
Abych ti řekl, kdy to všechno uvidíš, by znamenalo ti říct možné datum, jež však nikdo z vás
nemůže (nesmí) znát. Ale každý pocítí, až začátek tohoto hrozného konce začne, zejména po
oznámení posledních a dlouhých otřesů země a šílenství lidí, kteří se stanou stále krutějšími.
Každý dnes vládne nad mozky slabých a plných falešných iluzí. Nikdo už nemůže jasně vidět,
co se v každé zemi stane. Někteří už nebudou moci zvládnout Zlo, které se silou zmocní vlád,
jež nenajdou východisko ze všech druhů krizí, které ovládnou zemi za zemí a povedou je ke
zhroucení.
Ano, jak pojmout obnovu uprostřed tohoto nepořádku (všeobecné loupení, zabíjení, znásilňování)?
Ta hrůza se nedá popsat na těchto stránkách. Odejít kam? Nebude žádné místo kde složit hlavu.
Ale předtím, právě před tím, Já zavolám své děti, aby šly za Mnou, neboť pokud byste musely
zůstat v tomto masakru, pak "by to byli mrtví, kterým byste záviděly". Takže, buďte připraveny,
protože všechno začne najednou všude, aby se to ukončilo, jak jsem vám už řekl, na VÝCHODĚ,
kde již všechno začalo.
Děti, dávám vám výstrahu: neobviňujte víc jedny, než druhé; všechny nesete vinu, že jste došly až
tam. Vy jste odpovědí na více než 6000 let zkušeností. Vy jste sumou všech těchto let
experimentování. Jedny, že se dopustily všech těch hříchů, všech těch hrozných chyb, jež Duch Zla
vám předestřel, a ty druhé, které přihlížely a neřekly nic.
"Jestli můžete v tento den udělat nějaký závěr, pak jej řekněte rychle", říká vám Pán Světa a na
tom bude záviset vaše poslední volba: "Být nebo nebýt". Abyste byly, abyste existovaly v tomto
světě, který přichází, Já vám nabízím svou identitu, království mého Otce a Život věčný.

Odpověď je tato: Kam bychom šli, Pane? Ty jsi Život, ano, Život věčný, Amen.
Ježíš Kristus vás volá.

665. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 27. prosince 2018.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

CO JSTE UDĚLALI SE SVĚTEM?

Milované Boží děti:
Každá lidská bytost by se měla radovat, že je dítě Boha a ctít Ho, jak Bohu náleží,
sloužit Mu a zbožňovat Ho s vědomím, že Bůh lidi nepotřebuje, ale miluje.
Jsme služebníci Boží a v nekonečném zbožňování vrcholí naše radost životem v Boží
vůli, a ta nás vede, abychom sloužili člověku.
V této službě nám není dovoleno jednat proti lidské svobodné vůli, protože člověk je svobodný
a svobodně, svou vlastní zásluhou, si musí zvolit spásu. Spásu, kterou lidstvo ve velké míře odmítá,
protože se dehumanizovalo; svou podstatou, jako Boží děti, pohrdá, a přebírá kolektivní mentalitu,
myšlenky a touhy druhých jako své vlastní, i když jsou jí cizí. Člověk této generace se ponořil
do modernistického myšlení, kde není pro Boha místo.
Proto náš Král a naše Královna vás stále volají, aby se každý z vás podíval dovnitř sebe, ale vy to
děláte povrchně, protože jste nedošli k poznání, že přitom se nesmíte dívat na svého bratra,
ale na sebe samého:
Nemůžete se srovnávat se svým bližním, ale dívat se na sebe…
Nemůžete hodnotit skutky nebo činy druhých, protože v každém z nich spočívá jejich osobní
pravda, ne ta vaše…

Z toho plyne nezdar těch, kdo chtějí duchovně růst tím, že se dívají na své bratry,
ukrývají se za své bratry, aby zakryli své vlastní chyby. Proto člověk nestoupá, netouží
po tom, co je za pozemským, nedychtí přiblížit se božství. Jen tehdy, ano, jen tehdy, musí-li čelit
nepřátelům své vnitřní pravdy, bude člověk schopen uvidět svou vlastní realitu.
Přijme-li člověk, že všechna síla přichází z Boha [Ž 37, 39; Abk 3, 19], pak zahájí osobní
změnu.
Boží lide: pozorujte, meditujte a uvědomte si, co je kolem vás – svět s přírodními silami je
udržován pro službu člověku, a co jste s ním udělali? Zničili jste jej, zamořili, přetvořili
k horšímu, neuposlechli jste a hledali, co jste považovali za štěstí.
Lidé vytvořili hranice myšlení tím, že omezili sebe samé a zmocnili se vědění, které není jejich
vlastnictvím.
Boží děti: vy, v tomto okamžiku, musíte sdílet lásku, která přichází z Boží vůle, abyste vytvořily sílu,
která působí proti démonické vlně, kterou v lidstvu zakoušíte, předjímajíce bolest, které bude
vystavena církev.
Velmi dobře víte, že láska zabraňuje zlu: je zdí, která ho zastaví, láska se projevuje v činech těch
stvoření, kteří nezraní žádného bratra a hledají společné dobro [1Kor 13, 4-8].
Musíte být kováři lásky, podle vzoru naší Královny…
Musíte být učedníci a současně misionáři jako naše Královna, která od zvěstování ke svému
nanebevzetí dosáhla věčnosti svou věrností a mateřstvím.
Boží lid chodí na svátek naší Královny a Matky lidstva a před touto slavností se v nebi
zpívají chvály. Chcete-li, lidé dobré vůle, připojte se 29., 30. a 31. prosince v 6 hodin
odpoledne v každé zemi k modlitbě Anděl Páně, obětované za potřeby lidstva.
Když je pohrdáno křížem, musíte jej více milovat… Satan trpí nesmírná muka, když vidí kříž. Proto
nařídil, aby byl odstraněn ze všech veřejných míst. Co však ďábel zapomíná, je, že křesťané nosí
kříž ve svých srdcích, ve svých duších, z nichž Zlý a jeho stoupenci jej nemohou vymazat.
Děti Nejsvětější Trojice, budoucnost lidstva musí být vybojována láskou. Naše nebeská armáda
zůstává pozorná k činům a počínání lidstva a tedy i k událostem v přírodním řádu, jimž bude
lidstvo čelit.
Modlete se, Boží děti, ve Středomoří dojde k poklesu dna.
Modlete se, Boží děti, jižní Pacifik se bude třást.
Modlete se Boží děti, sopka Etna mění svou činnost.
Modlete se, Boží děti, mnoho nevinných v Turecku trpí pronásledováním pro věrnost
našemu Králi.
Modlete se, Boží děti, modlete se za Nevadu ve Spojených státech, bude zaplavena
vodou.
To nejsou lidské předpovědi, které Boží děti právě čtou, ale byl jsem poslán, abych vás varoval
z milosrdenství, protože ten, kdo miluje Boha, ví, že z jeho Lásky vyvěrá vědění, které člověk
využije, a se znalostí všech skutečností, které se blíží, pochopí, že ten, kdo miluje, se nebojí.

Děti Nejvyššího, ukryju vás, jste ochraňovány vašimi anděly strážnými, na které nesmíte
zapomínat.
Kolik jen Herodesů existuje…! Podívejte se na sebe, přezkoušejte se, není to jen ten,
kdo používá zbraň, kdo zabíjí.
Lidstvo vře v naprostém nedostatku lásky, a Boží děti nesmí spát, ale odpovídat s láskou na to,
k čemu je Nejsvětější Trojice povolala.
Zlý v lidstvu pevně zakořenil a domáhá se duší pro sebe. Musíte zůstat věrní Bohu a nedovolit,
abyste byli zmatení. Anděl pokoje, Boží posel, přijde člověka ochránit, Boží děti nebudou nikdy
bohem opuštěny.
Žehnám vaše činy a díla.
Svatý Michael archanděl

666. Poselství Boha Otce ze dne 8. ledna 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

PYŠNÝ A ZATVRZELÝ

Mé děti, válka je u vás. (Slyšela jsem velký, velký smutek v jeho hlase).
Nepřátelé Ameriky intrikují… debatují o konečném čase k útoku a jak přivodit smrtící zranění, které
plánovali.
Protože Amerika šla zatvrzele v pýše proti Mně, nyní Já půjdu proti ní. Ve své hrdosti se učinila
zranitelnou k útoku. Protože ty, Ameriko, jsi šla proti mému Slovu a mým cestám, dal jsem ti
pyšného vůdce. Pyšní lidé se starají více o to, jak věci vypadají, než jaké jsou, a to často způsobí
jejich pád. Dělají chyby, aby si udrželi svůj obraz.
Amerika má noho nepřátel, mnohem víc, než tento muž ví, a přijdou si pro ni. Plány jsou
dokončovány a dohody pro pád Ameriky byly v zákulisí uzavřeny, a ten čas se blíží.
Ach Ameriko, chránil bych tě a bránil jako mou vlastní, ale šla jsi proti Mně. Uzavřela jsi
spojenectví s mým nepřítelem, a Já nemohu bránit to, co není moje.
Bůh Otec

Př 16, 18: Pýcha předchází pád, domýšlivost klopýtnutí.
Lv 26, 40-43
40: Pak budou vyznávat nepravost svou i svých otců, zpronevěru, jíž se na mně dopustili, a že mi
odporovali.
41: Proto i já jsem se jim postavil na odpor a zavedl jsem je do země jejich nepřátel, dokud nebude jejich
neobřezané srdce zkrušeno a dokud neodpykají své provinění.
42: I připomenu si svou smlouvu s Jákobem a též svou smlouvu s Izákem, také si připomenu svou
smlouvu s Abrahamem, i tu zemi si připomenu.

43: Země totiž bude od nich opuštěna a vynahradí si své roky odpočinutí, bude zpustošena, bez nich,
dokud oni neodpykají své provinění, protože znovu a znovu zavrhovali mé řády a má nařízení si protivili.
(Tento verš je jasnější ve vydání Kralickém).

667. Poselství Ježíše ze dne 9. ledna 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

ZÁŘIT JASNĚ V TEMNOTĚ

Mé děti se musí naučit procházet obtížnými situacemi s větším klidem a s moudrostí. Moudrost
vás povede, budete-li o ni dlouhodobě usilovat celým svým srdcem, mé děti.
Přicházející časy jsou nejtěžší ze všech dob. Budete pronásledováni pro mé jméno, ale ne mírně.
Ne, budete pronásledováni tím, že vám všechno odejmou. Pronásledováni tím, že vaši milovaní
budou zabiti. Pronásledováni tím, že ztratíte svůj vlastní život. Můžete zářit jasně pro Mne v tak
temném čase?
Tu a tam hledám ty, které v tomto čase mohu povýšit, aby pro Mne v té době zářili. Hledám
takové, kteří Mě nezapřou, ale budou svědčit o Mně těm, kteří by nikdy nezvažovali dát Mi své
srdce. Tato práce přináší největší vážnost a odměny ve věčnosti, ale je málo ochotných ji vykonat.
Jste-li ochotní stát se jedním z mých vyvolených, hledejte moudrost. Snažte se Mě poznat celým
svým srdcem a duší. Buďte svolní odložit cokoli a vzdát se kohokoli, až vás povedu. Buďte ochotní
jít na každé místo, kam vás povolám, bez ohledu na to, jak daleko je od těch, které milujete.
Buďte ochotní být vyvolení a být požehnáni. Ale spočítejte si cenu. Zisk bude vskutku věčný,
ale v přítomnosti zaplatíte vysokou cenu, budete-li jedním z mých.
Ježíš

Jak 1, 5: Když někdo z vás je pozadu v moudrosti, ať prosí Boha, a bude mu dána, protože Bůh všem
dává štědře a nikoho neodbývá.
Př 2, 1-3
1: Můj synu, jestliže přijmeš mé výroky, uchováš-li mé příkazy ve svém nitru,
2: abys věnoval pozornost moudrosti a naklonil své srdce k rozumnosti,
3: jestliže přivoláš porozumění a hlasitě zavoláš na rozumnost;
2Kor 12, 10: Proto s radostí přijímám slabosti, příkoří, nouzi, pronásledování a úzkosti, a snáším
to pro Krista, Vždyť když jsem slabý, právě tehdy jsem silný.
Pl 5, 5: Jsme pronásledováni, visí nám na šíji, vynakládáme námahu a nedopřejí nám klidu.
Iz 48, 10: Hle, přetavil jsem tě, ne však jako stříbro, vyzkoušel jsem tě v tavicí peci utrpení.
2Pa 16, 9: Neboť oči Hospodinovy obzírají celou zemi, takže se mohou vzchopit ti, jejichž srdce
je cele při něm. Ale v této věci jsi jednal jako pomatenec, a od nynějška budeš muset válčit.

668. Poselství Boha Otce ze dne 10. ledna 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

PROSTE, A JÁ VÁM UKÁŽU

Toto bude nesnadný rok pro některé mé děti, až budou sklízet odměnu, o níž si neuvědomují,
že je jejich.
Mnohé z vás jste selhaly jít s laskavostí vůči ostatním. Způsobily jste bolest, nebo byly hrubé
a ignorovaly jste zármutek jiných mých dětí a nestaraly se o ně a nevšímaly si jich. Nahromadily
jste si pro sebe odměnu.
Mnohé z mých dětí si Mi budou stěžovat, když jejich odměna přijde tento rok. Proste, a Já vám
ukážu, co sklidíte.
Ty z mých dětí, které si vedly dobře, sklidí dobrou odměnu. Sklidí odměnu laskavých činů,
šlechetnosti, dobrých věcí. Proste, a Já vám ukážu, co sklidíte.
Řekl jsem vám v mém svatém Slovu, že budete sklízet, co zaséváte, a ještě jste překvapené.
Děti, mé Slovo je pravdivé.
Bůh Otec

Gal 6, 7-10
7: Nemylte se, s Bohem nejsou žerty! Co kdo zasel, to taky sklidí.
8: Kdo totiž seje do svého těla, z těla sklidí věčnou záhubu. Kdo však seje do ducha, z ducha sklidí věčný
život.
9: Když prokazujeme dobro, nesmíme přitom propadnout únavě. Vydržíme-li, dočkáme se doby, kdy
budeme sklízet.
10: Dokud tedy máme ještě čas, prokazujme všem lidem dobro, ale zvláště těm, kdo vírou patří s námi
do stejné rodiny.

669. Poselství Ježíše ze dne 3. ledna 2019.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

MÁ CÍRKEV BUDE TRPĚT AŽ NA DŘEŇ

Moji milovaní lidé:
Držím vás v dlani mých rukou, v útočišti mé Lásky, kam se můžete uchýlit.
Vaše cesty nejsou mými cestami [Iz 55, 8-9], nechápete základní důvod mého volání, protože
si neuvědomujete realitu, ve které žije lidstvo.
Sobectví si přivlastnilo člověka a způsobilo, že jeho schopnost úsudku, myšlení a srdce zakrněly,
a tak se už nedívá za vlastní zájmy.

Moji milovaní lidé:
Má církev bude trpět až na dřeň kvůli bagatelizování účinku hříchu na lidské stvoření.
Rozdělení se zvětšuje, moderní trendy – ovoce tolerance hříchu – nastolily nevázanost,
která vede mé děti daleko od mé vůle, k zatracení.
Svatokrádeže, které se páchají v některých mých chrámech, kde se přechovávají relikvie svatých
a mučedníků, kteří dali svůj život za stejnou církev, Mi působí velkou bolest, a vy Mě bičujete
a znovu Mě korunujete trním, když se dívám na rockové skupiny a mladé, kteří proměňují mé
chrámy na místa zatracení. Cítím velký smutek a ohromení z povolování těchto činů mými
posvěcenými syny.
Má církev bude očištěna samotným člověkem, který se snaží vyvyšovat lidskou moc nad mé
božství.
Rozdělení v mé církvi bude vzrůstat, dokud tíha omylů nezastaví zlo, které se v ní rozvíjí. Lidstvo
bude toho svědkem a s údivem bude pozorovat, že moji lidé to ignorují.
Má skutečná přítomnost v eucharistii bude popřena těmi, kdo nevěří v zázrak
proměnění [Mt 26, 26-27; 1Kor 11, 24] a mým dětem bude zabráněno, aby Mě přijímaly.
To se stane, až moji vlastní se setkají v mém jménu, shromáždění těmi, kdo budou plnit své
kněžské sliby a budou je volat, aby Mě přijali.
Čekání bylo dlouhé kvůli prosbám mé Matky a mých dětí, které se modlí za celé lidstvo.
Obloha bude krátce ztemnělá, nebojte se, mé děti, nebojte se.
Moji lidé, Satan se vás dotýká, abyste ztratili váš pokoj, musíte se modlit, abyste
zůstali pevní v tom, o co jsem vás žádal, a to je: sloužit mé vůli a ne úzkoprsým
zájmům těch, kteří si někdy chtějí koupit svědomí penězi.
V této chvíli lidstvo vyniká pýchou, která popírá, že jste Božím stvořením. Člověk na svých bedrech
nese "ego", jímž se sám vyvyšuje a rád pošlapává své bratry, zejména pokorné a ty, kdo jsou mé
pravé a věrné nástroje, které ďábel s potěšením ničí skrze člověka. Proto vy, děti, se musíte
chovat k těm, kdo Mi slouží, spravedlivě a ohleduplně, abyste modlitbami a bratrstvím
podpořily ty, kdo mají velkou zodpovědnost před naší Nejsvětější Trojicí a jsou
přenašeči naší vůle. Mějte na paměti, že nástroj je nástrojem, pokud je věrný Mně, jinak není
nic víc, je to lidské stvoření jako každé jiné. Já jsem Majitelem všeho, co vám dávají, oni nejsou
vlastníci Pravdy,
ale JÁ JSEM, KTERÝ JSEM [Ex 3, 14].
Moji milovaní lidé, vody některých oceánů odhalují to, co bylo ponořeno do hlubin moří. Když
se země třese, otevírají se další praskliny a spolu s jinými tektonickými zlomy spouštějí další
pohyby velké mohutnosti, které jsou vážným nebezpečím a nechají člověka krutě trpět.
Modlete se, mé děti, potrava se stane vzácnou kvůli drastické změně klimatu.
Modlete se, mé děti, modlete se, chlad se dostane do tropů.
Moji lidé, neprocházejte životem, aniž byste přinášeli plody, nebuďte jako fíkový strom. Obrácení je
naléhavé, když si ďábel přivlastňuje, co je moje.

Zůstaňte bdělí: vážné epidemie se blíží k lidstvu a napadnou dýchací ústrojí. Pro jejich léčbu vás
vyzývám, abyste použili jehličí borovice (*) s mimořádnou opatrností, ve formě čaje a v dávkách
ne větších než dvakrát denně jeden šálek.
Moji milovaní lidé, zůstaňte bdělí, ekonomika je křehká a bez boha peněz člověk zapomene,
že je člověk a stává se jako zvíře. Proto nebuďte mezi těmi, kteří se tím trápí a těmi, jejichž
chamtivost je při zprávách ze světa o ekonomice přivede k šílenství a beznaději. Všechno se
může zhroutit, kromě víry mého lidu.
Nepouštějte ze zřetele světové mocnosti. Nejmenší jiskra může vyvolat začátek války, protože
před očima světa se žádná mocnost neukáže, jaká opravdu je.
Musíte se připravit duchovně, být oddaní, modlit se a jednat tak, aby vaši bratři byli
vykonavateli Božího Zákona, byli misionáři mé lásky.
Žehnám vám a pokrývám vás mou drahou Krví.
Váš Ježíš
(*) Pinus: Kristus se mi zmínil o tom, že Pinus je strom, známý jako Skotská borovice (sosna), rudá

borovice, bílá borovice. Borovice existují téměř po celém světě. Patří do rodiny Pinaceae, Pinus
sylvestris. Uvařte tři polévkové lžíce sušených borovicových jehliček v 1 litru vody (4, 22 šálků),
vypijte 1 šálek dvakrát denně. Děti a těhotné ženy tuto léčbu nemají používat.

Přírodopisné jméno: Pinus sylvestris, z čeledě Pinacea

670. Poselství Boha Otce ze dne 3. května 2008.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

VYTRŽENÍ

Vyptávala jsem se Pána, jak je to s "vytržením" (nebo s Druhým příchodem – jak chápu
"vytržení"). (*). Četla jsem o konci časů a chtěla jsem lépe porozumět tomu, co má přijít. "Pane,
jak ostatní poznají, že jsme odešli – nebudou slyšet tvoje zvolání a zvuk polnic, když nás budeš
volat k sobě domů?"
Ostatní uslyší svištivý zvuk – to je všechno, neboť nemohou uslyšet můj hlas, nebo mé polnice,
i když mé děti mohou [Mt 24, 40-41]. V jednom okamžiku budou mé děti vzaty nahoru a svět bude
uvržen do husté temnoty [Jr 13, 16]. Pak můj hněv hrozným způsobem dopadne na ty, kdo byli
ponecháni, protože Mě popírali, neznají mé cesty, ani mé Jméno. Mé děti nebudou v této době
ponechány, aby trpěly mým hněvem, protože Ježíš potlačil můj hněv k vám, ale ne ke zkaženým
nevěřícím.
Velký a strašný den přijde na zem. V tomto čase dojde k velkému zmatku a pouličním bouřím,
protože ponechaní nebudou vědět čemu věřit a podlehnou panice. Budou křičet ke Mně, ale Já je
neuslyším, protože je neznám, protože sledují svou vlastní životní dráhu a zvolili si způsob, jakým
budou žít. Můj čas milosti pro lidi se ukončí.
Na zemi se objeví antikrist, a bude to hrozný čas, takový, jako nic, co by vaše mysl mohla
pojmout, neboť je vskutku mimo chápání člověka, být předán do rukou samotného Satana
a nezemřít! Ale mé děti neuvidí ten den, protože budou zde se Mnou v nebi.
Vytržení se stane vskutku v mžiku oka, jak mé říká Slovo – v jednu vteřinu budou dva pracovat
spolu na poli a v další vteřinu jeden bude pryč a nikdo, ponechaný na zemi, nebude vědět proč.
Jejich mysl v těchto dnech také zatemním. Přijde hustá temnota, kterou jsi viděla ve svém duchu

(ve vizi, kterou jsem měla v lednu během pobožnosti: široký, temný závoj sestupující na zem –
opravdu děsivý, v mém duchu jsem okamžitě pomyslela na hustou temnotu) a oni budou mít oči,
které nevidí a uši, které neslyší.

Budou slepě následovat antikrista do svého věčného zničení, protože Mě nepoznali, ani nevolali mé
Jméno, zatímco byl ještě čas.
Bůh Otec

Poznámka překladatele:

(*) Paní Glynda Linkous tehdy, na začátku svého působení, ještě nevěděla, že "vytržení" a Druhý

příchod jsou dvě časově různé události, i když mohou mít něco společného, pokud jde o přenos těl
lidských bytostí. Avšak náš Pán zde mluví jen o vytržení.
Třetí poznámka Glyndy Linkous na konci poselství je postavena na citaci Jr 13, 16, z vydání Krále
Jakuba, kde se mluví o "gross darkness", což je chápáno ve smyslu "hustá temnota". Pak
následuje i analýza hebrejských ekvivalentů z Iz 60, 2, KJV vydání a je diskutován vztah k jejímu
dřívějšímu vidění v lednu. Vzhledem k tomu, že v našich vydáních Bible je uvedena jen "temnota"

bez přívlastku, český čtenář se nemá jak se orientovat a poznámka je navíc tak dlouhá, že
rozmělňuje poselství Boha Otce. Proto ji zde neuvádím.

671. Poselství Boha Otce ze dne 1. ledna 2013.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

PROSTE O POROZUMĚNÍ

Moji lidé,
jak vidíte, zlo ve světě vzkvétalo. Pro mnohé má lidský život malou hodnotu a nepřítel
pracuje v myslích mnoha lidí, kteří Mě neznají, aby přinesl více smrti a zkázy. Všechno
to bylo předpověděno mým Synem v mém Slovu.
Musíte být pečliví, abyste uchránili vaše srdce a mysl od všeho, co nyní přichází v nadbytku
a soustředili se na Mne a na mé Slovo. Jak čas běží, budete to muset dělat stále víc. Jinak
duchové poslaní Zlým mohou ovlivnit vaši mysl.
Přeji si, abyste se nezabývali obšírně smrtí a zkázou, ale mysleli na Mne, na mé Slovo,
na východiska života. Myslete na svou spásu a na váš nebeský domov a ať je to vaše radost
v těchto temných dnech.
Ti, kteří jsou moji, se nemusejí bát toho, co má přijít, i když je to strašné a vyvolá to velký
zármutek na zemi. Vy, kteří jste moji, musíte volat jen mé jméno, když Mě potřebujete,
neboť všechny vaše potřeby snadno najdete ve Mně. Všechno co mám, je vaše.
Dokonce i teď se stávají ve vašich životech změny, kterým plně nerozumíte.
Důvěřujte Mi ve všem a se vším. Hledejte moji tvář a proste o porozumění.
Bůh Otec

Př 4, 23: Především střež a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život.
Ž 1, 2: …nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci.
Iz 26, 3: Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem, pokojem, neboť v tebe doufá.
Př 91, 1: Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného.

672. Poselství Ježíše ze dne 22. února 2010.
Nástroj: Marie des Philippines.

STANE SE NĚCO VELKÉHO A STRAŠNÉHO

Žijete v mimořádných časech a proto, dokud panika a beznaděj ještě nevstoupily do srdcí lidí, vás
naléhavě žádám, abyste se duchovně připravili.
Vaše svaly víry potřebují být užívány, cvičeny. Když se připravujete na maraton, tak potřebujete
několik měsíců přípravy, aby vaše svaly si zvykly na to, co je třeba, abyste maraton zaběhli.
Pokuste se vidět přicházející události: nemoci, pohromy, zemětřesení, dopravní nehody,
ekonomická zhroucení vlád, politická zhroucení, vzbouření a nepokoje, obrovské tajfuny, obrovská
tornáda, hlad, jako kdyby se staly v jednom dni.
Abyste nestrnuli, nepropadli panice, nebo dokonce nedostali infarkt, potřebujete se připravit na
duchovní maraton. Jestliže jste se dříve modlili a naslouchali Mi hodinu denně, tak vás žádám,
abyste se naučili přicházet ke Mně mnohem víc, než dosud – nacházejte během dne okamžiky,
kdy budete přicházet ke Mně, dokud se celý váš den nestane modlitbou.
Protože vás miluji a protože si přeji, abyste byli připraveni tak, abyste neztratili svou víru,
až události přijdou k vašemu prahu, neposílám mé posly k vám jen teď.
Až zastavím vaši technologii, bude to proto, abych upoutal vaši pozornost k vašemu žalostnému
duchovnímu stavu. Potřebuji vás odpojit, abych vás připojil opět ke Mně.
Odpojte se nyní teď a připojte se ke Mně. V minulosti jste se dozvěděli, že když otřesu vaším
svědomím a jako v zrcadle vám ukážu váš obnažený hříšný stav, budete mít zapotřebí držet se své
víry. Víry, kterou ve vás buď uvidím, nebo jinak zemřete strachem, nebo ztratíte naději a půjdete
cestou nepřítele.
Pro člověka je přirozené čekat, dokud všechno nedokončil: vzdělání, kariéru, rodinu, jít za svými
materiálními sny, uvidět jak rostou děti; to vše dříve, než se konečně obrátí ke Mně. Teď k vám
přicházím, abych vám pověděl, že už nemůžete déle čekat, abyste se připravili, protože by u vás
mohla zaklepat smrt. Je těžké to napsat, ale musíte být duchovně připraveni pro případ, že by váš
život byl náhle ukončen.
Zeptejte se sami sebe, kdyby váš život byl vám vzat dnes, byla by vaše duše připravena?
Mnoho lidí se stará, jak se připravit na nadcházející ekonomickou krizi – jak si zajistit, aby jejich
portfolio bylo zajištěno, nebo jak to bezpečně udělat. Jenom málo lidí se stará, jak se duchovně
připravit na přicházející spirituální útlak. Jděte přijímat svátosti, zejména jděte vyznat své hříchy
a na mši, dokud kněz ji ještě může sloužit. Myslíte si snad, že nemohu proměnit krále v žebráky
v jediném okamžiku? Udělám všechno toto, a ještě víc, pokud vás to přivede blíže ke Mně.
Ten tlak, který pociťujete, je něco, co nyní cítí mnoho lidí, jako kdyby něco velkého
a strašného se mělo stát. Mnozí se připravují – ale špatným způsobem… je to marné… vaše
finanční přípravy se stanou zbytečnými.
Musíte se připravit duchovně. Musíte zatřást vaším duchovním domem a podívat se, kde se usadila
špína a nečistota; nesmíte čekat, ale udělat to hned.
Televize je plná lží, marných lží, ale můj nepřítel je užívá, aby vás svedl k sebeuspokojení.
K tomu, abyste poznali mého Ducha, si musíte vyčistit své duchovní uši. Mnoho lidí necítí, že se
potřebují kát, protože nevidí své malé hříchy. Malé hříchy se sčítají a stávají se velkými, když jsou
přehlíženy.
Ti, kteří se připravují finančně, investují do mnoha oblastí: do nemovitostí, do akcií, zlata, bondů,
vzájemných fondů atd. Ale představte si, že bych nedovolil žádné skvrně této země přejít do mé
obnovené země. Takže teď si představte, že bych zničil vaše diverzifikované finanční rezervy.

Jste diverzifikováni duchovně? Víra vyrůstá také z různých kolbišť: Co vaše charitativní činnost?
Vaše pomocná ruka? Vaše modlitby? Vaše svátosti? Vaše novény? Vaše oběti? Vaše dary? Vaše
láska k rodině? Váš vděk a pokora? Atd…
To je jediné portfolio, které bude přeneseno do obnovené země [jestliže budete tak šťastní,
že budete jedním z 600 miliónů, kteří budou schopni přejít hranici mezi starou a novou zemí,
zbytek ze sedmi miliard bude totiž mrtev].
Ježíš

673. Poselství Ježíše ze dne 13. listopadu 2018.
Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko), http://jezusuzenete.hu

MILUJTE BEZ PŘEDSTÍRÁNÍ, OPĚTOVÁNÍ NEČEKEJTE

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

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

674. Poselství Boha Otce ze dne 14. ledna 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

BUĎTE PŘIPRAVENÍ

Mé děti se nepřipravují na to, co brzy přijde do jejich životů. Žijí v popírání, myslí si, že toto není
čas konce.
Mé děti, nenechejte nepřítele vás oklamat tím, že si budete myslet, že není žádná naléhavá
potřeba připravit se teď, i když žijete v čase mého velkého hněvu. (Věřím, že v čase, kdy jeho

velký hněv bude připraven být uvolněn – že lidé věrní Bohu budou vzati dřív, než jeho hněv bude
vylit).
Urychlil jsem čas, abych dosáhl konce rychleji, a tak mohl přivést všechny mé děti domů ke Mně.
Když jste pozorovaly změny kolem vás (urychlení), mohly jste vidět, že je to pravda. Také jste si
všimly podivných událostí kolem vás, které vám říkají, že v řádu věcí je něco v nepořádku.
Hříchy člověka vzrostly a staly se velkou tíhou působící na Zem, a ta jejich váhu dlouho nevydrží.
Začne skřípat a praskat, jako kdyby se rozlamovala na kusy. Až to uvidíte, uvědomte si, že tento
čas je u vás.
Buďte připravené.
Bůh Otec

Poznámka: Dne 8. listopadu 2018 nám Pán dal pár slov nazvaných "Buďte připraveni". Můžete je
vidět zde:
Zj 6, 15-17
15: Pozemští králové a velmoži, velitelé a boháči i mocní a vůbec všichni, otroci i svobodní, skryli se
do jeskyň a skalních trhlin v horách
16: a volali na hory a skály: "Padněte na nás a ukryjte nás před tváří toho, který sedí na trůně, a před
Beránkovým hněvem,
17: protože přišel onen velký den jeho hněvu. Kdo tady může obstát?"
Mt 24, 22: A kdyby ty dny nebyly zkráceny, nebyl by zachráněn žádný člověk. Ale kvůli vyvoleným budou
ty dny zkráceny.
Řím 2, 4-5
4: Či pohrdáš bohatstvím jeho dobroty, trpělivosti a shovívavosti? Což nevíš, že Boží dobrota tě tak chce
přivést k pokání?
5: Ale ty ve své zatvrzelosti a se svým nekajícím srdcem si hromadíš tresty pro onen den hněvu, kdy se
ukáže, jak spravedlivě Bůh soudí.
Zj 18, 4-5
4: A pak jsem uslyšel ještě jiný hlas z nebe: "Vyjděte z něho, můj lide, abyste neměli účast v jeho hříších
a nebyli zároveň s ním postiženi ranami.
5: Neboť jeho hříchy se navršily až k nebi a Bůh vzpomněl na jeho zločiny.
Lk 12, 19-21
19: Pak mohu říci své duši: Duše, máš velké zásoby na mnoho let. Pohověj si, jez, pij, vesel se!
20: Bůh však mu řekl: Blázne, ještě této noci bude od tebe vyžádána tvá duše, a čí bude pak to, co jsi
naskládal?
21: Tak to dopadá s tím, kdo si hromadí poklady, ale není bohatý před Bohem.

675. Poselství Boha Otce ze dne 15. ledna 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

CÍLOVÁ PÁSKA

Brzy přijde čas, kdy někteří z mého lidu budou izolováni. Budou odříznuti od komunikace s jinými
mými dětmi. Budou odříznuti od věcí, které potřebují. Modlete se nyní, mé děti za tyto časy,
protože když se nebudete modlit, někteří to nepřežijí.
Řekl jsem vám, že ve vašem světě se chystá stát mnoho silných událostí. Některé z nich budou
hrozné, vaše mysl bude mít potíže přijmout to, co se stalo. Buďte opatrné, abyste v těchto časech
neodhodily svou ostražitost, neboť uděláte-li to, nepřítel se bude snažit vás napadnout. Jděte stále
vpřed. Udržujte oči na cílové pásce.
Udržujte svůj zrak na Mně, neboť všichni půjdete brzy domů.
Bůh Otec

2Tim 3, 1: Buď si vědom toho, že v posledních dnech nastanou těžké chvíle.
Da 7, 7-8
7: Potom jsem v nočním vidění viděl, hle, čtvrté zvíře, strašné, příšerné a mimořádně mocné. Mělo veliké
železné zuby, žralo a drtilo a zbytek rozšlapávalo svýma nohama. Bylo odlišné od všech předešlých zvířat
a mělo deset rohů.
8: Prohlížel jsem rohy, a hle, vyrostl mezi nimi další malý roh a tři z dřívějších rohů byly vyvráceny. Hle,
na tom rohu byly oči jako oči lidské a ústa, která mluvila troufale.
Da 7, 25: Bude mluvit proti Nejvyššímu a bude hubit svaté Nejvyššího. Bude se snažit změnit doby
a zákon. Svatí budou vydáni do jeho rukou až do času a časů a poloviny času;

676. Poselství Boha Otce ze dne 16. ledna 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

POLITICKY NEODVOLATELNÝ

Čas velkého smutku přichází do Ameriky. Bude mnoho úmrtí v události zrovna před námi, která
zarmoutí mnoho srdcí.
Modlete se, mé děti – modlete se, abych ušetřil ztracené v této události, aby nešli do věčnosti beze
Mne, neboť to není má vůle, aby zahynuli.
Bůh Otec

Poznámka: Viděla jsem v duchu, že se něco stalo a slyšela jsem slova: "politicky neodvolatelný,"
ale nemohla jsem tu událost vidět. Viděla jsem velký nepořádek v Bílém domě – jako nepořádek
mezi lidmi uvnitř (i když nepořádek ve věcech už tam byl) a vypadalo to, jako kdyby naše země

utrpěla ránu, která nemohla být napravena, ale nemám tušení, co se tam stalo, jen jsem se stále
dívala na nepořádek u Bílého domu a slyšela "politicky neodvolatelný."

2Petr 3, 8-10
8: Jednu věc však přitom, milovaní, nesmíte přehlédnout: že u Pána jeden den je jako tisíc roků, a tisíc
roků jako jeden den.
9: Ne že by Pán byl zdlouhavý ve vyplňování toho, co slíbil, jak jistí lidé ho obviňují ze zdlouhavosti, ale je
k vám shovívavý, protože nechce, aby někdo přišel do zkázy; spíše naopak: chce, aby se všichni dali na
pokání,
10: Ten den Páně však přijde jako zloděj, a tehdy nebesa prudce s rachotem pominou, živly se žárem
stráví a země i všecko na ní bude souzeno.

677. Poselství Boha Otce ze dne 16. ledna 2013.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

ČAS VELKÉHO SMUTKU

Moji lidé jsou ve stavu čekání. Čekáte a pozorujete, abyste poznali, že mé soudy přicházejí
a že už jsou za dveřmi. Někteří z vás se připravili, protože jsem vás vedl, a jiní ne. Bude se
vám dařit dobře, jestli jste připravili svá srdce.
Moji lidé, blíží se čas velkého smutku. Čas, kdy nikdo z vás si nebude jistý, kam se obrátit, nebo
co dělat. Musíte udržovat svou mysl a oči pevně na Mně, až se to přiblíží a postihne vás, neboť
je to opravdu nutné.
Můj lid bude v tomto čase pociťovat žal jako nikdy dříve kvůli věcem, které vás postihnou,
a věcem, které uvidíte. Vzpomeňte si na radost vaší spásy a to vám pomůže v těchto časech,
neboť vpravdě bude toho málo kolem vás, co vám přinese radost.
Učím vás o těchto věcech nyní, abyste o nich mohli vyprávět svým bratrům a sestrám, a abyste
jim je mohli připomenout v přicházejících časech a přežít je.
Vydržte až do konce, mé drahé děti, neboť Já toužím sdílet věčnost a všechnu slávu nebes s vámi!
Bůh Otec

1Petr 4, 7: Brzo už bude konec všemu. Ovládejte se tedy a na věci se dívejte střízlivě, abyste se mohli
věnovat modlitbě.
Iz 26, 3: Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem, pokojem, neboť v tebe doufá.
Mt 24, 7-8
7: Neboť povstane národ proti národu a stát proti státu, na jednom místě za druhým bude hlad
a zemětřesení.
8: To všechno bude teprve začátek velikých strastí.
Ž 35, 9: Má duše však bude jásat v Hospodinu, bude se veselit z jeho spásy.
Mt 24, 13: Kdo však vytrvá až do konce, bude spasen.

678. Poselství Boha Otce ze dne 21. ledna 2013.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

NEBUDU CTÍT AMERIKU JAKO MOJI

Vstupujete do těžkého času, moji lidé, ale není třeba se bát, jdete-li se Mnou.
Zákony a vládnoucí síly mění majitele způsoby, které si nedokážete ani představit, jak v zákulisí,
stejně tak, jsou-li na očích.
Následky některých těchto změn vás v budoucnu budou šokovat. Je to tak, jak bylo předpověděno:
Když nějaká země neuctívá Mne jako Boha, Já ji nebudu ctít jako moji.
Když odtáhnu svou ruku požehnání od nějakého národa, nepřítel získá přístup k jeho lidu jako
nikdy dříve.
Na to se musíte připravit. Připravíte se tím, že budete znát Mě a mé Slovo, neboť mé Slovo je vaší
hlavní zbraní. Jsem vždy připraven to udělat za vás, potřebujete jen říct a vymáhat její sliby,
protože jsou vaše, jste-li opravdu moji.
Jste opravdu moji?
Bůh Otec

Ž 127, 1: Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé. Nestřeží-li město Hospodin, nadarmo
bdí strážný.
Jr 17, 13: Naděje Izraele, Hospodine, všichni, kdo tě opouštějí, propadnou hanbě. Ti, kdo se ode Mne
odvracejí, jsou zapsáni v zemi stínů, protože opustili zdroj živých vod, Hospodina.
Iz 1, 4: Ach, pronárode hříšný, lide obtížený vinou, potomstvo zlovolníků, synové šířící zkázu! Opustili
Hospodina, Svatého, Boha Izraele znevážili, odcizili se mu.

679. Poselství ze dne 16. června 2017.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

UKÁŽU JIM, ŽE MĚ POTŘEBUJÍ

Když jsem se včera pozdě večer modlila, uviděla jsem zemětřesení o magnitudě 4,5, které udeřilo
na Yellowstone a ještě něco, co jsem znala ze zákulisí, co mi řeklo, že některé věci se rozehřály
mnohem víc, než byly před pěti, nebo šesti lety, kdy Pán začal ke mně hovořit. První věta byla pro
mne. Zbytek těchto slov je pro všechny z vás.
Má dcero, to, co vidíš, je má připravující se ruka soudu nad tímto národem (Amerikou).

Nemůže to být zastaveno, protože tento národ je svéhlavý, pyšný lid, který necítí žádnou potřebu
Mne. Brzy jim ukážu, že Mě potřebují a že jsem vskutku všemohoucí Bůh, protože jim odeberu
všechno pohodlí.
Ti, kdo jsou moji, přitáhněte se blíž ke Mně a každý den jděte blízko Mě, abych vás mohl posílit,
i když půjdete skrze údolí a zkouškami, které přicházejí.
Bůh Otec

Ž 91 1-2
1: Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu všemocného.
2: Říkám o Hospodinu: Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám.
Ex 23, 9: Hospodin dále Mojžíšovi řekl: "Viděl jsem tento lid, je to lid tvrdé šíje."
Ž 23, 4-6
4: Když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě
potěšují.
5: Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš.
6: Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu
vracet do nejdelších časů.

680. Poselství Boha Otce ze dne 17. ledna 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

OBSAZENÍ

Včera ráno jsem se modlila za Ameriku a za senátory a členy kongresu. Modlila jsem se, aby Pán
zatřásl všemi zainteresovanými, aby se probrali a uvědomili si, že zastavení chodu této vlády musí
skončit.
Modlila jsem se hlasitě a prosila o podcast o konci času pro Boží lid, abych je připravila na…
a právě když jsem řekla "tyto časy konce", uslyšela jsem "válka." A "obsazení!" A viděla jsem
záblesk vize lidí, kteří utíkali po ulicích Ameriky a po našem pobřeží, které byly obsazeny cizím
vojskem. A nikdo nebyl schopen utíkat daleko, než byl zabit. Naši lidé se nemohli rovnat těmto
vojákům, kteří byli jasně vidět. Byli to velcí vojáci. Ať už byli odkudkoli, nosili hnědozelené
uniformy a byli to velcí lidé. Bylo mi zřejmé, že měli velmi početnou převahu, ať už to byl kdokoli.
Pane! Co to je, co mi ukazuješ??

Mé dítě, je tolik mých ovcí, které tím musí projít před koncem těchto časů ve vašem světě.
Amerika je na pokraji války, i když to otevřeně neví. (Není to veřejnosti všeobecně známo).
Protože svá záda obrátila ke Mně, neochráním ji, když její nepřátelé ji obsadí a mnoho, mnoho,
mnoho životů bude ztraceno. Mnoho, mnoho rodin bude bez ochrany, protože Mě neznají. Slyšela
jsem: "zhroucení."

Oči Ameriky jsou na její vládě, a zatímco není soustředěná, nepřátelé Ameriky se připravují.
Jako dravec udeří na nejslabšího ze stáda, tak také udeří Ameriku, zatímco je v oslabeném
stavu a ochromila svou vládu. Půjdou pro hlavu, a protože Amerika se odkryla, aby všichni viděli,
jak se chlubí svou nemravností a svými ohavnostmi, nemá žádnou ochranu a její nepřátelé zvítězí.
Už jsem je povolal do akce.
Moji lidé, připravte se, neboť válka vchází do vašich ulic v Americe. To je jen začátek. V jiných
národech přichází pro můj lid také mnoho událostí. Národy, které věří, že Mě nepotřebují, brzy
uvidí, že Mě budou potřebovat. Národy, které se ode Mne odvrátily, které odmítly mé cesty a mé
svaté Slovo, brzy uvidí, kdo z nás je Bůh, protože jim ukážu svou nesmírnou moc.
Modlete se za ochranu všech, kteří jsou vám drazí. Modlete se za ztracené mezi vámi. Modlete se,
abych vás ukryl ve stínu mých mocných křídel.
Bůh Otec

Mt 24, 6-10
6: Budete slyšet o bojích a válečných zvěstech. Dejte pozor, nelekejte se! Musí se to totiž stát, ale to ještě
není konec.
7: Neboť povstane národ proti národu a stát proti státu, na jednom místě za druhým bude hlad
a zemětřesení.
8: To všechno bude teprve začátek velkých strastí.
9: Tehdy vás budou vydávat k trápení a zabíjet vás, u všech národů budete v nenávisti pro mé jméno.
10: A tehdy to bude pro mnohé kamenem úrazu, navzájem se budou zrazovat, a nenávidět jeden druhého.
Ez 38, 3-4
3: Řekni: Toto praví Panovník Hospodin: Chystám se na tebe Gógu, velkokníže Méšeku a Tubalu!
4: Odvedu tě, dám ti do čelisti háky a odvleču tebe i celé tvé vojsko, koně i jezdce, všechny dokonale
vystrojené, velké shromáždění s pavézami a štíty, všechny, kdo vládnou mečem.
Ez 38, 21-23
21:Zavolám proti němu meč na všechny své hory, je výrok Panovníka Hospodina, meč jednoho se obrátí
proti druhému.
22: Vykonám nad ním soud morem a krví; spustím příval deště a kroupy jako kameny, oheň a síru na něho
a na všechny jeho voje a na množství národů, které jsou s ním.
23: Ukážu svou velikost a svatost a dám se poznat před očima mnohých pronárodů. I poznají, že já jsem
Hospodin.
Ez 39, 23-24
23: I poznají pronárody, že dům izraelský byl přesídlen pro svou nepravost. Protože se mi zpronevěřili,
skryl jsem před nimi svou tvář a vydal je do rukou jejich nepřátel, takže všichni padli mečem.
24: Jednal jsem s nimi podle jejich nečistoty a nevěrnosti. Skryl jsem před nimi svou tvář.

681. Poselství Boha Otce ze dne 19. ledna 2019.
Nástroj: Glynda Linkous
SKONČENO

Na JPH facebook jsem dnes asi před 20 minutami pověsila stránku o pocitu velké naléhavosti
v mém duchu, o tom, že včera odpoledne jsem náhle cítila: "Něco je ŠPATNĚ! Něco je ŠPATNĚ!"
Prozkoumala jsem své bezprostřední okolí a nemohla jsem najít nic špatného, tak se mi zdálo,
že to musí být něco v rozsáhlejším měřítku. Na facebook jsem o tom nic nenapsala, protože jsem
doufala, že dostanu nějaké podrobnosti od Pána. Modlila jsem se a několikrát prosila o detaily,
a znovu toto ráno. Když jsem pokračovala v modlitbě a prosila o více detailů, začala jsem dostávat
tato slova. Zjevně něco mnohem většího než právě naše vláda má být zrušeno.
Slyšela jsem v duchu: Zavřeno! Skončeno! Zrušeno! (*) Já ruším tento národ!
Myslela jsem, že to byla podivná věc slyšet, že naše vláda je v okamžiku 29. dne největšího
zastavení činnosti v naší historii. Kolem 800.000 federálních zaměstnanců je už měsíc bez výplaty
a jsou na tom špatně, a konec není v dohledu. Pán mi nedal žádnou myšlenku, jak zruší tento
národ, nebo kdy, ale toto poselství přišlo do mého ducha tak naléhavě, že jsem nečekala na
pondělí, abych je zveřejnila.
Modlete se! Oznamuj ochranu tří židovských mužů, kteří vyšli z ohně, oznamuj
ochranu, kterou měl můj služebník Daniel, oznamuj ochranu, kterou měl Mojžíš
a Izraelité, neboť Já pro vás udělám cestu, kde žádná cesta není. JÁ JSEM Jehovah!
Spočiňte ve Mně a modlete se, mé děti – MODLETE SE, protože čas, jako žádný jiný,
je u vás!

Poznámka: V duchu jsem cítila velmi silně, že to, co říká, abychom se modlili je – modlete se
v Duchu, máte-li dar jazyků, modlete ve své řeči, nemáte-li jej. Bůh slyší a nezáleží na tom, v jaké
řeči se modlíte. Modlete se za našeho prezidenta, za vládu, (já jsem se modlila, aby je pokryl Duch
spolupráce), modlete se za ztracené, modlete se za vaše milované, modlete se o svou vlastní
ochranu.
Bůh Otec

Řím 8, 26: Právě tak i Duch přichází nám na pomoc v naší slabosti. Vždyť ani nevíme, oč se máme vhodně
modlit. A tu Duch sám se za nás přimlouvá vzdechy, které nelze vyjádřit.
Ef 6, 12: Vedeme přece zápas ne proti nějaké obyčejné lidské moci, nýbrž proti knížatům a mocnostem,
které mají svou říši tmy v tomto světě, proti zloduchům v ovzduší.
Da 2, 20-22
20: Promlouval takto: "Požehnáno buď jméno Boží od věků až na věky. Jeho je moudrost i bohatýrská síla.
21: On mění časy i doby, krále sesazuje, krále ustanovuje, dává moudrost moudrým, poznání těm, kdo
mají rozum.
22: Odhaluje hlubiny a skryté věci, poznává to, co je ve tmě, a světlo s ním bydlí.
Ž 145, 18: Hospodin je blízko všem, kteří volají k němu, všem, kdo ho volají opravdově.

(*) Poznámka překladatele: Různé významy pro "shut down".
682. Poselství Ježíše ze dne 20. ledna 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

MODLETE SE TEĎ

Mé děti, žádám vás, abyste se modlily. Modlete se za vaše vůdce a váš národ. Probíhají plány,
o nichž nevíte, které přinesou strašné následky pro celý můj lid.
Modlete se teď – zatímco je ještě čas – je to jen vhodná příležitost, dříve než uplyne, a konečný
výsledek bude velmi zlý, když se moji lidé nebudou modlit.
Modlete se! Modlete se nyní – modlete se bez přestání! Je životně důležité, abyste to učinili.
Ježíš

Mt 26, 40: Potom se vrátil k učedníkům a shledal, že spí. Řekl Petrovi: "To jste nemohli ani jednu hodinu
bdít?"
1Thes 5, 16-18
16: Stále se radujte.
17: Bez přestání se modlete.
18: Při všem Bohu děkujte. Tak totiž to chce od vás Bůh a tak to projevil skrze Krista Ježíše.

683. Poselství Ježíše ze dne 24. července 2016.
Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko), http://jezusuzenete.hu

UPÍREJTE SVŮJ POHLED DO VĚČNOSTI, VÁŠ DOMOV JE V NEBI

Moje drahé děti!
Připravte se! Hodina je zde. Chaos se brzy rozšíří na celou Evropu. Nezůstane kámen na kameni.
Už žijete v třetí světové válce. Bude velmi mnoho mrtvých. Teď vystoupí antikrist, jenž vám
namluví, že je Já. Svými falešnými zázraky, které skrze něj koná ďábel, mnohé svede. Nevěřte mu.
Raději za Mne podstupte mučednickou smrt, než byste se nechali svést. Já jsem Bůh. Vykoupení
nastalo, když jsem za vás zemřel na kříži. Můj Druhý příchod bude takový, jak jsem vám řekl
v evangeliu. Jako blesk, tak znovu přijdu zpět. Ve vzkříšeném, oslaveném Těle, plovoucím v toku
světla. Všichni, kteří nechají sebe svést a budou uctívat antikrista, budou ztracení. Antikrist bude
hořet navěky v jezeře ohně a síry.
Moje děti, nenechejte se svést! Nevěřte falešným zázrakům! Satan je Boží opicí. Může činit jen
tolik, kolik mu Bůh dovolí proto, aby prosel lidi. Oddělil pravé od pokrytců, věrné od nevěrných.
Moje děti, nezabývejte se dočasným. To všechno uplyne. Upírejte svůj pohled do věčnosti, v nebi
je váš domov. Tam jsem pro vás připravil místo. Ale tam mohou vejít jen ti, kteří Boha milují.
Milujete-li Mě, nepokleknete ani před modlami, ani před antikristem. Tak budete připraveni za Mne
položit život a vytrváte vedle Mne až do smrti.
Mé děti, vaše mučednictví je blízko. Připravujte se na to tak, že budete každý den číst evangelium
a přistupovat k svátostem. Zpovídejte se často, přijímejte! Nosíte-li Mě ve svém srdci, Satan bude
vůči vám bezmocný, neboť Já jsem Králem vašeho maličkého srdce a se Mnou nic nepořídí.

Moji maličcí, přijměte Mě do svého srdce jako váš nejdražší poklad. Já zůstanu váš navždy. Ale co
je na zemi, vše tady necháte. Vám dám Nejvyššího, sebe sama. Jsem pro vás nevyčerpatelný zdroj
síly a milosti. Proto jsem zůstal mezi vámi, abyste spolu se Mnou porazili Zlého. Ochráním vás, aby
vám nedokázal škodit. Jsem oceán lásky. Když se do Mne ponoříte jako malá kapka vody, zakusíte
zázraky. Vzdejte se své svobodné vůle, odevzdejte ji Mně. To jsem učil v Otčenáši: "Buď vůle tvá"!
Vykonáte-li, o co prosím, převezmu otěže vašeho života, rychle vás zformuji svatými a v okamžiku
své smrti přijdete do nebe.
Moje děti, teď jste takoví, jako plod v děloze. Ani on si neumí představit tento nádherný svět,
do něhož se narodí. I vy zde musíte nechat své tělo z prachu a narodit se pro věčnost. Ale není
jedno, zda vaším podílem bude věčné štěstí nebo zatracení. Já chci, aby každý člověk byl spasen.
Proto vám přikazuji, abyste si změnili život. Skoncujte s hříchem, který vás ode Mne odděluje.
Plňte moje Zákony a budete spaseni!
Moje děti, Satan vás všechny nenávidí a chce vás uvrhnout do pekla, aby vás tam mučil navěky.
Lživým způsobem představuje hřích jako přitažlivý, pěkný, a svatost života za odpudivou a nudnou.
Když jsem žil na zemi, davy Mě následovaly a prosily Mě, abych zůstal s nimi. Já jsem stejný
navěky. Zůstal jsem s vámi v nejsvětější svátosti. Přijďte ke Mně! Věnujte Mi čas. Padněte přede
Mnou a řekněte Mi o všech vašich žalech a radostech. Já vám odpovím. Buď z Písma svatého,
nebo zformuji okolnosti a nakonec všechno zlo proměním k vašemu užitku. Věřte ve Mne, hledejte
mou společnost. Choďte ke Mně často. Já vás osvěžím a učiním vaše břemeno lehčím.
Moji maličcí, váš život na zemi je krátký, s sebou vezmete jen vaše skutky. Každá mše svatá, každé
svaté přijímání, každá adorace svátostí vás ještě úžeji sjednotí se Mnou a přichystá vás k
rozhovoru se Mnou, který trvá navěky. Má osoba Bohočlověka je pramenem nevyslovitelných krás
a radostí. Můj zevnějšek je úchvatný. Má laskavost, láska je tak přitažlivá, že blažení chtějí být
vždy se Mnou. Lidskými slovy se nedá vyjádřit sláva, jásání radosti a štěstí, které trvá v nebi
navěky pro ty, kteří Boha milují. To se snažte získat ze všech svých sil!
K tomu vám žehnám úžasnou, nekonečnou láskou mého srdce ve jménu Otce i Syna i Ducha
Svatého.
Váš Ježíš

Posilnění z Písma svatého:
Mk 13, 5-6:
5: Ježíš jim odpověděl: Mějte se na pozoru, aby vás nikdo nesvedl!
6: Mnozí přijdou pod mým jménem a budou říkat: "Já to jsem", a mnohé svedou.
Mk 13, 21-27:
21: Řekne-li vám tehdy někdo: "Tady je Mesiáš", nebo: "Tam je", nevěřte tomu!
22: Vystoupí totiž lžimesiáši a lžiproroci, budou konat zázraky a divy, aby svedli, možno-li
i vyvolené.
23: Vy však se mějte na pozoru! Pověděl jsem vám to už napřed.
24: Ale v těchto dnech, po onom soužení, se zatmí slunce a měsíc přestane svítit,
25: hvězdy budou padat z nebe a mocnosti na nebesích budou otřeseny.
26: A tehdy uvidí Syna člověka přicházet v oblacích s velkou mocí a slávou.
27: Tehdy pošle své anděly a své vyvolené od čtyř větrů, od konce země až po konec nebe.

684. Poselství Boha Otce ze dne 12. července 2016.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

STĚHOVÁNÍ
Mnoho mých dětí je přemisťováno k novým úkolům, které pro ně mám. Tyto přesuny mohou přijít
neočekávaně, ale nebojte se, držím vás v bezpečí v dlani své mocné ruky a vy neutrpíte ztrátu,
budete-li se řídit vším, co vám řeknu, abyste udělali.
Budu k vám hovořit v duchu a povedu vás cestou, kterou byste měli jít. Poslechnete-li Mě,
shledáte, že jsem se v místě vašeho určení postaral o vše, co potřebujete. Neposlechnete-li Mě
včas, nepůjde to s vámi dobře tam, kde se budete zdržovat.
Někteří z vás máte vztahy, které nejsou podle mého přání, a chci, abyste je rozvázali tam,
kde se nacházíte a vaše přemístění vám v tom pomůže. Váš nepřítel vás touží polapit
v nevhodných vztazích, které překážejí práci pro mé království. Chci, abyste mu to nedovolili
udělat.
Důvěřujte Mi, neboť vše, co je třeba, je nespoléhat se na svůj vlastní názor v těchto věcech,
protože nemůžete vidět vše, co byste vidět měli nebo vše, co má přijít tak, jako to mohu vidět Já.
Miluji vás, mé děti.
Bůh Otec
Gen 12, 1: I řekl Hospodin Abramovi: "Odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce do země,
kterou ti ukážu.
1Petr 5, 8: Buďte střízliví a bdělí, protože váš protivník ďábel jako řvoucí lev obchází a hledá, koho by
mohl zhltnout.
Př 3, 5-7:
5: Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.
6: Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.
7: Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať.

685. Poselství Ježíše ze dne 26. září 2012.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

STRATEGICKÉ PÁRY

Mé děti, horko se zvyšuje, jak ve vašich životech, tak i ve světě.
Brzy začnu umisťovat mé oddané do bojových pozic, až je povolám na určená místa. Některé z vás
umístím v párech – strategické dvojice pro nadcházející bitvu.
Vybral jsem druhy pro vás, kteří budou kompenzovat vaše slabosti. Budou vašimi zadními hlídkami
na zemi, až budete pochodovat do všeho, k čemu vás povolám, abyste činili. Mnoho z vás dám do
páru s nepravděpodobnými protějšky, které svět kolem vás nepřijme a ani je nepochopí.

Ti, kteří jsou blízko vám, nemohou vždy vidět moji mocnou ruku ve všem, co dělám ve vašich
životech.
Buďte opatrné, mé děti, když soudíte vašima očima nebo vaším srdcem – suďte jenom mým
Duchem, neboť se vydáváte do nebezpečí, nazvete-li mé plány špatnými. Já neposuzuji lehce ty,
kteří nazývají mé dobro zlem, stejně tak jako ty, kteří nazývají zlo dobrem. Zadržte vaše ústa, aby
pronášela zlo a hledejte jen Mě. Nesuďte to, co se netýká vašich vlastních životů, neboť
mnohému, co uvidíte v těchto časech konce, nebudete rozumět.
Doba, která se blíží, je vskutku nebezpečná a Já mám plán pro každý z vašich životů. Nebudete
vždy rozumět tomu, co dělám, nebo mnoha cestám, které vám tímto požehnám.
Mnoho plánů Zlého bylo zosnováno v pozadí – hrůzy, kterých mnozí z vás si nejsou vědomi.
Mé děti, které jsou bdělé a modlí se za brzký návrat mého Syna, nebudou zaskočeny.
Teď odpočívejte, mé děti, pokud můžete, neboť lítá bitva se tyčí na obzoru vašich životů a brzy
bude u vašich dveří.
Ježíš

Iz 58, 8-10: Tehdy vyrazí jak jitřenka tvé světlo a rychle se zhojí tvá rána. Před tebou půjde tvá
spravedlnost, za tebou se bude ubírat Hospodinova sláva. Tehdy zavoláš a Hospodin odpoví, vykřikneš
o pomoc a On se ozve: "Tu jsem!" Odstraníš-li ze svého středu jho, hrozící prst a ničemná slova, budeš-li
štědrý k hladovému a nasytíš-li ztrápeného, vzejde ti v temnotě světlo a tvůj soumrak bude jak poledne.
Iz 55, 9: Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše a úmysly mé úmysly vaše.
Izajáš 5, 20-21: Běda těm, kdo říkají zlu dobro a dobru zlo, kdo vydávají tmu za světlo a světlo za tmu,
kdo vydávají hořké za sladké a sladké za hořké! Běda těm, kdo jsou moudří ve vlastních očích a rozumní
sami před sebou.
2, Tim 3, 1: Buď si vědom toho, že v posledních dnech nastanou těžké chvíle.
Mt 7, 1-5: Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Neboť podle toho, jak soudíte, budete sami souzeni, a mírou,
kterou měříte, bude naměřeno i vám. Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra a trám ve svém oku
nepozoruješ? Nebo jak chceš říkat svému bratrovi: Dovol, odstraním ti z oka třísku, a sám máš ve vlastním
oku trám! Pokrytče! Odstraň nejdříve ze svého oka trám, a teprve potom budeš dobře vidět, abys mohl
vyjmout svému bratrovi z oka třísku.
Řím 14, 12-13: Každý z nás tedy sám za sebe bude muset Bohu vydat účty. Přestaňte už tedy jeden
druhého soudit. Ale buďte rozhodnuti, že nikdy nedáte bratrovi příležitost k úhoně nebo k pádu.

686. Poselství Ježíše ze dne 22. srpna 2013.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

NA TOM ZÁLEŽÍ

Požaduji čistotu od těch, kteří by chtěli kráčet těsně vedle Mne. Já jsem svatý Bůh. Mnozí z mého
lidu si chybně myslí, že Mi na tom nezáleží. Záleží na tom hodně.
Týká se to také vás, můj lide, neboť se nebudete moci pohybovat v mé mocné síle, nezanecháte-li
váš hřích za sebou. Nedávám svoji moc lehkovážně, protože to vůbec není malá věc.
Proč se tak zpěčujete odložit vaše hříchy, zvednout váš kříž a následovat Mě, mé děti? Je moje
cesta pro vás příliš těžká?

Přesto Mě prosíte o odměnu a požehnání.
Pojďte, a následujte Mě!
Ježíš

Mt 16, 24: Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům: "Kdo chce jít za mnou, zřekni se sám sebe, vezmi svůj kříž
a následuj mě".
Lk 9, 23: Všem pak řekl:"Kdo chce jít za mnou, zřekni se sám sebe, den co den ber na sebe svůj kříž
a následuj mě".
Lk 14, 27: Kdo chce jít za mnou a nenese svůj kříž, nemůže být mým učedníkem.
1 Petr 1, 15-17: V celém svém chování buďte svatí, jako je svatý ten, který vám dal povolání. Stojí přece
v Písmu: Buďte svatí, neboť já jsem svatý. A když říkáte Otec tomu, který soudí nestranně každého podle
jeho činů, žijte v bázni po dobu svého vyhnanství.
1 Tim 6, 6: Je ovšem pravda, že zbožnost je skutečně pramenem zisku pro toho, kdo je se vším spokojen.

687. Poselství Ježíše ze dne 18. srpna 2012
Nástroj: Glynda Linkous(USA).

VRAŤTE SE KE MNĚ

Ti z vás, kteří jste moji, a kteří stále odmítáte odložit vaše hříchy, budete nyní čelit trestu. Tak,
jak to říká mé Slovo, budu trestat ty, které miluji, a musíte pochopit důležitost toho, že se vzdáte
hříchu a že budete kráčet po mém boku.
Váš hřích vás ode Mne vzdaluje a zabraňuje vám Mě dobře slyšet. V těchto časech konce
potřebujete slyšet můj hlas ještě jasněji, abyste mohli přežít to, co přichází a dokončit práce, ke
kterým jsem každého z vás v mém velkém jménu povolal. Jak je můžeš vykonávat, mé dítě, když
Mě nemůžeš slyšet? Když tvé hříchy nás oddělují?
Jak můžete dokončit moji práci, když se ještě vzdáváte našeptávání nepřítele svých duší, který
hledá, jak vás zničit? Miluji vás věčnou láskou. On vás nemiluje a jenom hledá, jak uškodit vám
a těm, které milujete.
Vraťte se ke Mně na všech svých cestách dřív, než bude pro vás pozdě – ukažte Mi, že opravdu
toužíte osvobodit se od vašich hříchů, a že toužíte po svatosti a Já vám dám klíče, abych svobodu
doplnil.
Ježíš

Žid 12, 6: Pán totiž trestá toho, koho má rád a šlehá každého, koho uznává za svého syna.
1 Petr 1, 16: Stojí přece v Písmu: Buďte svatí, jako já jsem svatý.
Ef 5, 27: Tím si chtěl církev připravit zářící, bez poskvrny, vrásky nebo čehokoliv takového, ale aby byla
svatá a bez vady.
Jan 10, 27: Moje ovce uposlechnou mého hlasu; já je znám a ony jdou za mnou.

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

TEHDY UVIDÍTE SEBE BOŽÍMA OČIMA

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

K tomu vám žehnám ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Ježíš

689. Poselství Ježíše ze dne 20. ledna 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

PRÁVĚ DOŠLO K DUCHOVNÍ ZMĚNĚ

DNEŠEK JE VELMI DŮLEŽITÝ. (*)
Moji lidé jsou nyní katapultováni do nahrazení škod v dobrém i zlém. Jsou katapultováni do nových
úkolů, které pro ně mám. Jestli se do toho nepustí, budou ponecháni a jejich odměna bude dána
jiným. To je také zanechá otevřené útokům nepřítele kvůli jejich neposlušnosti.
Mnoho z mých dětí se nesnažily Mě poslouchat a dávaly přednost světu před trávením času
v modlitbě a studiu. Dávají přednost potěšením těla před válčením o duše. Předám je tělu, jestli
Mě nyní neposlechnou. Už není víc času na hraní.
Ti, kdo neznají své úkoly, se musí ukázat přede Mnou, abych jim je mohl oznámit. (Pán tím míní

v modlitbě, v pokoře, nevnímajíce nic jiného, a buďte na kolenou nebo tváří na zemi, dokud
nedostanete svůj úkol).

K této činnosti dojde rychle, mé děti, tak musíte být připraveny. Dejte se do toho, co pro vás mám.
Jestli náhrada za vaši námahu nebude dobrá, přijměte ji s pokorou a pokáním. Modlete se za
navrácení do původního stavu pro všechny, jimž jste uškodily. Jestli náhrada za vaši námahu bude
dobrá, radujte se z ní a žehnejte ostatním, jako jsem žehnal vám.
Vstoupily jste do nové éry a dochází k mnoha urychlením. Události začnou nyní přicházet tak
rychle, že jim nebudete stačit. Vstupte do toho, co jsem vám dal učinit, a nedělejte si starosti
v záležitostech, které nemůžete ovlivnit.
Použijte zbraně, které jsem vám dal a používejte je často. Jste ve válce o duše a ve válce o věčné
království. Povolal jsem vás bojovat proti zlu – bojujte proti hříchu ve vlastním životě.
Bojujte proti hříchu ve světě kolem vás. Bojujte za nevěřící členy své rodiny. Bojujte za ty, které
milujete! Zemřel jsem, aby mohli žít. Nepromarněte, co vám bylo dáno, nebo na to budete
vzpomínat celou věčnost.
Opásejte si bedra a bojujte!
Ježíš

Poznámka: Pán dnes vydává nové úkoly (toto ráno jsem jeden dostala) a řekl, že jeho lidé jsou
katapultováni. Slovníkovou definicí je: vymrštit z katapultu, abychom vyrazili, nebo se pohybovali
rychle, nebo neočekávaně. Katapult je prastaré vojenské zařízení k vrhání kamenů, atd., nebo
k vypuštění letadla z paluby lodi, takže vlastně má také vojenský pojmový obsah. Lidé jsou nyní
katapultováni, vysláni do nových úkolů a k úhradě škod, a zaplacení vyrovnání může být jak dobré,
tak i zlé.

V mém duchu jsem pocítila velkou naléhavost, když mi řekl, že každý potřebuje vědět TEĎ, že
došlo k duchovní změně a my se musíme vložit do věci TEĎ. Dostáváme NOVÉ PŘÍKAZY a musíme
POSLECHNOUT našeho Velitele Ježíše. Vojáci musí být vždy připraveni se vzchopit a bojovat.
Gal 5, 7:
7: Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí.
Mt 7, 20-27
20: A tak je poznáte po jejich ovoci.
21: Ne každý, kdo mi říká: Pane, Pane, vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce
v nebesích.
22: Mnozí mi řeknou v onen den: Pane, Pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu
nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů?
23: A tehdy jim prohlásím: Nikdy jsem vás neznal; jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti.
24: A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj
dům na skále.
25: Tu spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice, a vrhly se na ten dům; ale nepadl, neboť měl
základy na skále.
26: Ale každý, kdo slyší tato má slova a neplní je, bude podoben muži bláznivému, který postavil svůj
dům na písku.
27: A spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice, a obořily se na ten dům; a padl, a jeho pád byl
veliký.“
Ef 6, 10-18
10: A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci.
11: Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům.
12: Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento
věk tmy, proti nadzemským duchům zla.
13: Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno
překonat a obstát.
14: Stůjte tedy‚ opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti,
15: obuti k pohotové službě evangeliu pokoje
16: a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého.
17: Přijměte také přilbu spasení a meč Ducha, jímž je slovo Boží.
18: V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte
za všechny bratry i za mne;

(*) Poznámka překladatele: Všimněte si, co nám náš Pán řekl v poselství Marii Božího milosrdenství

dne 18. srpna 2014 (č. 1200).

690. Poselství Boha Otce ze dne 21. ledna 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

ZKÁZA PŘICHÁZÍ DO ŽIVOTŮ TĚCH, KDO HANOBILI BOŽÍ LID

Pán říká, že nyní začíná dávat SILNÉ a NEGATIVNÍ ODŠKODNĚNÍ (*)těm, kdo používali svá ústa
proti Božímu lidu. Viděla jsem v mém duchu Lva z Judeje, stojícího majestátně a s tlamou, z níž
odkapávala krev, řvoucího nad svými zmasakrovanými nepřáteli. Je nelítostný a byla bych
vyděšená, kdybych byla vůči Němu na špatné straně.
Mé děti, přišel čas, abyste si uvědomily sílu vašich slov, jak dobrých tak zlých, a v tomto roce
sklidíte VYROVNÁNÍ, jak dobré i zlé, podle VAŠICH SLOV.
Já posílám odplatu zejména těm, kdo pomluvili mé lidi a odměnu těm, kdo se v mém jménu starají
o ty, kdo jsou čistého srdce. Posílám vyrovnání zejména těm, kdo pomluvili druhé, kteří se věnovali
těm, kdo si to nezasloužili. (Viděla jsem, že tím míní idealistické chování). Zejména posílám odplatu

těm, kdo pomlouvali podnikání (viděla jsem, že tím míní ty, jimž pomohl začít znovu) a způsobili
škodu, nebo pád této práce.
Dívejte se nyní, mé děti, jak přináším odplatu nepodobnou čemukoli, co jste kdy dříve viděli.
Udělám jim to, co udělali vám.
Je čas, aby moji lidé poslouchali mé svaté Slovo a přestali používat své jazyky, aby dělali práci
mého nepřítele, Až uvidíte zkázu, kterou přinesu do života pomlouvačů a těch, kdo mluví špatně
o mých lidech, uvidíte mou sílu a moc.
Snažte se mít na paměti má slova.
Bůh Otec

Př 6-19
16: Těchto šest věcí Hospodin nenávidí a sedmá je mu ohavností:
17: přezíravé oči, zrádný jazyk, ruce, které prolévají nevinnou krev,
18: srdce osnující ničemné plány, nohy rychle spěchající za zlem,
19: křivý svědek, který šíří lži, a ten, kdo vyvolává mezi bratry sváry.
Gal 6, 7: Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí.
Jak 3, 2-10
2: Všichni přece mnoho chybujeme. Kdo nechybuje slovem, je dokonalý muž a dovede držet na uzdě celé
své tělo.
3: Dáváme-li koňům do huby udidlo, aby nás poslouchali, můžeme tak řídit celé jejich tělo.
4: Nebo si představte lodi: Jsou tak veliké a jsou hnány prudkými větry, ale malé kormidlo je řídí, kamkoli
kormidelník chce.
5: Tak i jazyk je malý úd, ale může se chlubit velkými věcmi. Považte, jak malý oheň může zapálit veliký
les!
6: I jazyk je oheň. Je to svět zla mezi našimi údy, poskvrňuje celé tělo a ničí celý náš život, sám
podpalován pekelným plamenem.
7: Všechny druhy zvířat i ptáků, plazů i mořských živočichů mohou být a jsou kroceny člověkem,
8: ale jazyk neumí zkrotit nikdo z lidí. Je to zlo, které si nedá pokoj, plné smrtonosného jedu.
9: Jím chválíme Pána a Otce, jím však také proklínáme lidi, kteří byli stvořeni k Boží podobě.
10: Z týchž úst vychází žehnání i proklínání. Tak tomu být nemá, bratří moji.

Poznámka překladatele: Slovo "recompense" je zde použito ve smyslu odškodnění, náhrady
či odměny, ale i v negativním smyslu odplaty a vyrovnání.
691. Poselství Boha Otce ze dne 22. ledna 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

OPATŘENÍ PROTI PROROKŮM

Mé děti, nová opatření byla vydána proti mým pravým prorokům, kteří říkají mé pravdivé Slovo
a kážou proti hříchu na zemi. Moji praví proroci jsou ti, kdo vám říkají o přicházející zkáze.
Chci, abyste se za ně modlili. Modlete se o jejich ochranu a úspěšnost v tomto čase, neboť mnozí
z nich budou brzy povoláni domů, jakmile jejich práce bude skončena. Mnoho trpěli a Já si přeji,
aby neviděli zlo, které má přijít. Bude jich třeba méně v tom, co přichází, protože většina
bezbožných pak odmítne naslouchat, stejně jak to činí teď.

Modlete se za mé proroky, mé děti. Modlete se za jejich ochranu, aby mohli naplnit svůj úkol
na zemi. Modlete se za jejich úspěšnost, aby mohli obdržet vše, o čem jsem jim řekl v tomto čase
dřív, než se ukončí jejich čas.
Bůh Otec

Dt 18, 18: Povolám jim proroka z jejich bratří, jako jsi ty. Do jeho úst vložím svá slova, a on jim bude
mluvit vše, co mu přikážu.
Am 3, 7: Ovšem, Panovník Hospodin nečiní nic, aniž by zjevil své tajemství prorokům, svým služebníkům.

692. Poselství Ježíše ze dne 5. ledna 2013.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

VRSTVY KLAMU

Můj lide, přišel čas, na který mnozí z vás čekali, který jsem předpověděl ve vašich životech.
Mnoho z vás jsem povolal k speciálním úkolům a vy jste čekali, připravení. A nyní ti z vás,
kteří jsou připraveni, budou posláni na taková místa, kde se budou starat o můj lid.
Je mnoho vrstev klamu a hříchu, které jsou v tomto čase podporovány Zlým. Musíte být nyní velmi
opatrní, abyste se vyhnuli jeho klamům. Poznáte je, když budete setrvávat v mém Slovu. Políčil
pasti na každého z vás, aby zabránil vaší práci pro mé království. Touží vás polapit hříchem
a udržovat vás v soustředění na tento svět a jeho potěšení a v zapomnění, co leží za ním.
Ale Já toužím, abyste kráčeli svobodní od pozemského poddanství. Budete-li hledat Mě a mé cesty,
osvobodím vás od hříchu, abyste mohli jít se Mnou.
Váš čas je blízko, mé děti. Osvoboďte se rychle, abyste mohli pracovat pro mé království a dostali
velkou odměnu.
Ježíš

2 Tim 3, 13: Ale s lidmi špatnými a s těmi, kdo druhé podvádějí, to bude horší a horší: jsou to klamající
oklamaní.
Jak 4, 4: Vy, duše nevěrné, což nevíte, že přátelit se s tímto světem znamená znepřátelit se s Bohem?
Kdo chce tedy být přítelem světa, stává se nepřítelem Božím.

693. Poselství Matky Spásy ze dne 14. ledna 2019.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

LIDSTVO BUDE ŽÍT OČISTOU, V NÍŽ BUDE TĚŽCE ZKOUŠENO ZLEM

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:

Žehnám všechny lidi dobré vůle, kteří žijí v Boží vůli.
Milované děti, mé Neposkvrněné Srdce tluče pro každé z mých dětí, které zasvěcují každý okamžik
k růstu v lásce k Bohu a bližnímu s nadějí předat Zemi Bohu ve stavu, v kterém ji ponechal
člověku.
Lidstvo bude žít očistu, v níž bude těžce zkoušeno zlem. Zlo je bude je svádět jako nikdy
dříve a to povede ke krutým chvílím, kdy se vás bude pokoušet, abyste popřeli, že jste děti Boha.
Snaha Zlého dosáhne svého vrcholu s cílem donutit mé děti vyhnout se bolesti této kruté doby tím,
že se nabídnou být označeny (*), aby obdržely výhody těch, kteří budou mít vše, co je nezbytné
k životu, aniž by něco dalšího potřebovali.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Být aktivní v Lásce mého Syna znamená duchovně růst a bezvýhradně se odevzdat
Boží vůli.
Svědectví se naplňuje prací a jednáním, jak nařizuje Bůh, a to je splněno těmi, kdo žijí
promyšleně a rozhodnuti být stoupenci mého Syna.
Člověk sám nemůže dát, co nemá. Nemůže tvrdit, že je opravdový, aniž by nejdřív rostl v duchu,
aniž by byl formován a posilován ve víře. Lidské stvoření potřebuje cítit sílu, jistotu, stálost
a nepřekonatelnou lásku Nejsvětější Trojice k stoupencům konce časů, která je naplňuje stejnou
vírou, aby obavy, hrůzy a pronásledování tohoto času a toho, který má přijít, je nezdrtily.
Mé děti, velké národy budou zapojeny do velkých povstání a nekonečných revolucí, lidé nebudou
vědět kam jít, a pak budou ještě zmatenější. Vyvstane síla lidí, kteří s moderními a povzbuzujícími
myšlenkami ve světském smyslu, budou chtít zaplnit vnitřní prázdnotu extrémním modernismem,
který není Boží vůlí, a mé děti půjdou z jedné země do druhé hledajíce to, co nenajdou.
Výrony z erupcí supervulkánu vytvoří mrak plynů, který zabrání paprskům Slunce
proniknout až k zemi, a to vytvoří skleníkový efekt: Teplota klesne natolik,
že v tropických zemích způsobí chlad mnoho úmrtí.
Stěhování z jedné země do druhé už nebude možné a lidstvo pocítí, že jeho pokrok
je k ničemu. Vy, mé děti, neztrácejte víru. Co člověk není schopen udělat, učiní Boží
všemohoucnost.
Volám vás, abyste se modlili za Čínu dřív, než se její moc rozšíří na celé lidstvo.
Modlete se za Mexiko, jeho země se třese a mé děti trpí, a spolu s touto zemí, budou
postiženy Spojené státy a Kanada.
Modlete se za mé děti na Jamaice, bude bičována přírodou. Portorico bude znovu
zkoušeno, ne však v tom rozsahu, jaký lidé předpovídají, aby vás varovali.
Vyzývám vás, abyste se modlili za sebe navzájem – nesmíte dovolit mít v sobě pocity,
které jsou proti lásce k Bohu a člověku.
Má slova: "NAKONEC MÉ NEPOSKVRNĚNÉ SRDCE ZVÍTĚZÍ", nebyla pochopena…
Lidstvo si bude muset uvědomit, že nazývat se křesťanem je víc než označení, je to věčná spása,
když člověk vědomě pracuje a jedná v rámci Božího Zákona, který vyzývá všechny mé děti být
láskou uprostřed pohrom, do nichž uvidíte ponořenou církev mého Syna kvůli zradám, jimž byla
vystavena. To ji povede být zcela obnovenou podle Boží vůle a nikoli té lidské.

Z bolesti a pronásledování vyjde církev mého Syna, aby našla dveře slávy, zcela oddaná Boží
Lásce, a ne té, kterou v tomto čase nazýváte láskou k Bohu. Někteří říkají, že milují Boha
a přesto Boží Láska je od ní velmi rozdílná – je to spojení člověka s jeho Stvořitelem.
Boží vůle zvítězí a všechna stvoření budou v ní žít a pokoj bude panovat ve všech
národech.
Boží království zvítězí "na zemi jako i v nebi" [Mt 6, 10] a mé děti budou radostně žít
v opravdové lásce. Ale nyní, mé děti, se musíte modlit a jednat, neboť jste nebyly úplně
očištěny.
Nabílené hroby (**) kují pikle proti mým dětem. Učení věří, že vlastní Boží Pravdu a kvůli tomu
vezmou spravedlnost do svých rukou. Nebojte se, děti, protože tato Matka vás udrží ve stálé
pohotovosti a obraně, aby vás Zlý nezastihl nepřipravené.
Milované děti, nezastavujte se. Nebe vás s předstihem upozorňuje o událostech, abyste se
připravily a přišly k Bohu v pokoře. Neznevažujte má odhalení, naopak, modlete se a jednejte ve
prospěch svých bratrů. Nebudete pokračovat v životě stejným způsobem, učte se bratrsky sdílet,
protože budete žít v komunitě, abyste se chránily před zlem, které se zmocní mnoha mých dětí,
a mé srdce kvůli nim krvácí.
Nebuďte mezi těmi, kteří čekají, ale těmi, kteří přijdou k Boží Lásce Nejsvětější Trojice
a nabídnou svou službu Bohu pro vítězství Boží vůle na zemi.
Má Láska je před všemi mými dětmi, jste těmi, kteří ji přijmou, nebo odmítnou. Volám vás ve
jménu mého Syna. Mé požehnání je pro vás.
Matka Maria

Poznámky překladatele:
(*) značkou šelmy
(**) Pokrytci
694. Poselství Boha Otce ze dne 23. ledna 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

SOUSTŘEĎTE SE NA PŘÍTOMNOST

Mé děti, je velmi důležité, abyste udržely svou mysl a oči na přítomném okamžiku, abyste neutekli
dopředu, protože to vám přinese jen strach a úzkost. Váš nepřítel chce, abyste měli strach, ale Já
si přeji, abyste kráčeli ve víře.
Co pro vás mám, je pro dnešek, ne pro dobu před vámi. Čas je téměř u konce a Já mám hodně
toho, o co se mám s vámi rozdělit. Mám mnoho odměn pro ty z mých dětí, které si vedly dobře
v poslušnosti ke Mně a zlou odplatu pro ty, které stále činily zlo a odmítaly se kát.
Zůstávejte ve své mysli se Mnou. Udržujte své myšlenky soustředěné na mé svaté Slovo,
a všechno bude dobré. Ať už se bojíte čehokoli, Já mám vždy [pro vás] plán.
Bůh Otec

Př 3, 5-7
5: Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.
6: Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.
7: Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať.
Dn 3, 15-28
15: Nuže, jste ochotni v čase, kdy uslyšíte hlas rohu, flétny, citery, harfy, loutny a dud a rozmanitých
strunných nástrojů, padnout a poklonit se před sochou, kterou jsem udělal? Jestliže se nepokloníte, v tu
hodinu budete vhozeni do rozpálené ohnivé pece. A kdo je ten Bůh, který by vás vysvobodil z mých
rukou!“
16: Šadrak, Méšak a Abed-nego odpověděli králi: „Nebúkadnesare, nám není třeba dávat ti odpověď.
17: Jestliže náš Bůh, kterého my uctíváme, nás bude chtít vysvobodit z rozpálené ohnivé pece i z tvých
rukou, králi, vysvobodí nás.
18: Ale i kdyby ne, věz, králi, že tvé bohy uctívat nebudeme a před zlatou sochou, kterou jsi postavil, se
nepokloníme.“
19: Tu se Nebúkadnesar velice rozlítil a výraz jeho tváře se vůči Šadrakovi, Méšakovi a Abed-negovi
změnil. Rozkázal vytopit pec sedmkrát víc, než se obvykle vytápěla.
20: Mužům, statečným bohatýrům, kteří byli v jeho vojsku, rozkázal Šadraka, Méšaka a Abed-nega svázat
a vhodit je do rozpálené ohnivé pece.
21: Ti muži byli hned svázáni ve svých pláštích a suknicích i s čepicemi a celým oblečením a vhozeni do
rozpálené ohnivé pece.
22: Protože královo slovo bylo přísné a pec byla nadmíru vytopena, ony muže, kteří Šadraka, Méšaka a
Abed-nega vynesli, usmrtil plamen ohně.
23: A ti tři muži, Šadrak, Méšak a Abed-nego, padli svázaní do rozpálené ohnivé pece.
24: Tu král Nebúkadnesar užasl a chvatně vstal. Otázal se královské rady: „Což jsme nevhodili do ohně tři
svázané muže?“ Odpověděli králi: „Jistěže, králi.“
25: Král zvolal: „Hle, vidím čtyři muže, jsou rozvázaní a procházejí se uprostřed ohně bez jakékoli úhony.
Ten čtvrtý se svým vzhledem podobá božímu synu.“
26: I přistoupil Nebúkadnesar k otvoru rozpálené ohnivé pece a zvolal: „Šadraku, Méšaku a Abed-nego,
služebníci Boha nejvyššího, vyjděte a pojďte sem!“ Šadrak, Méšak a Abed-nego vyšli z ohně.
27: Satrapové, zemští správci a místodržitelé a královská rada se shromáždili, aby viděli ty muže, nad
jejichž těly neměl oheň moc; ani vlas jejich hlavy nebyl sežehnut, jejich pláště nedoznaly změny, ani
nebyly cítit ohněm.
28: Nebúkadnesar zvolal: „Požehnán buď Bůh Šadrakův, Méšakův a Abed-negův, který poslal svého
anděla a vysvobodil své služebníky, kteří na něj spoléhali. Přestoupili královo slovo a vydali svá těla, aby
nemuseli vzdát poctu a klanět se nějakému jinému bohu než Bohu svému.

695. Poselství Boha Otce ze dne 24. ledna 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

BEZMOCNÍ

Moji lidé budou bezmocní ovlivnit, co se stane v tom, co brzy přijde k národu Ameriky. Chci, mé
děti, abyste si vzpomněly, že Já nejsem bezmocný a mohu se o vás velmi dobře postarat, vést vás
do bezpečí a zaopatřit vás i ve velmi omezených podmínkách.
Chci, abyste se nebály toho, co přichází, ale spočinuly ve Mně a věděly, že Já jsem mocný Bůh,
který dobře zaopatří své děti. Miluji vás a nikdy vás neopustím – Já jsem spolehlivější než všichni,
které nyní vidíte kolem.
Některé z vás jsem povolal, abyste šly po této cestě až ke konci. Jiné, ty, které se pokorně
podrobily mému očistnému ohni, jsem nepovolal k tomu, aby zůstaly naživu až do konce,
ale vezmu je domů dřív, aby nemusely vidět, jak přichází Zlý.

Bůh Otec

Ex 14, 8-14
8: Hospodin zatvrdil srdce faraóna, krále egyptského, a ten Izraelce pronásledoval. Ale Izraelci navzdory
všemu vyšli.
9: Egypťané je pronásledovali a dostihli je, když tábořili při moři, dostihli je všichni faraónovi koně, vozy,
jeho jízda a vojsko, při Pí-chírotu před Baal-sefónem.
10: Když se farao přiblížil, Izraelci se rozhlédli a viděli, že Egypťané táhnou za nimi. Tu se Izraelci velmi
polekali a úpěli k Hospodinu.
11: A osopili se na Mojžíše: „Což nebylo v Egyptě dost hrobů, že jsi nás odvedl, abychom zemřeli na
poušti? Cos nám to udělal, že jsi nás vyvedl z Egypta?
12: Došlo na to, o čem jsme s tebou mluvili v Egyptě: Nech nás být, ať sloužíme Egyptu. Vždyť pro nás
bylo lépe sloužit Egyptu než zemřít na poušti.“
13: Mojžíš řekl lidu: „Nebojte se! Vydržte a uvidíte, jak vás dnes Hospodin zachrání. Jak vidíte Egypťany
dnes, tak je už nikdy neuvidíte.
14: Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčky přihlížet.“

696. Poselství Boha Otce ze dne 25. ledna 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

NAUČTE SE MODLIT

Mé děti, je na nejvyšší míru důležité si uvědomit, jak se v tomto čase modlit. V tomto čase,
mé děti, bude modlitba vaší nejsilnější zbraní. Bude to způsob jak obdržet, co potřebujete
a jak se ochránit před vašimi nepřáteli a těmi, kdo se vás snaží zabít. Modlitba vám přinese,
cokoli potřebujete, ale musíte se naučit modlit ve víře.
Bůh Otec

Mt 6, 9-13
9: Vy se tedy modlete takto: Otče náš, jenž si na nebesích, posvěť se jméno tvé.
10: Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
11: Chléb náš vezdejší dej nám dnes,
12: A odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům.
13: A neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé je království a moc a sláva, navěky. Amen.

697. Poselství Boha Otce ze dne 18. ledna 2012.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

PROČ SI JEŠTĚ HRAJETE?

Bylo již velmi pozdě v noci, skoro 3 hodiny ráno a já jsem si četla v Písmu, když jsem silně pocítila,
že Pán chtěl, abych se modlila v duchu. Modlila jsem se několik minut, a pak Pán mi dal toto
poselství:

Mé dítě, nepřítel vás chce prosít jako obilí.
Cožpak nevidíte, jaké časy jsou před vámi? Nevidíte, jaká udeřila hodina? Proč se sami
nepřipravujete na návrat mého Syna na zem? Proč si ještě hrajete ve světě a zanedbáváte váš čas,
který můžete trávit se Mnou a v mém Slovu?
Všechny mé děti, které toto zanedbají, budou trpět strašnými následky v časech, které přicházejí.
Mé dětičky, cožpak si neuvědomujete to všechno, co stojí před vámi – Já vám nemohu všechno
odhalit – ale dbejte mého varování! Nezanedbávejte váš čas se Mnou, ani váš čas v mém svatém
Slovu, neboť pak budete vskutku nepřipravení na všechno, co se má na zemi stát.
Bůh Otec

Ž 119,105: Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku.
2, Tim 3, 16-17: Všechno, co je v Písmu napsáno, Bohem je vdechnuto a hodí se k poučování,
k usvědčování, k napravování a vychování ke spravedlnosti. Tak je potom Boží muž jak má být, důkladně
vyzbrojený pro každé dobré dílo.
Mt 4, 4: On však odpověděl: Je psáno: Ne samým chlebem je živ člověk, ale každým slovem, které vychází
z úst Božích.
Joshua 1, 8: Kniha tohoto zákona ať se nevzdálí od tvých úst. Rozjímej nad ním ve dne v noci, abys mohl
bedlivě plnit vše, co je v něm zapsáno. Potom tě na tvé cestě bude provázet zdar, potom budeš jednat
prozíravě.

698. Poselství Ježíše ze dne 16. ledna 2019.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

MOJI LIDÉ, KOLIK JEN VOLÁNÍ JSTE JIŽ OBDRŽELI!

Moji milovaní lidé:
Nesu vás v dlaních mých rukou [Iz 49, 16], abyste se neztratili, ale přesto někteří z vás
je opouštějí a se Zlým odcházejí do bláta.
Žít v mé vůli je nádherné. Naučte se najít potěšení ve správném životě, nacházet plody vedoucí
k věčnému životu a potěšení pro duši, když dobro zůstává v lidském stvoření.

V ulicích některých měst, jakkoli se mohou zdát čistá, v nějaké chvíli najdete něco, co pro vás
nebude příjemné. Vždy se stává, že nějaký bratr nedodržuje pravidla a učiní to místo ošklivým.
Totéž se stane, když se vzdálíte od mé vůle. Zatímco jdete v ní, cítíte se dobře a všechno je velmi
snadné, ale když se vynoří "ego", které nebylo nasměrováno na správnou cestu, zablátí dobré
úmysly a vstoupí do bouře vyvolávající neštěstí a odstraní dokonce i to, o čem jste věřili, že má
ve vás dobré základy.
Moji milovaní lidé, v současných podmínkách nemůžete očekávat, že se vnitřně
změníte. Ďábel číhá v záloze víc než kdy jindy a silně útočí na mé děti, aby je přesvědčil
odvrátit se ode Mne a zřeknout se Mne. Posedlost zlem je tudíž častější, ale méně se dá poznat.
Vyzývám vás, abyste toto odhalení nepustili z hlavy. Je to jídlo, které není prošlé,
abyste vy, děti, viděly předzvěsti a znamení. Důrazně vás upozorňuji, abyste pochopily,
porozuměly a uvedly do praxe svou schopnost chápání, a tím krotily svobodnou vůli, která vás
vede k tomu, že si myslíte, že beze Mne se můžete dostat bez újmy z toho, co se děje na zemi.
Moji milovaní lidé:
Zákon vám nebyl dán, abyste pokračovali v nevázanosti…
Zákon byl vám dán, abyste jej dodržovali a nedělali, co chcete.
Vyzývám mé lidi, aby žili v dobru a ne, aby se o něj připravovali. Vyzývám vás, abyste netoužili
po nižších věcech kvůli zneužité lidské vůli…
Vyzývám mé lidi, aby žili tím, co je vyšší, duchovním vzestupem, kterého se bojíte, protože jej
nevidíte.
Mé království je království slávy, ne království mrtvých, ale království živých, kteří naslouchají,
dívají se, velebí, kdo Mě uznávají a vědí, že jsou moje děti a Já jsem jejich Otec.
Moji lidé, kolik jen volání jste již obdrželi, kolik znalostí, abyste byli rozumní, kolik
vědění jste dostali, abyste byli dozrálé a vzdělané děti, a ne nevědomé!
Moji milovaní lidé:
Země se chová nejen jako magnet k užitku člověka, ale tento magnet může k Zemi
přitáhnout nebeské těleso, které se potuluje vesmírem a blíží se k Zemi.
Lidstvo není v tomto čase nevědoucí o změnách, nebo o událostech, kterým Země
může čelit a které již byly oznámeny Mnou, mou Matkou nebo mým milovaným svatým
archandělem Michaelem.
Magnetické pole Země vstoupilo do procesu definitivní změny, a proto jeho ochranný účinek pro
Zemi zeslábl a vystaví lidstvo ztrátě vědeckého rozvoje a technologickému úpadku, který nemá
obdoby.
Děti, volám vás, abyste vzaly v úvahu, že projdete různými, krutými změnami v podnebí, zažijete
několik klimatických změn v jednom ročním období. Člověk způsobil přírodě vážnou škodu, zmocnil
se přírody, aniž by myslel na budoucnost, a vy chcete napravit škody v jediném okamžiku,
přestože to není možné. Vlhkost v půdě se zmenšila a kvůli tomu, co člověk zaseje, nevydá
očekávanou úrodu. Proto se hladomor ve světě bude zvětšovat a voda se stane živlem, po kterém
budou lidé toužit nejvíce.
Mé děti, v tomto čase si nemůžete být jisté, zda obdržíte dobrou úrodu, protože podnebí není stálé
a zcela předvídatelné. Čelíce těmto událostem, lidské stvoření bude podléhat změnám stavu mysli
svých bratří ze strachu nemít základní prostředky ke svému přežití. Člověk, cítící hrozbu pro své
živobytí, změní kulturu, bratrství, lásku, morálku a dokonce i náboženství, aby si zajistil přežití.

Moji lidé, většina z vás nepracovala přímo na takovém ničení planety, ale ne všichni se snažili
zastavit takovou zkázu. Velké národy, provádějící nukleární testy v zemi, narušily tektonické
poruchy v blízkých vrstvách Země a tyto poruchy pozměnily jiné v posloupnosti vrstev Země
a současně způsobily větší teplo, směřující do středu Země, který se ohřál víc než v jiných časech.
Zlý už dlouho tvrdě pracoval a uskutečňoval vývoj svých plánů tak, aby tato generace byla
předmětem síly zla. Víte velmi dobře, že lidstvo je nedobrovolně podrobeno ekonomické moci,
která je vedoucím prvkem v osudu zemí, řídí nemorálnost, nevázanost a rozhoduje o velkých
hladomorech v různých zemích s cílem zmenšit globální populaci.
Nemoci minulosti znovu nabývají na síle, a to proto, že v některých laboratořích byly oživeny.
Manipulace, ve které žijete, mé děti, je taková, že s velkým překvapením zažijete oznámení,
které otřese mou církví a způsobí, že falešní proroci se budou lišit ve svých předpovědích.
Moji lidé, udržujte víru ve Mne, nedám vám kameny místo chleba, neřeknu vám
"Tady jsem" a nepostavím vás proti zlu. Já jsem váš Pán a přede Mnou poklekne
každé koleno [Mt 14, 11].
Patříte vlastníku vinice, jste mé děti a potřebujete se přitáhnout blíž ke Mně, nejen slovy, ale tím,
že zůstanete v mé Lásce, v poznání mého Ducha Svatého.
Degenerace se zmocnila velké části lidstva, a pro některé se to stalo z nevědomosti, pro jiné
z tvrdohlavosti, pro další ze vzpoury a pro zbytek, protože Mě nechtějí milovat a touží vlastnit sílu
a moc, kterou lidské bytosti nevlastnily, dokud jim nebyla dána Zlým, aby jednali proti svým
bratrům.
Modlete se za Spojené státy, jejich arogance povede k neočekávané bolesti. Tito lidé
budou krutě trpět přírodou.
Modlete se za Indii, příroda ji bude bičovat. Ve svých modlitbách nezapomeňte na mé
děti v Kalkatě, modlete se za ně. Modlete se jeden za druhého a zrychlete svůj krok.
Pronásledování nenechá na sebe dlouho čekat. Moji věrní jsou sledováni těmi, kdo Mě ani nemilují
a ani nechtějí, abych je varoval.
Žehnám vám, moji milovaní lidé.
Váš Ježíš

699. Poselství Ježíše ze dne 28. ledna 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

BUĎTE SVĚTLEM

Pro mé děti nastal čas, aby povstaly a zářily, aby má sláva se mohla odrážet ve vašich životech.
Žijete v temném světě, mé děti, a v tom světě máte být světlem. Máte být vzorem mé Lásky a mé
Pravdy těm, kteří jsou kolem vás. Nikdy nebuďte zajedno s hříchem nebo temnotou. Žádám vás,
abyste se postavily za pravdu a světlo. Za mé Světlo.

Nyní bude temnota ve vašem světě stále růst, až do konce. Nezapomeňte má slova.
Ježíš

Iz 60, 1-4
1: Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva.
2: Hle, temnota přikrývá zemi, soumrak národy, ale nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou jeho
sláva.
3: K tvému světlu přijdou pronárody a králové k jasu, jenž nad tebou vzejde.
4: Rozhlédni se kolem a viz, tito všichni se shromáždí a přijdou k tobě; zdaleka přijdou k tobě tví synové
a dcery tvé budou v náruči chovány.
Mt 5, 14-16
14: Vy jste světlo světa. Nemůže se skrýt město položené na hoře.
15: A když se rozsvítí světlo, nestaví se pod kbelík, ale na svícen, takže svítí všem v domě.
16: Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a velebili vašeho Otce v nebesích.
Jan 8, 12: Ježíš k nim znovu promluvil a řekl: "Já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, nebude chodit
v temnotě, ale bude mít světlo života."
1Thes 5, 5: Vy všichni jste přece synové světla a dne, noc, ani tma nemá nad vámi právo.
Ef 5, 8: Byli jste ovšem kdysi tmou, ale teď jste světlem v Pánu. Žijte tedy jako děti světla.

700. Poselství Boha Otce ze dne 29. ledna 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

ZLO VE VAŠEM SVĚTĚ
Mé děti, zlo ve vašem světě roste exponenciálně. Nepřítel vašich duší šíří nenávist proti mému lidu.
Brzy to způsobí konečnou bitvu o duše.
Nebuďte nikdy zajedno se zlem ve vašem světě, neboť budete-li, Já o tom budu vědět, a to bude
mít následky. Mým lidem je nařízeno být světlem v temném světě a ne přispívat k temnotě. Jste-li
částí temnoty, nejste moji.
Nyní vás připravuji udělat své poslední práce, protože čas ve vašem světě spěje ke konci. Buďte
citliví k mému Duchu, když k vám mluví. Buďte citliví k mému vedení a k tomu, co po vás požaduji
v tomto čase, neboť mnoho duší je v sázce v každém [vašem] úkolu a když Mě odmítnete, budete
se Mi muset zodpovídat.
Poslechněte Mě a sklidíte mnoho odměn.
Bůh Otec

Iz 5, 20-21
20: Běda těm, kdo říkají zlu dobro a dobru zlo, kdo vydávají tmu za světlo a světlo za tmu, kdo vydávají
hořké za sladké a sladké za hořké!
21: Běda těm, kdo jsou moudří ve vlastních očích a rozumní sami před sebou.
Ef 5, 8; 15-16
8: Byli jste kdysi ovšem tmou, ale teď jste světlem v Pánu. Žijte tedy jako děti světla.
15: Dávejte tedy dobrý pozor, jak se máte chovat, ne jako nemoudří, nýbrž jako moudří;

16: dobře využívejte tohoto času, protože žijeme ve zlých dobách.
Mt 24, 12-14
12: a protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých.
13: Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.
14: A toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům, a teprve
potom přijde konec.

701. Poselství Boha Otce ze dne 31. ledna 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

OZVĚNY VE VĚČNOSTI

Bitevní linie je vytyčena, moji lidé. Kterou stranu si zvolíte? Konflikty se vyhrocují všude,
ve městech, státech a národech.
Zvolíte si zlo, nebo dobro? Zvolíte si setrvávat ve Mně a žít mým Slovem, ať už to stojí cokoli,
nebo půjdete spolu se zkažeností světa, ve kterém žijete, kvůli oblibě u lidí?
Volby, které nyní učiníte, budou mít ozvěnu napříč věčností. Vyberte si dobře.
Zvolte si moudře.
Vy víte, že jste povoláni k úzké cestě, přesto mnozí z vás bojují proti mé svatosti, a místo toho
jdou širokou cestou. Půjdete-li širokou cestou, půjdete cestou hříchu, neboť Já vás vašemu hříchu
předám a už vám neposkytnu pokání.
Zaujměte stanovisko, mé děti. Zaslibte se cestě, kterou si vyberete, ale vězte, že vaše volba
ve věčnosti vyvolá ozvěnu.
Bůh Otec

Jak 4, 4: Vy duše nevěrné, což nevíte, že přátelit se s tímto světem znamená znepřátelit se s Bohem?
Kdo chce tedy být přítelem světa, stává se nepřítelem Božím.
Iz 5, 20-21
20: Běda těm, kdo říkají zlu dobro a dobru zlo, kdo vydávají tmu za světlo a světlo za tmu, kdo vydávají
hořké za sladké a sladké za hořké!
21: Běda těm, kdo jsou moudří ve vlastních očích a rozumní sami před sebou.
Mt 10, 33: Ale kdo mě zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi.

702. Poselství Boha Otce ze dne 31. května 2012.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

ZAČÍNÁ NOVÝ VĚK

Můj lide,
tolik z vás si vůbec neuvědomuje důležitost času, který žijete na zemi. Všichni v nebi to vědí
a radují se, přesto tak mnozí z vás pokračují ve svých životech ze dne na den, jakoby se nic
nezměnilo – i když se všechno změnilo.
Začíná nový věk a mnohé se zanedlouho zhorší. Moje sláva vystoupí a bude zářit na ty, které jsem
určil, ty, které jsem vybral jako nástroj v tomto čase. Mnozí odmítnou práci, kterou měli udělat,
právě tak, jako odmítli mého Syna, a budou souzeni.

(Když to řekl, viděla jsem, jak soud padá rychle na ty, kteří se smějí zázrakům posledního času).
Mnozí odmítnou zázraky, které uvidí, jakkoliv veliké – a které musí být veliké. Mnozí se je pokusí
odůvodnit mou velkou mocí, neboť vykonám takové činy, které žádný člověk dříve neviděl.
Zázraky v přírodě, člověku neznámé, se stanou přímo před vašima očima. Mé děti a mnozí je uvidí
a uvěří, navzdory těm, kteří se jim vysmívají.
Nyní musíte kráčet opatrně přede Mnou, moji maličcí, neboť nepřítel položil před vás mnoho
nových pastí a léček a doufá, že vás odláká od mé přítomnosti. Načas se mu podaří odlákat
někoho z vás a tímto způsobem vás oslabit.

(Viděla jsem v duchu, že cílem nepřítele je oslabit nás tak pro další útok).
Musíte být silní ve Mně, jestliže máte přežít, co přijde v blízké budoucnosti. Dal jsem vám varování
už předem, abyste se mohli připravit na to, co leží před vámi, neboť až se to stane, stane se
všechno najednou. Mnohé, zdánlivě simultánní události se stanou jedna za druhou, a proto
nebudete mít čas, abyste se potom připravili.
Připravujte se na brzký návrat mého Syna. Nepodceňujte moc nepřítele vašich duší. Buďte vždy
bdělí vůči jeho úkladům. Buďte bdělí a modlete se po všechen čas, abyste svůj běh mohli skončit
přesvědčivě a s odvahou.
Bůh Otec

Iz 60, 1-2: Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva. Hle
temnota přikrývá zemi, soumrak národy, ale nad tebou vzejde Hospodin, a ukáže se nad tebou jeho
sláva.
Iz 28, 22: Nechovejte se už jako chvastouni, ať vám nemusí být přitažena pouta. Slyšel jsem od
Panovníka, Hospodina zástupů, že je konec s celou zemí, že je rozhodnuto.
Jud 1, 18: Říkali vám: "V poslední době povstanou posměvači žijící podle svých bezbožných žádostí."
1 Petr 5, 8: Buďte střízliví a bdělí, protože váš protivník ďábel jako řvoucí lev obchází a hledá, koho
by mohl zhltnout.

703. Poselství Ježíše ze dne 4. prosince 2018.
Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko), http://jezusuzenete.hu

KAŽDOU SVOU MODLITBU OBĚTUJTE ZA HŘÍŠNÍKY

Moje drahé děti:
Teď k vám mluvím proto, abych vás varoval. Rozhodli se vás zahubit, a proto zanedlouho
propukne v církvi velké pronásledování. Všechno se to musí stát, protože musím očistit svou církev.
Neboť kdybych to neučinil, byli byste všichni ztracení. Už dávno zaměnili hodnoty: o dobru říkají,
že je zlé a o zlu, že je dobré a do mých kostelů, do církve, zavedli nemorálnost a hřích, zejména
chlípnost, i když tam nemají co hledat.
Moje děti! Nechal jsem přijít Islám do Evropy, protože na Mne lidé zapomněli a obrátili se ke Mně
zády. Zbožňování jediného pravdivého Boha vyměnili za své vášně, jim vzdávají hold, zbožňují
sebe samé, avšak to není nic jiného než obyčejné modlářství. Teď jim ukážu, co si zaslouží.
Dostanou, co hledali. Démoni je budou mučit osobně a trýznit tak, jak si to zasluhují, a to je jen
začátek. Potom budou muset v pekle trpět stokrát, milionkrát víc, navěky věků.
Mé děti, tak už to nemůže jít dál. Já nejsem slaboch, vetchý, starý děda. Já jsem Bůh, jenž
všechno vidí a slyší. Zaplatím každému podle jeho skutků – dobré odměním, ale hříšníky
potrestám. A kdybych tak nečinil, byl by zde někdo mimo Mne, kdo by bránil žalované,
vykořisťované, zbavené práva na podíl, a před trýzniteli?
Pravím vám, že i dnes a navěky je platné podobenství o lakomém boháči a žebráku Lazarovi.
Strpěl jsem, aby boháč nepřispíval chudému žebrákovi Lazarovi a nepomohl mu. Ale když pro oba
přišel konec, zaplatil jsem jim podle jejich skutků, podle jejich zásluh. Lazar, který trpělivě snášel
svůj těžký osud, je navěky šťastný v mém království. Avšak lakomý boháč, který se s ním
nerozdělil o své statky, které přijal ode Mne, se navěky trápí v ohni.
Mé děti, to je Písmo svaté, z něhož se nemůže ztratit ani jedno písmeno, jediná čárka, dokud se
nenaplní. Jednáte dobře, když evangelium poznáváte a obracíte je v činy. Písmo by se mělo všude
vyučovat, neboť je nejvznešenější vědou, která vás vede k věčnému životu. Vše ostatní je
marnost, která uplyne a zmizí. Duše je tím, co vás živí, tělo duši neprospívá. Svou pozornost byste
měly soustředit na to, co slouží spáse a prospěchu duše. Mé učení byste měly obracet v činy
a tehdy budete šťastné na zemi a navěky i v nebi.
Buďte ostražité a pozorujte znamení časů! Všímejte si naplňování mých proroctví! Připravte se,
neboť se naplní i ostatní! V každém okamžiku svého života se odevzdávejte Mně, znovu a znovu.
Já jsem středem a podstatou vašeho života. Budu pro vás nejdůležitější ze všech, ať Já jsem
na prvním místě ve vašem srdci, vaší mysli a ve vašem čase, protože Já jsem váš Vykupitel.
Dívejte se na Mne na kříži, jak má krev pokrývá mé tělo. Pozorujte neustále, jaká byla cena za vaši
duši. Volám k vám: "Moje děti, žízním!" Zachraňujte duše, přineste je pod můj kříž, aby na ně
kapala má Krev – tak zmírníte mou žízeň po spáse duší. Velmi jsem trpěl. Prosím vás, nechť je
vaším hlavní úkolem záchrana duší!
Čiňte drobná sebezapření, která sjednoťte s mou prolitou nejvzácnější Krví a mou smrtí na kříži,
a obětujte je mému Otci skrze slzy a Neposkvrněné Srdce Panny Marie pro záchranu duší.
Takto zúročujte každou svou horlivost, nejlepší část svých vědomostí, váš čas a vaše úsilí, které
jste ode Mne dostaly. Tak zmírňujete moji žízeň. Chřadnu kvůli duším. Zejména teď, v těchto
chaotických časech, kdy duch zloby chce každého zmýlit, kdy nastal tak velký zmatek, že už
nebude nikdo, kdo by se v něm orientoval. Proste Ducha Svatého – On vás potom osvítí, povede
vás a dá vám moudrost. Proto jsem vám Ho dal, abyste Ho volali, neboť On dokončí velké dílo
mého Vykoupení.

Každou svou modlitbu obětujte za hříšníky, aby se z nich, pokud je to možné, nezatratil ani jeden.
Poproste své anděly strážné, aby se modlili za mé úmysly i tehdy, kdy už splníte své každodenní
povinnosti. Čas je konečný, rychle uplyne – zúročujte své talenty, které jste dostaly, neboť budete
z nich brány v potaz.
Moje děti, čas už nadešel, přišla ta hodina. Hříšníci budou deptat mou církev, dokud neuplyne
jejich čas. Přicházejte ke Mně, dokud mohu zůstat mezi vámi. Už naplánovali způsob jak vás zničit
a jak Mě ukrást z materiálu, který jsem posvětil a o němž jsem řekl: "Toto je mé Tělo, toto je má
Krev." Chléb už nebude víc mým Tělem a ani víno mou Krví: zůstanou jen znesvěceným
materiálem, jakým jsem jej stvořil.
To znamená, že zanikne mše svatá a nebude nic, co by udržovalo svět. Už nebudu víc v oplatce,
nedokážete Mě k sobě vzít jako ochranný štít proti Satanovi. Jediným vaším útočištěm bude
modlitba ke Mně, plná víry a orodování mé svaté Matky.
Ale v úkrytu zůstanu s vámi. Já sám ukryji mé opravdové a věrné kněze, kteří i tam budou sloužit
mši svatou, a nezáleží na tom, že ji kněz bude sloužit sám. I to je velká milost, neboť Mě zobrazí
pod svatými barvami, a proto se úplně nezničí svět. Ukryji i společenství, která Mi důvěřují a modlí
se ke Mně modlitbami plnými víry.
Petrovi jsem slíbil: "Ty jsi Petr – Skála – a na této skále postavím svou církev a pekelné mocnosti
ji nepřemohou." Nyní se zdá, jakoby se můj slib nevyplnil, ale Já jsem v úkrytech přítomen, a až
uvidím, že nadešel čas, odhalím Zlého a zničím ho dechem mých úst. Obnovím svou církev a celý
tento stvořený svět.
Vy, kteří patříte ke Mně, nebojte se! Důvěřujte Mi! Uvidíte mé zázraky. Přijměte ze srdce
vycházející, láskyplné, posilňující požehnání ve jménu Otce i Syna I Ducha Svatého.
Váš Ježíš

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

704. Poselství Boha Otce ze dne 2. února 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

ÚTOKY NA EMOCE

Můj nepřítel začal útočit na emoce mých dětí. Musíte se obrnit proti těmto útokům, mé děti.
Strach je seslán, aby zrušil platnost vaší víry, stejně jako chaos je seslán, abyste mohly vypadnout
z rovnováhy a smyslnost je poslána, abyste odložily svůj plášť ochrany a nechaly vašeho nepřítele
neblaze zaútočit na váš život, aby jej zničil.
Každé citové hnutí, které vyvolá můj nepřítel, má cíl, který jde proti mému záměru pro váš život.

Modlete se, mé děti. Nevíte, že modlitba je vaší největší zbraní v tomto čase? Mohly byste mít
o tolik víc požehnání, kdybyste se oddaly modlitbě.
Bůh Otec

Fil 4, 6-7
6: O nic nemějte starosti! Ale ve všem modlitbou a prosbou oznamujte Bohu své potřeby s děkováním.
7: Pak Boží pokoj, který převyšuje všecko pomyšlení, uchrání vaše srdce a myšlenky v Kristu Ježíši.
Př 29, 11: Hlupák soptí, co mu dech stačí, ale moudrý se vždycky ovládne.
Joz 1, 9: Nepřikázal jsem ti snad: "Buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se, neboť Hospodin,
tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš?"
Gal 5, 16-24
16: Chci říci toto: Žijte duchovně, a nepropadnete žádostem těla.
17: Tělo totiž touží po něčem jiném než duch, a duch zase po něčem jiném než tělo. Jsou věci, které si
navzájem odporují, takže nikdy neděláte, co byste chtěli.
18: Jestliže se však necháváte vést stránkou duchovní, nejste už pod Zákonem.
19: K jakým skutkům vede tělo, je všeobecně známo. Jsou to: necudnost, nečistota, chlípnost,
20: modloslužebnictví, čarodějnictví, nenávisti, sváry, žárlení, hněvy, ctižádosti, nesvornosti, stranictví,
21: závisti, vraždy, opilství, hýření a jiné takové věci. Řekl jsem vám to už dříve a říkám to ještě jednou:
lidé, co takovéhle věci dělají, nebudou mít podíl v Božím království.
22: Ale ovoce Ducha je láska, radost, pokoj, vlídnost, dobrota, věrnost,
23: tichost, zdrženlivost. Proti takovýmto věcem se nestaví žádný zákon.
24: Ti, kdo náležejí Kristu Ježíši, ukřižovali svoje tělo i s jeho vášněmi.

705. Poselství Boha Otce ze dne 4. února 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
SLEDUJE VÁS

Moji lidé, musíte zbystřit své smysly, neboť váš nepřítel se plíží a hledá příležitost uchvátit vše,
co se týká vás. Tyto útoky se nezmenší, ale budou vzrůstat každým míjejícím dnem ve vašem
světě.
Nebuďte neznalí jeho způsobů, a jak se snaží vám vzít dary, které chci, aby byly vaše. Neklamte
sami sebe tím, že si myslíte, že je bez hnutí (že nehledá jak vás napadnout), neboť takový nikdy
není. Dnem i nocí se domáhá o dovolení vás prosít. Kdybyste mohli vidět, jak si zaznamenává
každou maličkost, kterou děláte, nebo říkáte, rychle byste mu zamezili každý průnik do vašeho
života.
Jste v bitvě o své životy a nepřítel se nyní snaží odstranit vše, co je moje a vše, co nese mé jméno,
nebo obraz, ze země. Postarejte se, abyste byli pečliví v naplňování dnů, které jsem vám přidělil,
a v tomto čase činili vše v mé vůli, ale vždy si buďte vědomi – že váš nepřítel je skutečný a stále
vás sleduje.
Bůh Otec

1Petr 5, 8: Buďte střízliví a bdělí, protože váš protivník ďábel jako řvoucí lev obchází a hledá, koho by
mohl zhltnout.

Jak 4, 7: Rádi se proto Bohu podřizujte. Vzepřete se proti ďáblovi, a uteče od vás.
Jan 10, 10: Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a působil zkázu. Já jsem přišel, aby měly život a měly ho
v hojnosti.

706. Poselství Boha Otce ze dne 5. února 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

DĚTI PÝCHY

Ach, ty mé děti, měly by se odvrátit od pýchy! Kde je vaše inteligence, mé děti? Cožpak nevíte,
že jako děti pýchy, jste dětmi mého nepřítele? Cožpak nevidíte, že vaše pýcha vás nasměrovala
k pádu?
Můj nepřítel ustavičně pokouší pýchou můj lid a tolik jich stále přijímá jeho pokušení a stává se
pyšnými. Nevidí temnotu ve svých srdcích, nebo utrpení, do něhož je kvůli tomu přivádím.
Všechno ale není ztraceno! Pročistím vás, mé děti, ale žel, nebudete mít radost z tohoto procesu.
Budete ke Mně křičet o pomoc, a přesto vám nebude žádná poskytnuta. Vaše povýšenecké názory
a postoje musí padnout, abych Já, Král králů, mohl vládnout ve vašem srdci a mysli.
Budu vás odmítat přijmout a pročišťovat tak dlouho, dokud nebudete opravdu moji.
Bůh Otec

Př 16, 18: Pýcha předchází pád, domýšlivost klopýtnutí.
Jr 17, 9-10
9: Nejúskočnější ze všeho je srdce a nevyléčitelné. Kdopak je zná?
10: Já Hospodin zpytuji srdce a zkoumám ledví, já každému splatím podle jeho cesty, podle ovoce jeho
skutků.
1Petr 5, 5-6
5: Podobně vy, obyčejní věřící, buďte poslušní svých duchovních představených. Opásejte se všichni ve
vzájemném styku pokorou, neboť Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost.
6: Pokorně se proto skloňte pod mocnou ruku Boží, a on vás povýší, až přijde k tomu čas.
Iz 48, 10: Hle, přetavil jsem tě, ne však jako stříbro, vyzkoušel jsem tě v tavicí peci utrpení.
Zj 3, 18: Radím ti, kup si ode mne zlato v ohni pročištěné, abys zbohatl; bílé šaty, aby ses oblékl a
neukazovala se tvá ošklivá nahota; mast, aby sis namazal oči a zase viděl.
Iz 1, 25: Obrátím na tebe svou ruku, vytavím tvou strusku, jako louhem odloučím všechny tvé přimíšeniny.

707. Poselství Boha Otce ze dne 6. února 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

ZADÁNÍ ÚKOLŮ PROTI BĚLOVLASÝM

Nepřítel uvedl do chodu plán proti mým bělovlasým svatým. Chce odstranit ty, kdo vědí jak se
modlit a hlásat v zemi mou vůli.
Nyní vyzývám mé lidi, aby ochraňovali tyto stárnoucí svaté, aby mohli pokračovat v činnosti v mé
vůli trochu déle. Volám vás, abyste ctili staré, protože říkají mé Slovo, vážili si jich a poskytli jim
úkryt. Zahrňte je svou ochranou, aby se plány nepřítele nezdařily.
Mé děti, u mnoha z vás vaše poslušnost pro tuto věc bude vyžadovat oběti. Žádám vás, abyste
učinili tuto oběť, a velice vás odměním (viděla jsem, že tím míní VELICE) za vaši ochotu
a poslušnost.
Nepřítel má plán vnést zmatek do konce všech věcí a již jej začal provádět. Moji bělovlasí se modlí,
aby má vůle byla učiněna a on ustanovil zadání úkolů vykonat usmrcení, invaliditu a chudobu vůči
nim.
Volám všechny mé lidi, aby se nyní modlili proti těmto zadáním a odrazili je (ta zadání).
Bůh Otec

Poznámka: Co Pán říká v tomto Slovu, je, máte-li staré rodiče, atd., kteří jsou svatými (křesťany),
vezměte je do svých domovů, aby si zachovali své životy k práci pro Něj. Tito stárnoucí svatí vědí
jak se modlit a hlásat Boží vůli v prostředí, kde mnozí mladší svatí to nedělají. Tím, že jim
poskytnete přístřeší, odrazíte plány nepřítele je eliminovat, nebo je zneschopnit (a jejich modlitby),
aby už nebyly hrozbou (nepříteli).
Př 16, 31-32
31: Šediny jsou ozdobnou korunou, lze je nalézt na cestě spravedlnosti.
32: Lepší je shovívavý než bohatýr, a kdo ovládá sebe, je nad dobyvatele města.
Lv 19, 32: Před šedinami povstaň a starci vzdej poctu. Boj se svého Boha. Já jsem Hospodin.
Ex 20, 12: Cti otce svého i matku svou, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin,
tvůj Bůh.
1Petr 5, 8: Buďte střízliví a bdělí, protože váš protivník ďábel jako řvoucí lev obchází a hledá,
koho by mohl zhltnout.

708. Poselství Matky spásy ze dne 24. ledna 2019.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

NEVÍTE JAK NAJÍT KRÁSU DUŠE A ZTRÁCÍTE SE V BÍDĚ NEČINNOSTI

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Já jsem Matka a Učitelka, Ochránkyně lidstva a první z učedníků mého Syna, proto
přicházím ke všem, abych se dotkla vašich srdcí, abyste zůstaly ve víře a pod ochranou
mého Syna, protože nechci ztratit vaše duše.

Můj Syn je Všemocný, Všemohoucí, Vševědoucí, Jemu jsou podřízeny zlé síly [Fil 2, 10]; proto
kdokoli vítá mého Syna s vírou a zůstává v Něm tím, že dodržuje Zákon, ctí svátosti, koná skutky
milosrdenství, přijímá mého Syna v eucharistii a oddává se službě bližnímu, se nesetká se snadnou
cestou, ale se silou zvednout se po každém pádu.
Mé děti zůstávají ve víře, čekají na to, co ještě nepřišlo, ale pozorují zrychlování událostí, které
jim naznačuje, že toto je období velkých událostí a naplnění. Chtějí události vidět, aby se ujistily
o pravdě nebeského Slova, ale když se s nimi setkají, požadují, aby zůstaly daleko od nich kvůli
jejich krutosti.
Lidé mého Syna budou čelit tvrdým zkouškám v prožívání extrémních klimatických podmínek,
v důsledku silného vlivu Slunce na Zem. Nepotrvá dlouho a přijde extrémní chlad a mé děti
v zemích s vysokými nebo tropickými teplotami, by se na to měly připravit.
Ti, kdo chtějí zlehčit události, řeknou, že všechno má vědeckou příčinu jako následek ničení přírody
člověkem, a to je částečně pravda, ale ne každá změna pochází z působení člověka na přírodu.
Měly byste vědět, že změny na Slunci jsou silnější a ovlivňují některé lidi v jejich práci
a jednání. Způsobují vážné choroby v lidském těle a současně se teplo zvětšuje
v samotné přírodě. Věda nebude schopna zastavit nárůst negativních účinků Slunce na Zem
a její obyvatele, ani tání v polárních oblastech, které způsobí vážné záplavy v pobřežních zónách.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
JE NEZBYTNÉ, ABY LIDSTVO ZNOVU OŽIVILO POVĚDOMÍ O TOM, ŽE BŮH JE PRO
ČLOVĚKA VŠÍM.
Lidstvo zabloudilo, vydalo se nejsnazší cestou, neposlechlo a vzdalo se tomu, kdo se pak stal
mučitelem pro člověka samotného, a pak utlačovatelem všech. Podvodník se představil s velkou
výmluvností, v očích lidstva dokázal jít nepozorovaně a předstíral pokoru a poslušnost. Mé děti, vy
neznáte rozsah nenávisti, která živí srdce antikrista. Jeho žízeň po ničení a smrti je neomezená,
bude mít moc, která, ve stanoveném čase, mu předá celé národy, které pak bude soužit bez
příměří, dokud je ve své touze po moci zcela nevyhladí.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Je pro vás nutné, abyste poznaly mého Syna a milovaly věčný život. Člověk hledal
poznání pro své vlastní – nikoli chvályhodné cíle. Nepochopily jste, že opravdové
poznání je to, co hledají mé děti, které se snaží poznat mého Syna [Jan 17, 3], aby
objevily stav vnitřního štěstí, vyvolaného jistotou lásky k Bohu, jednomu
a trojjedinému.
Přát si poznat mého Syna kvůli malicherným cílům, není hodné mých dětí. Tím
nedosáhnete hloubky opravdového štěstí, které přichází s poznáním mého Syna, kdy duše
soustředí své opravdové štěstí a je rozšířením lásky mého Syna na zemi.
Musíte se snažit dosáhnout velikosti Pravdy, a tu najdete životem v Boží vůli, jste-li
duchovně moudří, kdy pravá moudrost je Pravdou. Vy nevíte jak najít krásu duše a ztrácíte se
v bídě nečinnosti. Je pravdou, že ne všechny lidské bytosti jsou stejné. Některé se nacházejí
v klášterech, jiné jsou oddané modlitbě, a dokonce i v takových stavech nedosáhnete krásy
duše vnitřní pasivitou, ale neustálým hledáním setkat se s mým Synem a touto Matkou.
Proto, mé děti, ten, kdo zůstává ostražitý, je tím, kdo je stálý. Abyste byly stálé
a vytrvalé, potřebujete být uvnitř aktivní ve stálém hledání pravdy, a Pravda je v Boží
vůli. Nežadoňte o to, co už vlastníte jako dědicové. Jděte, aniž byste se unavily, aniž byste se

poskvrnily blátem toho, co je světské a hříšné, nenechejte se svést z cesty, buďte poctivé ve své
práci a jednání.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, Zlý nastražil pasti na vás, aby zlomil věrnost, kterou
jste nabídly mému Synu, proto buďte moudré a rozpoznejte zlo [Mt 10, 16].
Děti, modlete se za země, které v tomto čase trpí útlakem.
Děti, modlete se za své bratry, které budou čelit zuřivosti přírody a šílenství člověka.
Modlete se za Mexiko.
Modlete se za Švýcarsko.
Modlete se za Chile.
Děti, modlete se za Itálii, úzkost postihne tuto zemi.
Děti, modlete se, Vesuv se probouzí a hrůza přepadne mé děti.
Děti, modlete se, mír je v ohrožení.
Můj Syn vylévá svou milosrdnou Lásku na celou zemi, aby ti, kdo chtějí, si ji vzali a začali nový
život. Rozesmutňuje mě, že tato Láska mého Syna není známá všem lidem, a proto On není
opravdově přijat. Říkáte, že se změníte, avšak tato změna trvá po dobu "mrknutí oka". Hřích
přemůže dobré úmysly…
Vy, mé děti, buďte láskou, jako můj Syn je Láskou. Žehnám vám svým srdcem planoucím láskou
ke každému z vás.
Matka Maria
709. Poselství Boha Otce ze dne 8. února 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

VYTYČÍM HRANICI

Moji lidé (slyšela jsem tak velký smutek v hlase Pána), přichází velká válka, která postihne všechny
národy. Během této války se násilí zmocní vašich zemí. Nepřítel připravuje srdce svého lidu na tuto
válku. Napětí se rychle zvyšuje, nebude trvat dlouho (než začne) – mnoho, mnoho duší bude
v této válce ztraceno v království temnoty. Duše, které nejsou vrostlé do Mne a nemají ve Mně
základy, nebudou mít žádnou šanci.
Pro můj lid, Já budu tím rozdílem v tom, co přichází do vaší země. Právě tak, jak jsem vytyčil
hranici v zemi Gošen pro můj lid Izraele, který následoval mého služebníka Mojžíše, tak vytyčím
hranici pro můj lid.
Potrestám sluhy Satana v čase této války, a vy to uvidíte, ale můj trest nepřijde blízko k těm, kteří
celým svým srdcem slouží Mně. Povedu vás a postarám se o vás, a jen svýma očima spatříte
a před sebou uvidíte odměnu bezbožných.

Tato válka bude velmi smutný čas pro celé lidstvo, neboť zkáza bude velmi velká. Velká města
a oblasti budou v této válce navždy ztracena. Rozkládající těla budou ležet ve vašich ulicích, neboť
nebude bezpečné pohřbívat vaše mrtvé. Až se to stane, vězte, že konec je velmi blízko a vám
zbývá málo času na zemi.
Povězte lidem o mém Příchodu, neboť je nyní velmi blízko. Řekněte jim, aby dali svá srdce Mně,
neboť přijdu brzy zpět, abych shromáždil mé děti u Mne. Řekněte jim, že nebudou žít věčnost bez
mé velké Lásky.
Bůh Otec

Ex 9, 25-26
25: Krupobití potlouklo v celé egyptské zemi všechno, co bylo na poli, od lidí po dobytek; krupobití
potlouklo také všechny polní byliny a polámalo všechno polní stromoví.
26: Jenom v zemi Gošenu, kde sídlili Izraelci, krupobití nebylo.
Ex 10, 22-23
22: Mojžíš vztáhl ruku k nebi. Tu nastala po celé egyptské zemi tma tmoucí a trvala tři dny.
23: Lidé neviděli jeden druhého; po tři dny se nikdo neodvážil hnout ze svého místa. Ale všichni
Izraelci měli ve svých obydlích světlo.
Ex 11 5-7
5: Všichni prvorození v egyptské zemi zemřou, od prvorozeného syna faraónova, který sedí na jeho trůnu,
po prvorozeného syna otrokyně, která mele na mlýnku, i všechno prvorozené z dobytka.
6: Po celé egyptské zemi se bude rozléhat veliký křik, jakého nebylo a už nebude.
7: Ale na žádného Izraelce, ani pes nezavrčí, ani na člověka ani na dobytče, abyste poznali,
že Hospodin podivuhodně rozlišuje mezi Egyptem a Izraelem.
Ž 91, 5-8
5: Nelekej se hrůzy noci ani šípu, který létá ve dne,
6: moru, jenž se plíží temnotami, nákazy, jež šíří zhoubu za poledne.
7: Byť jich po tvém boku padlo tisíc, byť i deset tisíc tobě po pravici, tebe nestihne nic takového.
8: Na vlastní oči to spatříš, uzříš odplatu, jež stihne svévolníky.
Jr 16, 4: Zemřou na smrtelné nemoci. Nebude se nad nimi naříkat a nebudou pohřbeni. Budou hnojem na
povrchu role. Skoncuje s nimi meč a hlad. Jejich mrtvoly budou za pokrm nebeskému ptactvu a zemskému
zvířectvu.
Jr 16, 9-11
9: Toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Hle, způsobím, že na tomto místě, před vaším zrakem a za
vašich dnů přestane veselí a hlas radosti, hlas ženicha a hlas nevěsty.
10: Až oznámíš tomuto lidu všechna tato slova, zeptají se tě: Proč Hospodin promluvil proti nám všechno
toto velké zlo? Jaká je naše nepravost? Jaký je náš hřích? V čem jsme hřešili proti Hospodinu, našemu
Bohu?
11 Na to jim odpovíš: V tom, že mě vaši otcové opustili, je výrok Hospodinův, a chodili za jinými bohy,
sloužili jim a klaněli se jim; mne opustili a můj zákon nedodržovali.

710. Poselství Ježíše ze dne 5. února 2019.
Nástroj: Mária Julianna

OHEŇ A SVĚTLO DUCHA SVATÉHO OSVÍTÍ DUŠI KAŽDÉHO ČLOVĚKA

Moje drahé děti,

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

"Ten den Páně přijde jako zloděj, a tehdy nebesa prudce s rachotem pominou, živly se žárem
stráví a země i všecko na ní bude souzeno. Všechno tedy tím způsobem vezme za své. Jak proto
vám musí ležet na srdci, abyste žili svatě a zbožně, a tak očekávali a uspišovali příchod onoho
Božího dne, kdy se v ohni nebesa stráví a živly se v žáru rozplynou. Ale my čekáme – jak on slíbil –
nebesa nová a zemi novou, kde by měla svůj domov spravedlnost. Když tedy tak musíte čekat,
milovaní, horlivě se snažte o to, abyste byli před ním bez poskvrny a bez úhony v pokoji. Když je
Bůh shovívavý, použijte toho k tomu, abyste se zachránili" [2Petr 3, 10-15].
Ještě předtím, než to dovolím, oheň a Světlo Ducha Svatého osvítí duši každého člověka. Někteří
budou křičet, naříkat bolestí, neboť uvidí ubohý, hříšný stav své duše. Každý uvidí cestu, kterou
jsem mu určil Já, aby po ní šel do věčného štěstí. Spatří svůj žalostný život, když se vzdálil od
směru, který jsem mu určil skrze mé Zákony a svaté evangelium. Čím více se vzdálil od mé cesty,
tím na něj čeká více utrpení – v lepším případě v očistci, nebo po celou věčnost v pekle.
Moji drazí maličcí, nyní zdvojnásobte své modlitby! Vyproste pro hříšníky milost obrácení,
aby rozpoznali své hříchy, jimiž Mě, nekonečně milujícího Bohočlověka urazili, dostali na kříž
a krutým mučením zabili. Hřeby, bič, trnová koruna, těžký kříž na mém rameni, byly jen hmotnými
nástroji mé popravy. Skutečnou příčinou byly hříchy lidstva, které Já, nevinný, jsem vzal na sebe
a usmířil jsem tím mého Otce.
Moje drahé děti, roním krvavé slzy kvůli každičké ztracené duši. Lidé tak lehce promrhají svou
spásu, nemají užitek z mé, za ně prolité Krve, která by smyla nečistotu, špínu z jejich duše, aby se
stala sněhobílou a mohla tak vkročit do nádherného království věčného života. Můj Otec připravil
tam, kde je i On, místo pro každého člověka. Má jen jedinou podmínku, aby se kdokoli dostal
dovnitř – aby miloval Boha. Milovat Boha znamená, že budete dodržovat jeho Zákony. Kdo
dodržuje jeho Zákon, ten nedokáže činit zlo, nenávidět, vraždit, krást, lhát, neboť kde je láska,
tam přebývá ustavičný pokoj a radost. Můj Otec určil lidstvu věčné štěstí, které začíná už na zemi
a naplní se v nebi.
Ale kvůli dědičnému hříchu a pokušení Satana, přijde k pádu velmi mnoho duší. Přesto vám dám
každou milost, každý nástroj, abyste zůstali pevně stát. Těmito nástroji jsou: ustavičná modlitba,
osobní, úzký vztah lásky se Mnou a přistupování k svátostem, které umožní člověku, aby žil čistě –
už tady na zemi, tak jako andělé v nebi.
Moje děti, temnota noci už sestupuje na zem. Uloupí Mě vám, už nebudu ve svátostech. Zavřou
kostely, neboť Satan velmi dobře ví, že když Mě vám ukradne, tak budete bezmocní, nemocní,
zkrvavení, ochrnutí a slepí – neboť Já jsem proti němu Světlem, silou, dobrotou, láskou
a ochranným štítem. Když se naplníte Mnou, přemůžete ho, neboť Já jsem silnější než on – jsem
Všemohoucí. Proto, moji drazí maličcí, modlete se, aby tyto dny byly zkráceny, aby unikli všichni,
kteří chtějí vytrvat až do smrti vedle Mne.
Teď je čas k tomu, abych připravil úkryty mým kněžím a věřícím. Neboť nezáleží na tom, za jaké
vnější pompy, nebo dekorace budou kněží sloužit mši svatou, ale jen na tom, aby to činili s čistou
duší a zbožňovali a sloužili Mně, skutečnému Bohu. Každé své dítě pohnu a povedu tam, kde najde
bezpečný úkryt. Obstarejte si oplatky, víno a vodu, které jsou příslušenstvím mše svaté, aby, když
občas k vám zavedu kněze, dokázal vám podat nejsvětější oběť.

Kvůli těmto, ve skrýších sloužených mším svatým, požehnám světu, aby zcela nezahynul. Já jsem
Udržovatel, Spasitel, jediný Král a Pán světa, Jenž svou nejsvětější Krví omyl tuto zeměkouli.
Má Krev i dnes na něj vytéká z kalicha, který během mše svaté pozvedá kněz.
Má Krev i teď volá o milosrdenství k Otci do nebe. Proto napsal svatý Pavel Timotejovi: "Je totiž

jenom jediný Bůh, stejně tak jen jediný prostředník mezi Bohem a lidmi: člověk Kristus Ježíš."
[1Tim 2, 5]. Já předávám mému Otci nářek lidstva a můj Otec vidí lidi skrze mou prolitou Krev
a mé ukřižované Tělo na kříži. Takto se nad nimi slituje, neboť vidí Mě, svého jediného
nejmilovanějšího Syna, který za ně dal svůj život.

Moje děti, toto je mší svatou! Nejsvětější obětí, největší modlitbou, nejdůležitějším
zprostředkováním mezi člověkem a Bohem. Proto si velmi važte mše svaté a modlete se za své
kněze, aby Mi ji sloužili s čistým srdcem a s čistou rukou, abych, když vstoupím do jejich srdcí, je
mohl zažehnout v plamen, kdyby bylo třeba, aby stáli vedle mého oltáře jako hořící svíce, obětujíce
své životy za Mne a za stádo, jim svěřené.
Moje drahé děti, stáhněte se do sedmé komůrky své duše. Vytvořte si ticho venku i uvnitř a tam
se Mnou rozmlouvejte a zbožňujte Mě. Vyprávějte Mi všechno, proste Mě o cokoli! Jen čekám,
abych vám splnil všechno, co je ve prospěch vašich duší. Ach, kdybyste věděly, jaká jsem
drahocenná pokladna, Všemohoucí, věčný Král. Vyproste ode Mne duše, které Mě pak budou
v nebi milovat navěky, které Mi zůstanou navěky věrné. Proste o obrácení ubohých hříšníků
a pro sebe vytrvání v až po hrob trvající svatosti života. To abyste vždy rozpoznali, co je mou
nejsvětější vůlí a obrátili ji v činy.
K tomu vám žehnám vše lidské chápání převyšující věčnou, nekonečnou láskou mého srdce ve
jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Váš Ježíš

Poznámka Márie Julianny: Pán Ježíš byl mimořádně smutný. Nyní bude následovat mohutné ničení.
Toto jsou poslední hodiny, kdy Ho ještě můžeme zbožňovat a usmiřovat za nesmírně velké hříchy
lidstva.
Posilnění z Písma svatého: Mt, 27, 11:
Ježíš pak byl předveden před místodržitele. Místodržitel se ho zeptal: "Jsi ty židovský
král?" Ježíš odpověděl: "Ty to říkáš."

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

PROSÍM VÁS, UŽ NEODKLÁDEJTE VAŠE OBRÁCENÍ

Moje drahé děti, čas nadešel. Prosím vás, už neodkládejte dál vaše obrácení, ale odložte své hříchy
při svaté zpovědi a přijměte Mě ve svatém přijímání do své sněhobílé duše, abych Já, Druhá
božská osoba, žijící ve vašem srdci, byl ochranným štítem proti pokušením Satana. Nechť jsem
Já zdrojem vaší síly v zápase proti Satanovi.

Proto jsem zůstal mezi vámi v nejsvětější svátosti oltářní, neboť beze Mne nedokážete nic vykonat.
Satan je mnohem silnější, inteligentnější a mazanější než kterýkoli člověk. S vámi si lehce poradí,
ale když Mě nosíte ve svém srdci, tak je u vás bezmocný, protože se Mnou, Jenž jsem Bůh, si
poradit nedokáže.
Moje děti, teď stojíte před velkými změnami. Zanedlouho velmi mnoho z vás bude stát před mou
soudní stolicí a váš život se před vámi definitivně uzavře. Přejdete do jiného života, aniž byste to
chtěli. Proto na vás naléhám, abyste se obrátili, neboť vám není jedno, kde bude pokračovat váš
věčný život.
Velice vás prosím, přijměte mé Slovo, dokud není příliš pozdě. Neodtrhněte se ode Mne kvůli vašim
hříchům. Otočte se k hříchu zády. Přetrhněte každé spojení k Satanovi! Vkročte na cestu svatosti
života a Já vám odpustím a otevřu před vámi bránu království mého Otce.
K tomu vás žehnám ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Váš Ježíš
712. Poselství Ježíše ze dne 28. ledna 2019.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com
KDYBYSTE MĚLI VÍRU JAKO HOŘČIČNÉ ZRNKO…

Já jsem Pán času…
Toto je čas počátku nářku mého lidu… a můj lid je celé lidstvo.
Moji milovaní:
Kdybyste měli víru jako hořčičné zrnko… [Lk 17, 6].
Kdybyste měli víru, nebyli byste uvedeni v zoufalství, ani nepřijali, že to, co lidstvo prožívá, je částí
činu zla na člověku.
Pyšný říká, že vše je v pořádku, když většina lidstva je uvolněná, když lidé jdou z jednoho extrému
do druhého, a proto jsou tolerantní k tomu, co je nepatřičné, snadno pokračují v tom, co je
zakázané.
Pšenice se stává plevelem, když plevel je roubován do pšenice: už není stejná. Plevel ji napadne
silou tak, že nepřinese úrodu, že nebude přinášet světlo.
Přišel jsem do světa, aby člověk pokračoval ve snaze o obrácení a aby obrácení nebyli
spokojeni se svým stavem, ale byli pevní a dále přijímali víru, aby nepadli kvůli
pokušení, nebo zkouškám.
Moji milovaní lidé,
má církev byla napadena plevelem, jejž někteří z mých do ní přinesli a dovolili mému lidu, aby
vrávoral, když byl vyzván jít cestou, kterou jsem mu neurčil.
Má církev byla napadena těmi, kdo se v ní skrývají, aby se dopouštěli hrozných hříchů, pro něž mé
srdce krvácí.

Má církev směřuje k rozkolu kvůli pokračujícím přestupováním mého Zákona některými
z těch, které nazývám mými oblíbenými syny, mými mužskými a ženskými řeholníky a řeholnicemi,
kteří přijali, co jsem označil jako hřích a ohavnost v mých očích.
Moji oblíbení synové, kteří jsou věrní mému Zákonu a mým svátostem, zůstávají ustrašení z úcty
k těmto provinilcům, jako ovce, čelící vlku.
Můj Zákon je Láska a moji lidé musí být vedeni k mé Lásce, nikoli k lásce lidské, ale
Lásce Boží, aby pronikli do mé Pravdy.
Má Láska nezůstává ve Mně, ale spíše přebývá v každém z mých dětí a dělá zázraky v těch, kdo
Mě hledají s kajícným a pokorným srdcem. Moji Lásku můžete najít v projevu Stvoření, které, se
svými zázraky, se vám v každém okamžiku odhaluje a činí vás účastníky na velikosti mého božství.
Ale když Boží Láska, na níž se Stvoření účastní, je odmítnuta, člověk se stává cizím lidským
stvořením, které mou Lásku nepředává, ale ničí mé Stvoření.
Stvoření není jen to, co vás obklopuje v přírodě, vesmíru, nebo v živlech. Člověk je plným
vyjádřením naší trojičné Lásky, a přesto nevydechuje naši Lásku – velký počet mých vlastních
páchá hříchy a stálé omyly, a vystavují se odsouzení svých duší, pokud se opravdu nekají a neučiní
svým velmi pevným záměrem už Mě víc neurážet.
Tyto ustavičné hříchy a vytrvalé svatokrádeže, ke kterým dochází na zemi skrze velké a
hrozné hříchy, jako jsou potraty, jsou hříchy proti daru života a zvyšují utrpení lidstva.
Naplánování předem ze strany těch, kteří jdou provést potrat se svými spolupracovníky v tak
velkém zločinu, má za následek, že mé slzy se vylévají na zem a příroda se vzpírá proti člověku,
podobně jako s celou škálou hříchů, které ďábel vložil do mysli člověka a které člověk vítá,
i když jdou proti lidské přirozenosti.
Vidím mnoho Herodesů, kteří registrují projekty proti daru života, aby člověk byl
chráněn lidským zákonem, a zapomínají na Zákon Boží: Tito Herodesové, jsou
přisluhovači světového řádu, který diktuje zákony lidstva.
Všichni andělé v nebi hlasitě křičí: ohavnost, ohavnost!, při každém činu proti mému
Duchu Svatému.
Tak vážné činy svatokrádeže donutí přírodu jednat proti těm, kdo jednají mimo naši Trojici,
a naše Trojice je Láska.
Moji lidé trpí, když jdou proti Božímu Zákonu, protože se nemohou rozdělit se svými bratry o to,
co nesou ve svých srdcích.
Moji lidé Mě nenávidí a třesou svými těly nazí v ulicích s křikem proti Mně, znecitlivělí ďáblem.
To je, co antikrist zasel, ten, aniž by se veřejně objevil, přišel, aby vás ovládl, abyste ode Mne
odešli, aby vás oloupil o spásu.
Probuďte se, děti, probuďte se!…
Události pokračují, nečekají, jdou z jedné země do druhé!
Půda se obrací proti člověku, není pevná, ale utíká jako voda a voda se vrhá na zem a mé děti
kvůli tomu trpí. Vroucí jádro Země vystupuje skrze vulkány. Tam, kde voda nebyla, bude voda,
a kde byla voda, tam nebude žádná. Období sucha se zvětší a povodně zaskočí člověka. Země
praská a moře se propadá, a pak stoupá nad pobřežní oblasti. Přichází chlad, mé děti trpí, i Já
pro to trpím.

Modlete se mé děti, modlete se za Island, příroda je proti němu nelítostná.
Modlete se, mé děti má církev bude překvapena novinkami.
Modlete se, mé děti, modlete se za Čínu, člověk bude žít v úzkosti.
Modlete se, mé děti, modlete se, Španělsko bude překvapeno, smrt se vynoří.
Moji milovaní lidé:
Já jsem nekonečná Láska a současně nekonečná Pravda, volající vás, abyste se
připravovali, zatímco očista trápí některé země a šíří se do ostatních.
Já jsem nekonečná Láska, nekonečné milosrdenství, přesto vás upozorňuji na těžké
urážky, které v tomto čase jsou záležitostí každodenního života.
Já jsem nekonečné milosrdenství a volám vás, abyste se ke Mně přiblížili s pokorou,
abyste Mě slyšeli. Jste mé děti, které miluji, pro které jsem se obětoval na mém kříži
z lásky.
Neodmítejte mé volání, dívejte se nahoru, dívejte se nahoru!
Nebojte se, přijďte ke Mně najít můj pokoj i mou lásku. Žehnám ty, kteří jsou vědomi mé Boží
lásky, mlčky obsažené v tomto volání. Žehnám vám.
Váš Ježíš

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

OKLAME VŠECHNY, KDO NEZNAJÍ PÍSMO SVATÉ

Moje drahé děti:
Čas se blíží. Zanedlouho vystoupí antikrist jako velký mírotvorce a svým podmaňujícím chováním
mnohé zmýlí. To on smíří národy navzájem. Představí se jako Mesiáš a s mocí ďábla vykoná
mnoho falešných zázraků. Oklame všechny, kdo neznají Písmo svaté. Kvůli těmto nevědomým
duším předávám svá poselství prostřednictvím svých proroků, aby poznali evangelium a nenechali
se uvést v omyl antikristem, člověkem Satana. Nemáte ani ponětí, kolik duší zachráním skrze má
poselství, které si budou číst a promění je v činy.
Moje drahé děti, nyní prosím ty, kdo znáte evangelium a má poselství, abyste ve svém okolí
varovaly každého člověka a všechny, které přivedu k vám. Předejte jim jasný pohled na skutečnost
a moudrost, aby nevěřili antikristu, jenž je Satanův člověk, a zejména, ať neuvěří, že je Mesiáš!
Upozorněte je, aby nevěřili zdánlivým zázrakům Satana, neboť pravím vám, kdo přijme jakoukoli
antikristovu pomoc, třeba materiální, nebo uzdravení nebo jinou, ten už v něj věří a tím prodal
svou duši Satanovi.
Až vystoupí, prosím, nedívejte se mu do očí, nebo vás poškodí. Kdybyste se i přesto podívali, ihned
se pomodlete modlitbu exorcizmu k svatému Michaeli archanděli a utíkejte ke Mně a vyproste si

ode Mne milost mé svaté Krve, která vás ochrání od každé Satanovy zlomyslné intriky. Moje drahá
svatá Krev prolitá za vás, je vaším vykoupením a útočištěm v každém nebezpečenství.
V každém domě nechť je na stěně alespoň jeden kříž, před kterým se modlíte. Kříž by měl být
posvěcený. Nemáte-li kněze, který by to vykonal, přineste si z kostela domů svěcenou vodu
a pokropte jí kříž a každý náboženský předmět a vykropte každou místnost domu. Přežehnejte
křížem celý dům a sebe svěcenou vodou ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Ale pokud je to
možné, zavolejte kněze, aby posvětil váš příbytek, kříž a vaše náboženské předměty.
Je důležité, abyste u sebe nosili posvěcený kříž, pokud je to možné kříž svatého Benedikta,
zázračnou medaili a v karmelitánském kostele si vyproste škapulíř Panny Marie. Ten je spojený
s každodenní modlitbou a příslibem, že pokud jej nosíte a modlíte se za úmysly Panny Marie,
následující sobotu po vaší smrti se vysvobodíte z očistce.
Vidíte, kolik nástrojů milosti vám dávám do vašich rukou proti Satanovým pokušením. Musíte je
ale používat, abyste unikli před zlomyslnou šelmou, která jako řvoucí lev obchází a hledá, koho
by zhltla. [1Petr 5, 8].
Moje drahé děti, buďte ostražité, neboť na tom závisí vaše věčná spása. Nedejte se oklamat
antikristem, který nejdřív všechno zašmodrchá, roznítí války, vyvolá hladomory, aby se potom
objevil jako velký mírotvorce a nastolil mír. Nevěřte mu!
On je jen obyčejný zbožňovatel Satana, který prodal svou duši ďáblu. Je nástrojem mého
protivníka, skrze něhož chce pomýlit celý svět.
Moje děti, toto je poslední velký souboj, který Satan vede o duše. Ale pravím vám, že vláda mého
protivníka na zemi rychle skončí, neboť se vrátím ve své slávě na oblacích nebe a zničím dechem
mých úst a září mého lesku antikrista a každého Satanova vazala. Ďábla přivážu na řetěz a vrhnu
ho na dno pekla na 1000 let. Tím začne opět na zemi rajský stav, který tu byl na začátku stvoření.
Nebe se sjednotí se zemí, všichni svatí přijdou dolů a budou vládnout se Mnou. První papež,
apoštol svatý Petr, bude řídit a vést ve vítězství mou církev. Srdce lidí se naplní nevídaným
pokojem a štěstím. Posune se i životní věk. Smrt nebude, jen přejdete do nebe během spánku.
Šťastní budou ti, kteří se dožijí nové éry.
Modlete se, abych se vrátil ve své slávě a udělal pořádek v tomto světě. Přinesu s sebou svou
odměnu pro všechny, kdo dodržovali mé Zákony. Ale zaplatím každému, kdo se ke Mně obrátil
zády a sloužil mému protivníku. Budou se trápit v ohnivém jezeře navěky věků.
Moje drahé děti, následujte Mě na křížové cestě. Dodržujte moje příkazy, žijte ve
svatosti života, neboť cena je velká – věčný život, nebo věčné zatracení. Z pekla už
není cesta zpět. Proto si mé varování berte velmi vážně. Obraťte se ještě dnes, dokud jste ještě
tady, neboť smrt přijde náhle, a po ní se čas završí. Přistupujte ke svátostem, zpovídejte se,
přijímejte. Čas je krátký.
Přijďte, dokud se ještě zpovídá a slouží mše svaté. Brzy budou zrušeny. Po ní už
dokážete konat jenom pokání, ale nebude kněz, který by vám dal rozhřešení. Stane
se to velmi zřídka, že se k němu dostanete v úkrytu, a vezměte to jako mimořádnou
milost.
Mé děti, nyní na mou církev a na celý svět přicházejí velmi těžké a smutné časy. Ale kvůli
vyvoleným zkrátím čas. Modlete se, abych se vrátil ve své slávě. I vy tak volejte jako první
křesťané: Marana Tha! Přijď Ježíši, náš Pane! Přijdu vskutku rychle. Čas je blízko a toto "blízko"
chápejte podle vašeho času.

Žehnám vám s přetékající láskou mého srdce, které bylo probodeno pro vás ve jménu Otce i Syna
i Ducha Svatého.
Váš Ježíš

714. Vize daná Ježíšem paní Glyndě Linkous dne 12. února 2019.

NĚCO CHYBÍ

Bylo už pozdě v sobotu večer, 9. února 2019, a já jsem se věnovala psaní na počítači před televizí,
když zrovna šel nějaký druh reklamy a byl tam střih, který měl co dělat s ekonomií. A spatřila jsem
bleskovou vizi.
Viděla jsem, že ekonomika země se zhroutila a šla stále dolů a dolů a dolů a slyšela jsem velké
ticho. A nad tím jsem slyšela stále znovu: "Něco chybí. Něco chybí".
Pořád jsem Ho prosila: Proč se to hroutí, Pane? Ale vše, co jsem slyšela, bylo: "Něco chybí".
Pane, bezpochyby, Ty chybíš ve většině lidských životů.
Viděla jsem továrny, jak se postupně zastavují. Viděla jsem cedule "Není k pronajmutí", jak se
objevují u restaurací rychlého občerstvení. Viděla jsem manžele, jak se hádají nad výdaji
a pokoušejí se snížit náklady.
Viděla jsem, že ceny potravin byly astronomické. Už tak jsou vysoké, ale viděla jsem ceny tak
vysoké, že lidé si mohli koupit sotva dvě věci.
Od té chvíle jsem prosila o více podrobností, ale už jsem nic nedostala.

715. Poselství Boha Otce ze dne 13. února 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

MARNOTRATNÍ SYNOVÉ

Nyní přivedu marnotratníky do své náruče. Na zemi už nezbývá moc času a vy Mě nyní uvidíte
dělat zázračná díla v životech vašich dětí a vašich milovaných, za které jste se stále modlili.
Nezoufejte, až uvidíte, jak se jejich životní situace zhroutí, neboť ti, kdo jsou tvrdého srdce,
vyžadují důraznější kroky, aby přišli ke Mně. Ale nebojte se, mé děti, neboť jsem již vytvořil plán
pro každého, za něhož jste se přimlouvaly.
Pozorujte, jak je zachráním. I když mohu obrátit jejich životy vzhůru nohama, stanou se mými,
a vy je uvidíte v nebi.
Bůh Otec

Ž 126, 5-6
5: Ti, kdo v slzách sejí, s plesáním budou sklízet.
6: S pláčem nyní chodí, kdo rozsévá, s plesáním však přijde, až ponese snopy.
Lk 15, 10-24
10: Pravím vám, právě tak je radost před anděly Božími nad jedním hříšníkem, který činí pokání.
11: Řekl také: Jeden člověk měl dva syny.
12: Ten mladší řekl otci: Otče, dej mi díl majetku, který na mne připadá. On jim rozdělil své jmění.
13: Po nemnoha dnech mladší syn všechno zpeněžil, odešel do daleké země a tam rozmařilým životem
svůj majetek rozházel.
14:A když už všechno utratil, nastal v té zemi veliký hlad a on začal mít nouzi.
15: Šel a uchytil se u jednoho občana té země; ten ho poslal na pole pást vepře.
16: A byl by si chtěl naplnit žaludek slupkami, které žrali vepři, ale ani ty nedostával.
17: Tu šel do sebe a řekl: Jak mnoho nádeníků u mého otce má chleba nazbyt, a já tu hynu hladem!
18: Vstanu, půjdu k svému otci a řeknu mu: Otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě.
19: Nejsem už hoden nazývat se tvým synem; přijmi mne jako jednoho ze svých nádeníků.
20: I vstal a šel k svému otci. Když ještě byl daleko, otec ho spatřil a hnut lítostí běžel k němu, objal ho
a políbil.
21: Syn mu řekl: Otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem.
22: Ale otec rozkázal svým služebníkům: Přineste ihned nejlepší oděv a oblečte ho; dejte mu na ruku
prsten a obuv na nohy.
23: Přiveďte vykrmené tele, zabijte je, hodujme a buďme veselí,
24: protože tento můj syn byl mrtev, a zase žije, ztratil se, a je nalezen. A začali se veselit.

716. Poselství Boha Otce ze dne 15. února 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

ZDRŽENÝ MINULOSTÍ

Procházela jsem se venku a poslouchala podcast Perry Stona, který vyprávěl o lidech, cítící se jako
oběť své minulosti, když mi Pán ukázal bleskovou vizi. V této vizi jsem viděla křesťana, který se
díval zpět do své minulosti. Když to činil, přišel ďábel s velkým vědrem těžkého bahna (spíše jako
s cementovou kaší) a vylil ji kolem chodidel křesťana, aby v něm zůstal chycen. Když to dělal,
Satan se smál. Věděl, že když křesťana chytil soustředěného na svou minulost, nemůže se mu
v přítomnosti stát jakoukoli hrozbou.
Moji lidé si nejsou vědomi jeho nástrojů. Moji lidé nechápou jeho metody jak je zdržet. Moji lidé
nebojují s mým nepřítelem o svou svobodu, jak by měli.
Moji lidé, neseďte nečinně, když vás můj nepřítel okrádá. Často vašim životům přidělí zpoždění,
aby vás zastavil před radostí a požehnáním, které vám posílám, a také zdržuje mé načasování.
Musíte zrušit toto přidělení – dal jsem vám svou autoritu, abyste používali a dosáhli mé vůle.
Bojujte za to, co je vaše, aby vaše radost mohla být vrchovatá!
Bůh Otec

Dn 10, 11-13
11: Muž mi řekl: "Danieli, muži vzácný, pochop slova, která k tobě budu mluvit. Stůj na svém místě. Jsem
poslán k tobě". Když se mnou mluvil toto slovo, stál jsem a chvěl jsem se.
12: Řekl mi. "Neboj se, Danieli, neboť od prvního dne, kdy ses rozhodl porozumět a pokořit se před svým
Bohem, byla tvá slova vyslyšena a já jsem proto přišel.

13: Avšak ochránce perského království stál proti mně po jednadvacet dní. Dokud mi nepřišel na pomoc
Míkael, jeden z předních ochránců, zůstal jsem tam u perských králů."

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

DOBŘE PŘEMÝŠLEJTE O TOM, JAK ŽIJETE

Moje drahé děti:
Času je málo, připravte se. Zanedlouho budou kvůli Mně prolévat vaši krev. Války se rozšíří, stejně
tak pronásledování křesťanů se bude šířit dál. Modlete se za mír, abyste alespoň zmírnily údery
válek. Proste anděla pokoje, aby bděl nad vaší krajinou a proste anděly strážné každého člověka,
aby se modlili za spásu svých chráněnců, aby se obrátili k Satanovi zády a místo války chtěli mír.
Moje děti, tato válka přinese na svět nikdy nevídané ničení. S vašimi modlitbami můžete ještě
zmírnit zkázu. Udělejte si zásoby potravin! Dobře vysušte chléb a uchovávejte jej tímto způsobem,
neboť se tak uchová po neomezený čas. Zásobujte se vodou! Pohodlí zanikne v jediném okamžiku.
Obchody se vyprázdní, nebude voda, elektřina a plyn. Obstarejte si svíčky a nechejte je posvětit,
nebo je sami pokropte svěcenou vodou. Kupte si zápalky!
Moje děti, přijde k vám očista světa. Hřích se rozrostl tak velice, že volá po trestu. Modlete se za
obrácení hříšníků. Tím dokážete ještě mnoho lidí zachránit před věčným zatracením. Času je málo.
Obraťte v činy má slova, neboť zanedlouho bude příliš pozdě.
Moje děti, hříchy už volají do nebe. Nedivte se těmto událostem, které se teď stávají. Hříchy lidí
přitahují na svět rány přírody a války. Má Matka ve Fatimě řekla. "Když se svět neobrátí, tak
propukne ještě hroznější válka." Žel, právě toto se stalo. Svět se stal ještě horší, ještě hlouběji
se ponořil do močálu hříchu. Proto propukne třetí světová válka, která bude ještě ničivější než
první dvě dohromady.
Vyspělá technika, která přinesla světu velké pohodlí, uhasí nejvíc životů. Jediným vaším útočištěm
je mé milosrdné Nejsvětější Srdce. Jsem všemohoucí, dokážu vás skrýt i před nejmodernějšími
zbraněmi. Věřte ve Mne nade všechno. V míře vaší důvěry, dostanete ode Mne milost. Já s vámi
budu každý den, až do konce světa. Já se o vás budu starat, neboť beze Mne nedokážete udělat
nic.
Nedůvěřujte vašim penězům a majetku, ale jen ve Mne! Peníze se stanou ničím a majetek zanikne.
Buďte se Mnou v dobrém osobním přátelském vztahu skrze skálopevnou víru a ustavičnou
modlitbu. Tak se zachráníte. I když umře vaše tělo, vaše duše se bude ve svém věčném domově
třpytit jako hvězdy.
Moje děti, život nezanikne. Tělo sice zemře a zpráchniví, ale vaše duše má věčný život. Každý
pokračuje na onom světě v tom, čím žil tady na zemi. Kdo žil v lásce s Bohem a se svým bližním,
ten bude milovat navěky v nebi ve věčném štěstí. Ale kdo na zemi žil v nenávisti a ve zlomyslnosti,
ten bude v tomtéž pokračovat v pekle navěky. To je věčná smrt. Dobře přemýšlejte o tom, jak
žijete.

Smiřte se jeden s druhým a žijte v lásce. Neboť když si neodpustíte, ani můj Otec vám neodpustí.
Nedopusťte, aby vás Satan spoutal vašimi hříchy. Vy ho spoutáte tím, že budete konat pokání,
usmíříte se [s Bohem] a budete přistupovat k svátostem. To je věčný život. Tak učiníte Satana
bezmocným tím, že ho nebudete poslouchat a nedávat se s ním do řeči. Na světě je tolik
zlomyslnosti a ohavného hříchu, protože lidé se Satanem spolupracují.
Existuje jedno pořekadlo: Jeden spící ďábel dokáže nohou rozvalit celé město, ale 12 legií ďáblů
jsou bezmocné s několika řeholníky, kteří se ustavičně modlí. Neříkejte, že nemáte čas se modlit!
Každá práce s dobrým úmyslem se pokládá za modlitbu. Když během dne Mi řeknete jen několik
vzývání, Tomu, kdo přebývá ve vašem srdci, už i to postačí.
Pochopte: Podstatou modlitby je láskyplný, osobní a důvěrný vztah s Bohem, o Němž vím, že mě
miluje a chce moje dobro. Kdo takto prožívá svou víru, ten kráčí po dobré cestě. Já chci být s vámi
jedno a klepu na dveře vašeho srdce. Ten, kdo Mi otevře dveře, s tím utvořím jedno společenství.
Vkročím do jeho života a povedu ho po cestě svatosti života úplně nahoru, do nebe.
K tomu jsem vás všechny pozval, v každé životní situaci. Vžijte se do toho, jak velkou milostí je
tato má starostlivost, a na jak velkém dobru má podíl ten, kdo ji přijme. Nebojte se Mi odevzdat
svůj život, nelpěte na svém starém hříšném životu. Já jsem Cesta, Pravda a věčný Život. Já vám
nabízím dokonalý a šťastný život. Důvěřujte Mi! Nebojte se, věřte, že chci vaše dobro. Pohlédněte
nahoru na kříž, jak vás miluji. Vzdejte Mi díky a s důvěrou přijměte spásu, kterou jsem vám získal.
K tomu vám žehnám ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Váš Ježíš

718. Poselství Boha Otce ze dne 12. července 2017.
Nástroj: Gkynda Linkous (USA).

PŘÍKAZ K VAŠEMU VYČERPÁNÍ

Mé děti, mějte se na pozoru, protože váš nepřítel seslal úkoly (svým sluhům), aby vás vyčerpali.
Tyto úkoly jsou míněny tak, aby vám nedovolily pracovat na nejvyšší úrovni vašich možností.
Nezapomeňte, že ne všechny práce jsou ode Mne. Některé mohou dokonce vypadat, že jsou ode
Mne, nebo zdát se jako moje, ale nejsou všechny ode Mne. Musíte rozlišovat.
Dávejte si pozor na tyto úkoly, mající vyvolat vaši únavu a pocit marnosti a přijďte ke Mně, abyste
se obnovily a občerstvily.

Poznámka: Já sama jsem se dostala pod vliv příkazů k vyčerpání při různých příležitostech.
Z veršů, napsaných níže, můžeme vidět, že je to Satan, kdo nás chce udolat, nikoli Pán. Když jsme
tak vyčerpáni, potřebujeme hledat a zjistit, kam ďábel položil svůj opěrný bod.
Bůh Otec
Dn 7, 25: Bude mluvit proti Nejvyššímu a bude hubit svaté Nejvyššího. Bude se snažit změnit doby
a Zákon. Svatí budou vydáni do jeho rukou až do času a časů a poloviny času.

Mt 11, 28-30
28: Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím.
29: Vezměte na sebe své jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete
odpočinutí pro svou duši.

719. Poselství Boha Otce ze dne 20. července 2017.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

ÚTOKY ZRADY

Zrada je blízko, mé děti. Taková zrada, jako nic, co jste kdy prožily dřív. Zrada, která otřese samou
vaší duší. Buďte bdělé, neboť přichází k vám.
Nepřítel plánoval zrady proti vám už mnoho let a čekal, až dostane každý ohled do pozice, která
vás může zdrtit.
Stůjte pevně na skále vaší spásy a Já budu bojovat za vás. Budu vás bránit proti těmto ničemným
útokům. Vezměte věci do svých vlastních rukou a budete se muset bránit samy.
Útoky zrady byly proti vám zahájeny, aby vám přinesly zničení. Nepadněte do způsobů nepřítele,
abyste se samy pokoušely bojovat proti těmto útokům. Poběžte ke Mně a budete v bezpečí.
Bůh Otec

Mt 24, 9-11
9: Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno.
10: A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět;
11: Vystoupí také mnoho lžiproroků a mnoho lidí svedou.
Ž 95, 1-3
1: Pojďte, zaplesejme Hospodinu, oslavujme hlaholem skálu své spásy,
2: Vstupme před jeho tvář s díkůvzdáním, oslavujme ho hlaholem žalmů.
3: Hospodin je velký Bůh, je velký Král nad všemi bohy.
2Pa 20, 17: Vy přitom bojovat nemusíte. Postavte se, Judejci a obyvatelé Jeruzaléma, stůjte a uvidíte,
jak vás Hospodin zachrání. Nebojte se a neděste se a zítra proti nim vytáhněte! Hospodin bude s vámi.

720. Poselství Ježíše ze dne 4. října 2012.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

UVIDÍTE KŘÍŽ

V životech mnoha z vás začnou jít věci v neočekávaných směrech. Důvěřujte Mi.
Důvěřujte Mi.

Já vím, kam jdeme a Já také vím, jak vás tam dostat, ale musím mít v těchto věcech vaši
neotřesitelnou důvěru.
Někdy si budete myslet, že jste byli vykolejeni z cesty ke svému cíli, nebo že jste se přestali řídit
mou vůlí. To je zejména pravdou v životě mých dětí, když věci nejdou podle jejich představ
o správném řádu, nebo o mých záměrech a důvodech. Ale říkám vám teď, mé děti, že ne vždy
poznáte či rozlišíte mé záměry a důvody. Neboť mé myšlenky jsou vyšší než vaše myšlenky a mé
cesty a záměry budou vždy směřovat k většímu dobru pro mé království, zatímco vy se zaměřujete
jen na jeden nebo dva životy, nebo na vaše vlastní potěšení.
V těchto časech konce vyžaduji skutečné válečníky. Takové, kteří byli vpravdě
zkoušeni ohněm a očištěni pro mé vyšší účely. Ty, kteří prošli údolím nesnází a zůstali
silní tváří v tvář všemu, s čím se setkali. Ty, kteří budou směle hovořit za mou věc
a nebudou se krčit strachem před veřejným míněním.
Stanete se mým válečníkem? Můžete se kvalifikovat?
Nebo se díváte spatra na ostatní, kteří žijí jinak než vy? Na ty, jejichž volby je zavedly na jiné cesty
a které jsem si přesto vybral použít? Jsou to také ještě vaši bratři?
Já soudím srdce a ledví, ale mnohé z mých dětí soudí podle toho, co vidí. Dívejte se hlouběji, mé
děti.
V tom, co vidíte, hledejte Mě.
Uvidíte tam kříž, který je ode Mne.
Ježíš

Př 3, 5-7
5: Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.
6: Poznávej Ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.
7: Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať.
Iz 55, 9: Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše a úmysly mé úmysly vaše.
Za 13, 9: Tu třetinu však provedu ohněm. Přetavím je, jako se taví stříbro, přezkouším je, jako se zkouší
zlato. Ti budou vzývat mé jméno a já jim odpovím. Řeknu: "Toto je můj lid." A oni řeknou: "Hospodin je
můj Bůh."
1P 1, 7: Ale takto ukážete, že vaše víra je pravá, vzácnější, než pomíjející zlato, které přece bývá čištěno
v ohni. Až se zjeví pak Ježíš Kristus, bude vám to k chvále, slávě a cti.
Ef 6, 19-20
19: A taky za mne, aby mi bylo dáno pravé slovo, když promlouvám, abych bez okolků zvěstoval
tajemné pravdy evangelia –
20: jsem jeho hlasatelem v poutech! – a abych tedy mluvil neohroženě, jak je to moje povinnost.
Jak 2, 1-5
1: Moji bratři, s vírou v našeho božského Pána Ježíše Krista nesmíte spojovat stranictví k lidem.
2: Tak vejde k vám do shromáždění muž se zlatými prsteny na rukou, ve skvělém oděvu, a vejde taky
chudák v obnošených šatech.
3: Vy však jste samá pozornost k tomu, který je nádherně oblečen, a řeknete mu: "Prosím, posaď se
na čestné místo." Ale tomu chuďasovi řeknete: "Ty stůj támhle" nebo "Sedni si tady u mne na zem."
4: Neděláte tak rozdíly navzájem mezi sebou, nestáváte se soudci podle špatných měřítek?
5: Poslyšte, moji milovaní bratři! Což nevyvolil Bůh právě ty, kdo jsou v očích světa chudí, aby z nich
skrze víru udělal bohaté a aby jim dal dědičný nárok na království, které slíbil těm, kdo Ho milují?
Jr 17, 10: Já, Hospodin, zpytuji srdce a zkoumám ledví, já každému splatím podle jeho cesty, podle
ovoce jeho skutků.

721. Poselství Ježíše ze dne 2. února 2019.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

V KAŽDÉM TEPU MÉHO SRDCE MŮŽETE NAJÍT BOLEST

Moji milovaní lidé:
V každém tepu mého srdce můžete najít bolest, kterou trpím kvůli nevděčnosti, kterou
mi lidstvo působí, stejně jako v mém srdci najdete útěchu těch, kdo Mě milují a činí
nápravu za ty, kdo Mě urážejí.
Po celé zemi jsem varoval mé děti, aby si byli vědomé svých skutků a jednání, a následků neřestí
a svádění pro lidskou duši. Varoval jsem vás před přítomností ďábla, jenž číhá na vás, aby vás
přiměl jít proti lidské přirozenosti a dopouštět se činů nepředstavitelné nízkosti.
Zapomněli jste, že všechna jednání a činy budou souzeny, protože máte povědomí
o "Vědě dobra a zla" [Gn 2, 17] a máte svobodnou vůli, a proto jste před sebe postavili
nepopsatelnou radost mého Domu, nebo věčnou bolest pekla.
Volal jsem vás, abyste byli apoštolové mé Lásky. Apoštol ví, že jen s dobrými úmysly nebude
schopen změnit sám sebe, nebo svého bližního.
Musí být poslušní mého Zákona, a pak pomáhat svým bratrům mou vlastní láskou a dobročinností,
odpuštěním, vírou, nadějí a důsledným odhodláním k naplňování záměrů, s nimiž se rozhodli
překonat v duchu sebe.
Slyšel jsem tak mnoho dobrých úmyslů, ale většina se u nich zastaví, u dobrých úmyslů, protože
jsou tak nestálí. Proto jen málo z vás vlastní nutnou vnitřní sílu, aby uspěli být kvasem mé Lásky.
Moji lidé, na rozdíl od mých učení se rozšiřují doktríny, které jsou v rozporu s vírou. Ať jste majáky,
které mohou osvětlit časy, ve kterých žijete, a nepopírejte to, co popřít nemůžete.
Zůstaňte pozorní k svému zušlechtění a nedovolte být zastrašeni těmi, kdo tvrdí, že jsou velkými
učenci a vnucují vám normy, které jsou zcela v rozporu s mým Zákonem.
Vyzývám vás, abyste setrvali v modlitbě a se svými bratry ji uváděli v činy, aby Satan
neměl nad mými dětmi žádnou moc, protože přicházím se svým soudem a nikdo
neunikne mé ruce, jelikož najdu všechny, kdo Mě neposlouchali a kazili mé nevinné.
Proto se musíte změnit, musíte činit pokání a rozhodnout se k okamžitému obrácení.
Každý měl příležitost, nabídl jsem ji všem, abyste se neztratili a dokázali se kát, ale vy jste jí
pohrdli a přijali jste zlo jako berlu, o níž jste se opírali, abyste šli dál.
Neočekávejte mnoho času, protože urážky proti naší Trojici jsou nejhorší,
nejohavnější, nejvíc srdcervoucí, k nimž dal člověk souhlas, aby Nás zranil.
Ďábel Mi ukradl srdce a zneužil je, aby diktoval pravidla, která jdou proti Mně, ta, před nimiž
jsem vás varoval, a která nyní máte před očima.

Moji věrní je vidí, avšak ti, kdo Mě nemilují, nevidí zlo v ničem. Já ale přijdu, když to budou
nejméně očekávat.
Moji milovaní lidé, míříte k propasti, a přesto cítíte, že žijete v bezpečí. Zneužili jste mé
milosrdenství a Já to už déle nedovolím.
Vzpomeňte si, co se stalo v Sodomě a Gomoře: blesky, nesnesitelné hřmění, blýskání nikdy
neviděné a nepřestávající silné vichry přinášející oheň [Gn 19, 23-29].
Tato generace bude trpět víc než Sodoma a Gomora, protože její zločiny překonaly všechny
minulé.
Můžete Mě vidět jako někoho, kdo na zemi nemá žádnou moc, a vy jste z lidského srdce
vyprázdnili mou Lásku. Pocítíte neukojitelnou žízeň, a bude to žízeň po mém Slovu ve vašem nitru.
Kajte se, kajte se z hrůz, které spáchala velká část této generace, z ohavností, které vyrůstají
z vůle těch, kdo mají rozhodovací pravomoc na zemi.
Město za městem padne do strašných hříchů a pro všechny bude velkým vítězstvím pozvednout
svou ruku proti nevinnému. Ďábel šeptá člověku do ucha a vybízí ho, aby jednal tak, že pozvedne
svou ruku, aby zabíjel. To je kultura smrti, ďáblovo šílenství, které nenechá na sebe dlouho čekat,
než přijde k lidstvu.
Modlete se, děti, modlete se za Německo.
Modlete se, děti modlete se za Chile, bude krutě trpět.
Modlete se, děti, modlete se za Spojené státy, které budou pustošeny přírodou…
Modlete se, děti, modlete se za Kubu, aby se její obyvatelé obrátili.
Modlete se za Ekvádor, bude se třást.
Moji milovaní lidé, krev se řine přes různé země. Člověk neposlouchá má Přikázání, jde životem
bez smyslu a působí si tím škodu.
Volám vás, abyste obnovili lásku k naší Trojici a k mé Matce, je naléhavé, aby spiritualita byla
charakteristickým znakem mého věrného a poctivého lidu.
Protože jsem veškeré milosrdenství, nezapírám mé odpuštění, ale musíte přijít přede Mne se
srdcem, myslí, myšlenkami a všemi smysly, zaměřenými k jednomu cíli:
Nehřešit a nepodílet se na činech těch, kdo Mě urážejí. Potřebujete být pravdiví a plnit
díla milosrdenství [Mt 25, 31-46], rozhodnout se růst v lásce k bližnímu, být dobročinní,
aniž by chyběla naděje, aby víra zůstala pevná.
Moji lidé, jste zorničkami mých očí a vy na to zapomínáte. Jste zcela ponořeni do toho, co je
světské a snadno padáte do močálu nejtemnějších a nejstrašnějších hříchů. Kvůli tomu vás volám,
abyste byli věrní Mně, poslouchali mou Matku a náležitě naplňovali můj Zákon.
Dobrota mé lásky neotálí uprostřed velkých pohrom. Překvapím vás zázraky mé Lásky k mému
věrnému lidu.
Můj anděl pokoje přijde, aby obnovil ztracenou naději.

Mé milosrdenství se vylévá v hojnosti na ty, kdo se odevzdali Mně, aniž by se obraceli
zády k těm, kdo se kají a obracejí, kdo pracují ve prospěch svých bratrů, aby zachránili
jejich duše.
Já jsem Bůh a zaručuji věčný život těm, kdo si udržují víru.
Nezastavujte se, nedívejte se na falešnost lidských slibů, nepřekrucujte Boží Zákon, mějte v úctě
dar života a nedovolte, aby rodiny byly poraženy Zlým.
Mluvte se Mnou, Já jsem ve vás…
Hledejte Mě ve svatostánku!…
Jste-li v soužení, hledejte Mě, volejte mou Matku. Je Královnou a Matkou, jděte ke svému andělu
strážnému, k mým svatým, aby se za vás přimlouvali – nejste sami…
Přijďte ke Mně! Žehnám vás svou láskou.
Váš Ježíš.

722. Poselství Boha Otce ze dne 18. února 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

ZASTRAŠOVÁNÍ

Útok zastrašování byl spuštěn na mé lidi po celém světě, v pokusu zastavit jejich velkou
víru. Nepřítel se bojí vašeho pomazání a vaší jednoty, moji lidé, a snaží se vás zastavit.
Uvědomte si, že tento útok je dočasný a nemůže vás zastavit, ledaže byste mu podlehli.
Povstaňte, modlete se ke Mně, uctívejte Mě a spočiňte ve Mně.
Já jsem odpověď na každé zastrašování, které cítíte. Já jsem s vámi a pro vás. Pojďte chvilku se
Mnou a Já obnovím vaši sílu.
Bůh Otec

Řím 8, 31: Co z toho tedy vyplývá? Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?
1S 30, 6: Davidovi bylo velmi úzko, lid se domlouval, že ho ukamenuje. Všechen lid byl totiž rozhořčen,
každý pro své syny a dcery. David však našel posilu v Hospodinu, ve svém Bohu.
Ef 6, 11: Vedeme přece zápas ne proti nějaké obyčejné lidské moci, nýbrž proti knížatům a mocnostem,
kteří mají svou říši tmy v tomto světě, proti zloduchům v ovzduší.

723. Poselství Boha Otce ze dne 19. února 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

VAŠE KAŽDODENNÍ VOLBA

Mé děti, nepřítel vašich duší zvýšil intenzitu a počet svých úkolů proti vám. Nedá vám pokoj,
od nynějška, až do konce času. Musíte být velmi pozorné, abyste mu nezavdaly žádnou příčinu,
aby na vás zaútočil (kvůli více důvodům skrze jeho zákonná práva vzhledem k přestupku).
Musíte být velmi pečlivé, abyste zamezily jeho útoky proti vám.
Mnoho z jeho útoků mají za cíl být smrtelné, nebo způsobit tělesná postižení. Musíte si dávat pozor
na vše, co nyní děláte a říkáte, abyste se vyvarovaly, že jakákoli z těchto událostí se stane ve
vašem životě. Přeje si, abyste se netěšily z jediné chvíle vašeho života a nenaplnily svůj život.
Přišel jsem, abyste mohly mít život, a měly jej v hojnosti, ale musíte Mi sloužit a jít po mých
cestách, abyste se těšily ze všeho, co pro vás mám.
Každý den, volba je vaše.
Bůh Otec
1Petr 5, 8: Buďte střízliví a bdělí, protože váš protivník ďábel jako řvoucí lev obchází a hledá, koho by
mohl zhltnout.
Jan 10,10: Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a působil zkázu. Já jsem přišel, aby měly život a měly ho
v hojnosti.
Ef 4, 27: Spíše buďte k sobě navzájem dobří, milosrdní a jeden druhému odpouštějte, jak i Bůh odpustil
vám pro Kristovy zásluhy.
Ef 6, 11-12
11: Oblečte se do plné výzbroje Boží, abyste mohli čelit ďáblovým nástrahám.
12: Vedeme přece zápas ne proti nějaké obyčejné lidské moci, nýbrž kvůli knížatům a mocnostem, kteří
mají svou říši tmy v tomto světě, proti zloduchům v ovzduší.
Jak 4, 7: Rádi se proto Bohu podřizujte. Vzepřete se proti ďáblovi, a uteče od vás.

724. Poselství Boha Otce ze dne 20. února 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

PŘED NÁMI JE KAMENITÁ CESTA

Mé děti, cesta před vámi bude kamenitá a těžká k cestování. Nepřítel vás nenechá si odpočinout
a doba se stane nesnadnější s každým dnem, který zbývá. Satan ví, že má jen málo času a plánuje
využít jej co nejvíc.
Nepřítel zná každou vaši slabost. Ví o všech vašich největších pokušeních. Ví jak čekat, než se
unavíte a odhodíte vaši obranu, aby pro vás učinil pokušení více přitažlivým. Všechno z toho
naplánoval proti vám a jen nejusilovnější z mých dětí mu budou schopny vzdorovat.

Znehybněte svou tvář jako křemen a rozhodněte se jít ve světle. Odolejte ďáblu v každé zatáčce
cesty a uteče od vás.
Bůh Otec

Mt 4, 1-4
1: Potom byl Ježíš vyveden od Ducha na poušť, aby byl pokoušen od ďábla.
2: Když se postil čtyřicet dní a čtyřicet nocí, nakonec vyhladověl.
3. tu přistoupil pokušitel a řekl mu: "Jsi-li syn Boží, řekni, ať se z těchto kamenů stanou chleby".
4: On však odpověděl: "Je psáno: Ne samým chlebem je živ člověk, ale každým slovem, které vychází z úst
Božích."
1Petr 5, 8: Buďte střízliví a bdělí, protože váš protivník, ďábel, jako řvoucí lev obchází a hledá, koho by
pohltil.
Jan 10, 10: Zloděj přichází, aby jen kradl, zabíjel a působil zkázu. Já jsem přišel, aby měly život a měly ho
v hojnosti.
Ef 4, 27: Nedopusťte, aby se do toho vetřel ďábel.
Ef 6, 11: Oblečte se do plné výzbroje Boží, abyste mohli čelit ďáblovým nástrahám.

725. Poselství Matky Spásy ze dne 8. února 2019.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

MOŽNÁ, ŽE JSTE V KÁZÁNÍ NESLYŠELI O TOM, ŽE MÁTE DUŠI

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Žehnám vám všem, miluji vás všechny, protože jste mé děti…
V čase člověka jste svědky, co se všechno stává, ale nejste si vědomé, že se to stává s velkou
rychlostí. Můj Syn, Pán všeho, dovolil Zemi, aby zrychlila svou dráhu, aby jeho lidé se přiblížili
k naplnění toho, co je čeká.
Jako váš přímluvce, pozdržím ruku Otce a budu Ho naléhavě prosit, aby vám stále
dával příležitosti, abyste nebyly ztraceny a zachránily si své duše, ale tvrdohlavost
člověka nebere v úvahu příležitosti a volání Otcova Domu.
Procházela jsem epochy, šla jsem od země k zemi, od města k městu a varovala jsem vás, protože
vás miluji. Jen málo mi naslouchá, ostatní jsou naprosto skeptičtí a jiní sledují odhalení všech
milovaných nástrojů Otcova Domu a jsou zmatení a nevědí, co dělat, nebo kam jít.
Přišla jsem, abych vás jasně upozornila, že události se stanou, příroda uplatňuje svou sílu
po celé zemi, aby člověk pozorně sledoval její moc, ale člověk má strach jen v okamžiku, kdy čelí
utrpení, a když utrpení odejde, přestane volat k Otci, přestane volat mého Syna, přestane vzývat
Ducha Svatého a přestane prosit o mou přímluvu, protože když je zbaven utrpení, už mu nejsme
více potřební…
Je smutné, že člověk této generace, žijící v takové duchovní realitě, v každém okamžiku stále víc
upadá, protože nebere v potaz zlo v přijímání velkých novinek, které jim nabízí Zlý. Nabízí vám

osvobození od hříchu a svobodu ve všech oblastech života. Člověk, který ještě nepochopil, že
k tomu, aby mohl následovat mého Syna, se musí zřeknout sám sebe, svých tužeb, svých rozmarů
[Mt 16, 24], přijímá místo toho všechnu zhýralost, kterou Zlý maskoval jako svobodu.
Dívám se, jak mé děti padají jedno po druhém do spárů Zlého a že lidé mého Syna nepřemýšlejí
nad slovy, které vyslovil ďábel. Uvolnil svou sílu proti mým dětem, aby zranil mé Neposkvrněné
Srdce, protože ví, že nakonec mé Neposkvrnění Srdce zvítězí, a proto si přeje rozdrtit mé děti,
protože ví, že své děti miluji, i když ty to nechápou, protože je pro ně snadnější patřit světu a jít
s většinou, která byla indoktrinována, aby následovala faleš, lži a odmítla cestu milosti, která je
vede k věčnému životu.
Kolik jich v neděli přijde na oslavu svaté eucharistie a po zbytek týdne ani na jediný okamžik
nevzývá svaté Boží jméno mého Syna, a v neděli, aniž by si toho byli vědomi, co dělají, přidávají
k svému vlastnímu zatracení, protože přistupují k eucharistickému stolu, k Boží Hostině,
a přijímají mého Syna obtěžkaní hříchy, ze kterých se nekáli. Jak můj Syn trpí! Oni neuvažují,
necítí bolest mého Syna, protože Ho nechávají stále prožívat jeho bolest a celou cestu bolestného
utrpení.
Musíte se rozhodnout pro změnu života, ačkoli slyším tak mnoho mých dětí říkat: "Ti,
kdo jsou ztracení, jsou ztracení, a ti, kdo se zachránili, se zachránili", ale můj Syn, jenž
je nekonečné milosrdenství, a já, Matka tohoto milosrdenství, vás stále pozorujeme
a doufáme, že od vás přijde slovo: "Odpusť, Pane, odpusť ", a můj Syn vás přivítá, jako
otec přijímá novorozené dítě.
Mé děti, prosím, dávejte pozor!… Antikrist chodí po světě, je ve světě činný, pohybuje svými
chapadly, aby se s vámi utkal, zraňoval a rozdrtil vás, vedl vás, abyste páchaly více hříchů, přivedl
vás do beznaděje a emocionálně vás narušil. Pohybuje všemi chapadly, která má, aby šel proti
vám, mé děti, a vy na to nereagujete.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, Ach, jak velké je utrpení, které nesu ve svém srdci
kvůli této generaci, která uniká z rukou mého Syna a z rukou této Matky jako voda mezi prsty!
Zvykly jste si nemyslet, nerozlišovat, nebýt bdělé, nepřemýšlet o následcích svých činů, protože
jdete v davu. Tímto způsobem jste byly kolektivizovány, aby to byla většina, která vás ovládá
a táhne vás dál, ale vy – nemyslíte na věčný život – nebo na utrpení v plamenech pekla? – a já
to říkám, dokonce proti těm, kdo říkají, že peklo neexistuje, že je prožíváme na zemi. Ale bolesti
země nejsou srovnatelné s bolestmi pekla, a Trojičné milosrdenství je nekonečné, ale je
spravedlivé a odpustí těm, kdo se budou kát. Neodpustí těm, kdo ve svých životech ochotně
souhlasily s hříchem, a jednali proti Božímu Zákonu. V tom vám musí být jasno.
Ach, lidé této generace!
Kolik vás se neustále bouří!
Kolik hříchů mých dětí vyjde na světlo a přinesou velkou bolest církvi mého Syna!
Kolik hříchů je v chodbách chrámů a já vím, že některé z mých dětí řeknou: "Odpusť jim, Pane!",
ale vy jste chrámy Ducha Svatého a…
Kolik hříchů neustále vidím v chodbách vašich životů, když nemilujete svého bratra, ale hlavně,
když přestupujete Boží Zákon.
Velká spojenectví existují ve světě a vy zapomínáte na Zjevení, které říká, že když velká
spojenectví jsou vytvořena, nacházíte se nejblíže velkému soužení [1Thes 5, 3].
Děti, nemyslíte na třetí světovou válku, protože vidíte zdánlivý mír, ale třetí světová válka už před
nějakým časem začala a postupuje nepozorovaně z jednoho místa na druhé, rozněcuje muže
a vyvolává plameny války.

Mé děti, se stejnou vytrvalostí, s jakou věnujete pozornost meteorologickým službám, když vás
varují před velkými cyklóny, blížící se k vašim zemím, připravujte zachránit své duše! Kolik z těch,
kteří zahynou, ztratí věčný život!
Musíte se připravit materiálně, ale předtím… Buďte připraveny v duchu! Jděte
k mému Synu a žijte s Ním v pokoji!
Přimlouvám se za vás, protože přikládáte tolik důležitosti věcem tohoto světa a zapomínáte na
hlavní věc. Možná proto, že v kázání jste neslyšely o tom, že máte duši, a co duše je…
Možná proto, že jste nebyly varovány o změnách, jimiž lidstvo bude trpět…
Ale já, když jsem poslána Nejsvětější Trojicí, přicházím k vám, abych vás varovala Boží
vůlí, abyste rozeznaly pravdivost svých životů, vaší každodenní práce a činů, abyste
dokázaly zachránit své duše.
Mé děti, jak jen člověk pohrdá životem! Jak se člověk stal katem? Jak to, že žena souhlasí s tím,
že zabije dítě! Takové je Boží milosrdenství, že Nejsvětější Trojice čekala, aby na lidstvo nevylila
úplně pohár [hněvu], a přesto člověk, cítící se být Bohem, zabíjí bezbranná stvoření. Kde je srdce
člověka? Neptám se vás na váš názor, nebo myšlenky, ale na srdce z kamene, které degradovalo
samo vůči sobě.
Mé děti, zvažte to znovu, a ať každé z vás je mluvčím této Matky. Dejte toto Slovo
svým bratrům, buďte nebojácné, děti. Mluvte o milosrdné lásce Nejsvětější Trojice
a této Matky k těm, kdo poznali lásku, ale rozhodli se ji zapudit, aby pokračovali
v potěšeních světa a těla.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, uvidíte znovuzrozené slunce, Slunce Boží vůle,
znovuzrozené a umístěné do života každého z vás, abyste si byli podporou, když to bude třeba.
Ne všechno je nouze. Můj Syn je svoboda, je láska, je svěžest, je vítr, který vane a osvěžuje, když
horko je zdrcující, křišťálově čistá voda, která uhasí žízeň, je nekonečná sladkost, a to i uprostřed
hořkosti.
Můj Syn vás přikrývá, chová vás ve své náruči, můj Syn je nekonečná plnost, proto
jděte, abyste se s ním setkaly. Miluji vás všechny a chtěla bych vás vidět oblečené
v bílém, jdoucí spolu s mým Synem bez hříchu, a to je možné, pokud se rozhodnete
žít pro Něho [Zj 3, 5].
Žehnám vaše svátosti, požehnám cestu každého z vás a vašich rodin.
Žehnám vaše srdce a srdce každého z vaší rodiny.
Žehnám všechny, kdo jsou nemocní, aby v nemoci mohli vidět lásku, když se nabízí ke spáse duší.
Žehnám těm, které jsou soužené, těm, které si zoufají, aby všechno mohly nabídnout Bohu pro
spásu duší a viděly životní situace v jiném světle.
Jako Matka vám žehnám a se svým Neposkvrněným srdcem vás prosím, abyste se
modlily k mému Synu, aby seslal svého anděla pokoje.
Matka Maria

726. Poselství Boha Otce ze dne 21. února 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

ROZVAZOVÁNÍ VZTAHŮ

Mé děti, v tom, co přichází, nezůstanou všechny rodiny nedotčené. Mnoho z vás již vidí, jak se
vaše rodiny začínají rozpadat. Nebuďte tím vyděšení, protože v některých případech chráním vás.
Někteří z vás také prožívají zrušení svateb. Nebuďte tím vylekaní, neboť ochraňuji své vlastní tím,
že odstraňuji ty, kteří se vám stanou nebezpečím v přicházejících dnech.
Nelpěte na tom, co odstraňuji z vašeho života. Nevhodná spojení mohou být věcí života a smrti
v tom, co přichází. Musíte se podřídit mému vedení, když chcete mou ochranu. Já jsem s vámi
a postarám se o vás.
Bůh Otec

2Kor 6, 14: Nespřahujte se už s nevěřícími – jste přece něco jiného! Vždyť co má co dělat spravedlnost
s nepravostí? Co má společného světlo s tmou?
Ž 127, 1: Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé. Nestřeží-li město Hospodin, nadarmo
bdí strážný.
Mal 3, 2-3
2: Kdo však snese den jeho příchodu? Kdo obstojí, až se on ukáže? Bude jako oheň taviče, jako louh těch,
kdo bělí plátno.
3: Tavič usedne a pročistí stříbro, pročistí syny Léviho a přetaví je jako zlato a stříbro.
Jl 2, 25: Tak vám nahradím, co po léta požíraly kobylky a brouci, různá havěť a housenky, mé veliké
vojsko, které jsem na vás posílal.
Ž 23, 3: Naživu mě udržuje, stezkou spravedlnost mě vede pro své jméno.

727. Poselství Boha Otce ze dne 22. února 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

ČASY PŘEŽÍVÁNÍ

Mé děti, Já jsem vše, komu můžete důvěřovat v tom, co přichází. Budete chtít důvěřovat ostatním,
ale v časech přežívání, kdy zlo překypuje, nic jiného nebude jisté.
V časech, kdy bude málo jídla, kdy nebude snadné sehnat zboží, lidé budou soupeřit o to, co je
k mání. V časech jako tyto, chybně důvěřovat vás může stát váš život.

Půjdete-li blízko Mě, budete-li se řídit mými Přikázáními a budete chodit po mých cestách, povedu
vás a zavedu vás do bezpečí a k zajištění.
Zaopatřím vás, jako jsem to udělal pro lid Izraele v minulých časech. Ale musíte Mě znát, abyste Mi
důvěřovali ve všem, co potřebujete.
Můžete Mi důvěřovat ve všem, co potřebujete?
Bůh Otec

Ž 34, 11: I lvíčata strádají a hladovějí, ale nic dobrého nechybí těm, kdo se dotazují Hospodina.
Fil 4, 19: A protože můj Bůh je přebohatý, odplatí vám to skvěle skrze Krista Ježíše ve všem, cokoli budete
potřebovat.
Mt 6, 25-34
25: Proto vám pravím: Nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe.
Což není život víc než pokrm a tělo víc než oděv?
26: Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol, a přece je váš nebeský Otec živí.
Což vy nejste o mnoho cennější?
27: Kdo z vás může o jedinou píď prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat?
28: A o oděv proč si děláte starosti? Podívejte se na polní lilie, jak rostou: nepracují, nepředou –
29: a pravím vám, že ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl tak oděn jako jedna z nich.
30: Jestliže tedy Bůh tak obléká polní trávu, která tu dnes je a zítra bude hozena do pece, neobleče tím
spíše vás, malověrní?
31: Nemějte tedy starost a neříkejte: Co budeme jíst? Co budeme pít? Co si budeme oblékat?
32: Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete.
33: Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.
34: Nedělejte si tedy starost o zítřek; zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost vlastního trápení.

728. Poselství Ježíše ze dne 23. června 2016.
Nástroj: Pelianito (Janet Klasson, Kanada)

NEBOJTE SE PRONÁSLEDOVÁNÍ
Milovaní,
nebojte se pronásledování, ale pohlížejte na ně jako na znamení velké přízně. Skrze ně rostete,
abyste se Mi stále více podobali. Když se Otec dívá na někoho, kdo byl kvůli Mně pronásledován,
nevidí slabou a unavenou duši, ale jen slávu Ukřižovaného.
Modlete se o sílu, abyste snášeli vše, čím získáte království. Vytrvejte, a Bůh všeho milosrdenství
vás odmění královskou korunou. Jsem se všemi, kdo jsou pronásledováni kvůli Mně. Jsem jim
velmi blízko. Ať nikdo nezoufá, ale nechť jsou všichni, kdo jsou pronásledováni kvůli Mně, naplněni
radostí, která přesahuje veškeré chápání.
Ježíš
Mt 5, 10: Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jim patří nebeské království.

729. Poselství Boha Otce ze dne 25. února 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

TICHO PŘED BOUŘÍ

Mé děti, v časech, které přijdou, dejte si pozor na ticho před bouří.
Přijde období, kdy napětí bude vzrůstat, a pak bude růst rychleji… Potom přijde něco jako
uklidnění… To je ticho před bouří, která přichází a změní všechno ve vašich životech.
Až tato bouře přijde, nebude pochyb o tom, co se děje. Nebudete přemýšlet, je-li to ta bouře,
kterou jste vyhlížely. Bude to bouře, kdy nebudete moci udělat nic, abyste ji ovlivnily nebo
zastavily. Bude to bouře, která povede k dalším bouřím, všechny z nich budou naplněny velkým
utrpením a strádáním. Až budete pozorovat, jak se všechny rozvinou, budete si myslet,
že už to nemůže být horší, a potom přece jen bude. A pak se to zhorší ještě víc.
Mé soudy nejsou pro člověka snadné, aby je unesl, mé děti, ale dal jsem mnoho varování a poslal
mnoho proroků k lidem, kteří potřebovali prosit o odpuštění a k těm národům, které se potřebovaly
kát, a nakonec už nemohu déle čekat.
Ty části mých slov, které jste skryly ve svých srdcích, budou vám velkou útěchou v tomto čase,
mé děti.
Bůh Otec
Iz 43, 2: Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud, půjdeš-li ohněm,
nespálíš se, plamen tě nepopálí.
Iz 41, 10: Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu,
pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.
Dt 31, 6: Buďte rozhodní a udatní, nebojte se a nemějte z nich strach, neboť sám Hospodin, tvůj Bůh, jde
s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě.“
Zj 8, 1-13
1: A když Beránek rozlomil pečeť sedmou, nastalo na nebi mlčení téměř na půl hodiny.
2: Potom jsem viděl, jak sedmi andělům, stojícím před Bohem, bylo dáno sedm polnic.
3: Jiný anděl předstoupil se zlatou kadidelnicí před oltář; bylo mu dáno množství kadidla, aby je s
modlitbami všech posvěcených položil na zlatý oltář před trůnem.
4: A vystoupil dým kadidla spolu s modlitbami posvěcených z ruky anděla před Boží tvář.
5: Tu vzal anděl kadidelnici, nahrnul do ní oheň z oltáře a vrhl ji dolů na zem; a nastalo burácení, hřímání,
blesky a zemětřesení.
6: A sedm andělů s polnicemi se připravilo, aby začali troubit.
7: Zatroubil první anděl: Nastalo krupobití a na zem začal padat oheň smíšený s krví. Třetina země, třetina
stromoví a veškerá zeleň byla sežehnuta.
8: Zatroubil druhý anděl; a jakoby mohutná hora hořící ohněm byla vržena do moře. Třetina moře se
obrátila v krev
9: a zahynula třetina mořských tvorů a byla zničena třetina lodí.
10: Zatroubil třetí anděl, a zřítila se z nebe veliká hvězda hořící jako pochodeň, padla na třetinu řek a na
prameny vod.
11: Jméno té hvězdy je Pelyněk. Třetina vod se změnila v pelyněk a množství lidí umřelo z těch vod,
protože byly otráveny.
12: Zatroubil čtvrtý anděl, a byla zasažena třetina slunce, třetina měsíce a třetina hvězd, takže ze třetiny
potemněly, a den i noc byly o třetinu temnější.
13: A viděl jsem a slyšel, jak středem nebeské klenby letí orel a volá mocným hlasem: "Běda, běda, běda
obyvatelům země, až zaznějí polnice tří andělů, kteří ještě netroubili!“

730. Poselství Boha Otce ze dne 26. února 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

ZMĚNA SVĚTA

Mé děti, k vašemu světu přijde brzy posun, (Nevěděla jsem, co to znamená, ale viděla jsem
doslova planety, když to řekl). To přinese velké změny v obrovském rozsahu – nepodobné ničemu
od doby, co jsem stvořil svět.
Není žádný prostředek, jak byste se připravily na tuto změnu. Jedinou pomocí bude Mě důvěrně
znát, abyste mohly křičet o to, co potřebujete, a Já vám to poskytnu. Budete-li Mě poslouchat
nyní, a půjdete-li se Mnou teď, pak se o vás postarám.
Modlete se, mé děti. Modlete se o ochranu, od všeho, co je zlé pro vaše milované a pro vás.
Modlete se o mé milosrdenství pro všechny, kteří jsou dosud ztracení, neboť konec pro ně přijde
brzy. Konec pro celou Zemi přijde brzy.
Bůh Otec

Gn 1, 1-5
1: Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.
2: Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami vznášel se duch Boží.
3: I řekl Bůh: "Buď světlo!" A bylo světlo.
4: Viděl, že světlo je dobré, a oddělil světlo od tmy.
5: Světlo nazval Bůh dnem a tmu nazval nocí. Byl večer a bylo jitro, den první.

731. Poselství Ježíše ze dne 14. února 2019.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

JÁ NECHCI VÍRU BEZ ZÁKLADŮ, BEZ VNITŘNÍHO ŽIVOTA, BEZ SKUTKŮ

Moji milovaní lidé:
Můj otevřený bok vyléval Krev a Vodu pro mou církev…
Zmatek dokáže být úspěšný v rozdělení a nejednota je příčinou rozkladu, s kterým si antikrist vytkl
za cíl vytvořit rozkol v mé církvi.
Bitva mezi dobrem a zlem nepřestala, zůstává ve varu. Zlý stupňuje své strategie proti
mým dětem, které, oslabeny světáckostí a lpějící na chapadlech zla, byly zkaženy nevázanými
ideologiemi a jejich falešností. Moji lidé vytvořili bohy podle své libosti, zbožňují je, degenerovaní
hříšností Zlého proti Mně.
Jdete dál v tom, co je světské a pohanské, nutíte Mě, abych se díval na to, co je
rouhavé, zesměšňujete mou Matku a učinili jste ji terčem posměchu mezi těmi, kdo
Mě nemilují…

Mé děti, nesl jsem kříž každého z vás, nesl jsem jej s vašimi hříchy, a přesto lidstvo to zlehčilo
s tak bezútěšnými představami, že dokonce moji andělé nad tím pláčou. Pohlížíte na mé utrpení
jako na podívanou, opouštějící lásku mého Otce k svým dětem.
Jak někteří z těch, kteří si myslí, že Mě reprezentují, Mě urážejí!
Vyzdvihují ideologie – člověk se vyžívá v moci zabíjet ty, kdo jsou bezbranní a nevinní. A tak ďábel,
povýšený hříchy proti daru života, se nyní domáhá své kořisti – duše těch, kteří vynesli rozsudek
smrti nad nevinnými.
Já jsem milosrdenství. Člověk, který uskutečňuje plány proti daru života, je svobodný,
a ve své svobodě je zodpovědný za své soudy.
Moji lidé, čím blíže jste vyplnění odhalení, která má Matka a Já jsme dali světu, aby se všichni lidé
obrátili a zachránili své duše, tím více strategií používá antikrist proti mým dětem a dětem mé
Matky, aby byly ztraceny.
Svaté Písmo je zapomenuto, některými prohlášeno za neplatné a pokřiveno podle libosti jiných,
s cílem znevážit Mě jako Krále a Pána nebe a země [1Tim 6, 15; 1, 17].
Měli byste věřit v naši Trojici a jako věrné děti otevřít své svědomí, abyste pochopily, že hřích vede
k utrpení, k únavě, a že ďábel vám nenabídne stav trvalé radosti, ale předá vás stavům euforie,
abyste poskvrnily své duše a nakazily své bratry.
Přijdu, abych oddělil pšenici od plev [Lk 3, 17], dobro od zla – hnoje, který nepomáhal jako
hnojivo, ale špinil, kamkoli přišel. Ale před tím, z mého Domu přijde milosrdenství a z nebe
vyjde světlo, které bude vidět celé lidstvo, a vytvoří můj kříž před Dnem svědomí (*).
Moji milovaní lidé, v tomto okamžiku se zdá, že člověk má rád vidět sebe jako jedno tělo, aniž by
byl jedním tělem. Ne všichni Mě milují, ne všichni Mě poslouchají, ne všichni Mě zbožňují, ne
všichni Mě uctívají, ne všichni milují mou Matku, ctí ji, nebo respektují.
Vidím vás, jak jste pohlceni zlými myšlenkami, které vám nepřinášejí žádné ovoce, ale vy máte
radost z těchto žádostí, k nimž vás podněcuje ďábel, protože jste se oddělili ode Mne.
Věřte, mé děti, věřte, ne se slabou vírou, ale se svou myslí…
Já nechci víru bez základů, bez vnitřního života, bez skutků, "Neboť jako tělo bez duše
je mrtvé, tak i víra bez skutků je mrtvá" [Jak 2, 26].
Moji milovaní lidé, buďte si vědomi, že:
Má láska není ideologie…
Má láska není projev…
Má láska není modernismem…
MÁ LÁSKA A MÉ SLOVO JSOU CESTA, PRAVDA A ŽIVOT [Jan 14, 6].
Moji milovaní lidé, nebuďte plní starostí z věcí ve světě [Mt 6, 25]; jste jiní, milujete mou Pravdu,
proto zakusíte trápení a budete trpět bolestí, protože se neodkloníte od mé Pravdy.
Vylil jsem Krev a Vodu na ty mé děti, které ve zmatku si zvolily chybnou cestu a přilnuli
k nevázanosti a omylu.
Moji lidé, zůstaňte jednotní v modlitbě ve vhodné i nevhodné době, aniž byste zapomněli,
že potřebujete uvést svou víru do praxe vůči svým bratrům. Buďte mou vlastní Láskou.

Moji milovaní lidé: lidstvo přijalo tolik pokroku, zejména v technologii, a Já vám ukazuji, že lidstvo
bude této technologie zbaveno. Země byla mučena člověkem a velkými světovými mocnostmi,
které do ní vpravily zneužitou technologii, kterou ji otrávily. Země se změnila ve svém jádru, stala
se zranitelnou a učinila člověka zranitelným k působení Slunce.
Milované děti, sociální revolty se nezastaví, budou růst a neustále bičovat mé děti.
Pojďte ke Mně, přestaňte Mě neustále odmítat, neurážejte mou Matku. Je dcera mého
Otce, má Matka a chrám a svatostánek našeho Ducha Svatého.
Vyzývám vás, abyste se modlily za Spojené státy, budou krutě otřeseny.
Vyzývám vás, abyste se modlily za sebe, abyste nebyly zmateny ve víře.
Vyzývám vás, abyste se modlily, země se otřese z jednoho konce na druhý.
Moji milovaní lidé:
Neodvracejte se ode Mne; má Matka stále rozpíná své ruce před každou osobou.
Můj anděl pokoje vás pozoruje a čeká v mé vůli, aby vám pomohl, mé děti. Můj anděl pokoje trpí
odmítáním mých vlastních milovat a uctívat Mě, trpí odmítáním lásky mé Matky.
Já vás neopustím, stojím při vás – přijměte Mě.
Nezapomeňte, že ďábel přišel rozdělit mé vlastní, aby pro něj byli snadnou kořistí, ale když jste
sjednocení, nebude schopen vám způsobit pád. Buďte mou vlastní Láskou, odpouštějte, abych
Já odpustil vám, buďte pokorní a štědří, abyste se svým svědectvím byli odrazem mé Lásky.
Mé požehnání je s vámi.
Váš Ježíš
(*) Varování.

732. Poselství Boha Otce ze dne 1. března 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

NÁRŮST SVĚTLA A TEMNOTY SE ZVYŠUJE

Nárůst světla a temnoty se ve vašem světě stále zvyšuje. Účinky toho vidíte kolem vás každý den.
Nová úroveň je nyní uvolněna tam, kde náhle uvidíte lidi, o nichž jste si mysleli, že jsou dobří,
a kteří se stali zlí. Náhle uvidíte ty, o nichž jste si mysleli, že nejsou dobří, a stali se lepší. To je
vzrůstání světla a temnoty, protože jak světlo, tak i temnota bojuje o nadvládu v lidech, které
znáte.
Buďte si vědomi tohoto vystupňování, až k němu dojde, mé děti, neboť jeho účinky budou
dalekosáhlé. Uvidíte to také na politické scéně.

Modlete se za ochranu těch, které milujete, protože kolem nich jsou zkažení, a až temnota v nich
vzroste, stanou se zlé věci.
Bůh Otec

2Kor 2, 11
11: aby nás satan neobelstil; jeho úskočnost přece známe.
Zj 12, 10-12
10: A slyšel jsem mocný hlas v nebi: "Nyní přišlo spasení, moc a království našeho Boha i vláda jeho
Mesiáše; neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je před Bohem osočoval dnem i nocí.
11: Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví. Nemilovali svůj život tak, aby se
zalekli smrti.
12: Proto jásejte, nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte! Běda však zemi i moři, neboť sestoupil k vám
ďábel, plný zlosti, protože ví, jak málo času mu zbývá."
Ef 5, 8: I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem.

733. Poselství Boha Otce ze dne 2. března 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

NOVÁ ZLA

Mé děti, v tomto čase nová zla vyjdou na světlo. Zla, která až dosud byla skryta z dohledu. Dívejte
se pozorně, uvidíte jejich znamení, až se vynoří ze stínů.
Tato zla vás nechají zírat v hrůze, když si pomyslíte, že to nemůže být hroznější, ale pak bude.
Satan k vám sestoupil ve velkém hněvu, neboť má jen málo času zvětšit své království.
Stůjte blízko Mě, a všechno bude pro vás dobré. Modlete se za ochranu vašich milovaných a Já
dám na ně pozor.
Bůh Otec

2Kor 2, 11:
11: aby nás satan neobelstil; jeho úskočnost přece známe.
Jan 10, 9-11
9: Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn, bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu.
10: Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti.
11: Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce.
Zj 12, 12: Proto jásejte, nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte! Běda však zemi i moři, neboť sestoupil
k vám ďábel, plný zlosti, protože ví, jak málo času mu zbývá.

Poznámka překladatele:
Srovnejte s poselstvím MBM z 20. září 2012 (č. 558)

734. Poselství Boha Otce ze dne 4. března 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
KDYŽ NEBUDETE BOJOVAT

Nebuďte nevědomí o prostředcích Satana, neboť se snaží zničit vás a všechny, které máte rádi.
Nenalhávejte si, že nemusíte být bdělí, neboť by chtěl, abyste tomu uvěřili.
Nejsnadnějšími oběťmi Satana jsou ti, kdo jsou k němu lhostejní a ti, kdo nevěří, že je skutečný.
Kdyby nebyl skutečný, nevaroval bych vás před ním. Kdyby nebyl žádný boj, nepotřebovali byste
mít zbraně. Děti, nenalhávejte si, že není žádný boj.
V časech, které brzy přijdou, budete bojovat se vší svou silou, jen abyste zůstaly naživu. Ty, které
nebudou bojovat, zemřou. Mnohé kvůli tomu nenaplní své poslání. Ty, které jsou netečné, jsou
snadným cílem nepřítele.
Je to vaše volba – nevěříte-li tomu, co jsem vám řekl v mém Slovu a nebudete-li bojovat s tím,
co jsem vám dal, budete poraženy. Nemůžete vyhrát bitvu, když nebudete bojovat. Dal jsem
vám vše, co potřebujete.
Bůh Otec

2Kor 2, 11: Nesmíte se totiž dát oklamat od satana. Příliš dobře jsou nám známy jeho záměry (*).
Jan 10, 9-11
9: Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn, bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu.
10: Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti.
11: Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce.
Ef 6, 11-18
11: Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům.
12: Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento
věk tmy, proti nadzemským duchům zla.
13: Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno
překonat a obstát.
14: Stůjte tedy, opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti,
15: obuti k pohotové službě evangeliu pokoje
16: a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého.
17: Přijměte také "přilbu spasení" a "meč Ducha, jímž je slovo Boží".
18: V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za
všechny bratry i za mne,
Zj 12, 12: Proto jásejte, nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte! Běda však zemi i moři, neboť sestoupil k
vám ďábel, plný zlosti, protože ví, jak málo času mu zbývá.

(*) Nový Zákon, Křesťanská akademie 1976, 3. vydání; Imprimatur:1969.

735. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 20. února 2019.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

PŘICHÁZÍM, ABYCH VÁS VAROVAL

Bohem milovaní:
Vybízím vás, abyste se připravovali jednat v dobru, se svobodnou vůlí směřující
k Bohu.
Lidstvo je čím dál tím víc kolektivizováno, a tímto rysem ovládá Zlý většinu lidských bytostí.
Pro Zlého je těžké zaútočit na člověka jako na jednotlivce, proto sjednocuje ty, kteří mají stejně
špatné záliby a stejně hříšné činy. Proto lidstvo pohlíží na to, co je špatné jako na správné.
Boží lidé, člověk v sobě udržuje potřebu jednoty. Zlý toho využívá a přesvědčuje ho jít s většinou,
aby byl přijímán. V tomto procesu, kdy je přesvědčován vůdci světa, se člověk ztrácí a ve velké
míře jedná urážlivě proti Nejsvětější Trojici a naší Královně a Matce.
Když se lidské stvoření vydá na široké cesty světských radostí, ty ho obklopí a vedou
ho, aby si nevšímal Božího volání.
Lidé, vstupte do vztahu s Bohem dřív, než přijde noc, jděte pod Boží ochranu. Neodvracejte se
od Královny a Matky. Zlý i nadále dává pozor, aby si zajistil, že budete zatracení.
Toto jsou časy, v nichž ďábel sužuje lidské bytosti, aby je dostal blíž k sobě, nasycuje je duchovní
únavou, aby se odevzdaly zvrácenosti, kdy korumpují nejen sebe, ale kazí i své bratry a sestry.
Boží děti, nenechejte se rozptylovat, ani být pošetilé: Jste požehnané poznáním odhalení, která náš
Pán a Král Ježíš Kristus a naše Královna a Matka, Blahoslavená Panna Maria, dali lidstvu. Je to
láska nebe, aby Boží lidé unikli zatracení.
Trpělivost člověka je vystavena zkoušce. Královna a Matka lidstva zadržuje Boží paži, abyste měli
příležitost k obrácení, a tak více duší mohlo být zachráněno. Zlý o tom ví, proto mluví k člověku
a říká mu, že už je to příliš dlouho a nic se nevyplnilo – jen lži a podvod, že budete ztraceni.
Můžete vidět, že to, co bylo předpověděno nebem, se vyplňuje před vašima očima,
a bylo by pro vás lepší nečekat na to, co má ještě přijít, nejste-li připraveni.
Naše Královna a Matka lidstva se dovolávala Nejsvětější Trojice, aby Boží milosrdenství proudilo
k lidstvu, a jak jste odpověděli? Vzpourou – nečiníte pokání z tolika zla, ale radujete se z něho.

Nejsvětější Srdce jsou stále zarmoucená, lidský chlad vůči Bohu omezuje duchovní vzestup.
A démoni, odhodlaní způsobit ztrátu Božího lidu, nečekají a pronikají do mysli lidských stvoření,
propustných pro ďábla přestoupením Božího Zákona. Pak splácejí dobro zlem, jsou pošetilá,
domýšlivá a mají ráda, když je jim přisuzováno, že jsou nejlepší v očích svých bratrů a sester,
a přitom jsou stvořeními, která jsou pyšná, arogantní a závistivá. Ego, ego, ego…
Proto přicházím, abych vás varoval. Vy víte o přírodě a jejích změnách, že se stává víc radikální,
takovou, jakou jste ještě nezažili. Země bude v neustálém nebezpečí, vztahy mezi Západem
a Východem se zhorší, provokace budou vzájemné, dokud nepřijdou nešťastné události pro celé
lidstvo. Kristova církev nepostupuje: upadá a neustále se otřásá.
Velké zemětřesení otřese značnou částí Ameriky a probudí další zlomové linie. Pohybů země bude
přibývat a tam, kde se netřásla, nyní se třese. To proto, aby byli probuzeni lidé, kteří zůstávají
nezměnitelní!
Modlete se, Boží děti, modlete se za Spojené státy, země se třese a příroda nedává
příměří.
Modlete se, Boží děti, modlete se za Francii, terorismus jí otřese.
Modlete se, Boží děti, modlete se za Mexiko, třese se a jeho sopky se probouzejí.
Modlete se, Boží děti, ekonomika přijme ohlášený směr.
My, jako poslové Boží, se setkáváme s člověkem, když nám to dovolí – zůstáváme v pohotovosti.
Vaši andělé strážní vás naléhavě prosí o obrácení dřív, než vás Zlý úplně zmate a dá vám kameny
místo chleba.
Vy žijete podle plánů, které jste si vytvořili podle lidského způsobu, s lidským cítěním, plánů,
oddělených od Boha a se zdánlivým vědomím, že to, v co věříte, je správné v představách mas,
s nimiž jdete. Ne všechno, co člověk dělá, je špatné, ale…
Práce a jednání jsou pro většinu mechanické, téměř nemůžete rozlišit jednu nohu
od druhé, protože se nezastavíte, abyste rozlišovali, a tak padáte do neštěstí.
Boží plán je dokonalý – a člověk? Spolupracují ti, kdo se nazývají Boží děti na Božím plánu, nebo
jej zničili? Abyste spolupracovali na Božím plánu, musíte přivolat požehnání a být požehnáním,
ale vaše zájmy jsou rozdílné od zájmů Božích.
Zlý pronikl do člověka a učinil ho předmětem svého plánu, aby mohl být jeho osobním plánem.
Osobní zájmy bijí do očí, ale štěstí nepřinášejí.
Očistěte se, buďte požehnaní ve svých životech a v životech svých bratrů. Nechtějte
vnutit své nároky a vkus, ale jednejte s porozuměním ve všech aspektech života,
protože život je Boží dar.
Někteří ukazují rozsáhlé znalosti, ale stále propadají lidskému egoismu. K tomu je vede Satan,
a oni stále padají na nejmenším detailu, kde lidské ego je dobře vidět: v touze po ovládání,
a to se nelíbí Bohu…
Jsou to ti, kdo pokorně nabízejí svá díla a činy pro dobro svých sourozenců, pro dobro těch, kolem
nich, pro dobro lidstva, kteří stoupající měrou zvládají sjednotit se s Božím plánem.
Komukoli chybí tento cíl, kdo jiným vnucuje sám sebe, jeho ego vyniká, pro toho je těžší duchovně
růst.

Buďte požehnáním!
Modlete se za opravdové nástroje, které ochraňuji, nebuďte pro ně kamenem úrazu,
ale požehnáním a pomocí.
PŘIPRAVUJETE SE NA VAROVÁNÍ?
Žehnám vám, ochraňuji vás.
KDO JE JAKO BŮH? [Zj 12, 7]
Svatý archanděl Michael.

736. Poselství Boha Otce ze dne 5. března 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

NEPŘÁTELÉ AMERIKY

Časně ráno jsem mluvila k Pánu a prosila Ho o pár slov pro dnešek. Měla jsem starost o zprávu,
kterou Pán dal mému příteli, bojovníku, pro místního mladého muže. Řekl mu, aby v pátek
mladému muži pověděl: Budete bojovat v WW3.
Pak jsem uslyšela zvuk v duchovní říši. Zvuk pochodujících bot. Připomnělo mi to filmy, kde
poddůstojníci vedoucí výcvik řvali na nováčky a vojáci se dali na pochod. Zvuk pochodujících bot
znamená, že armáda je zorganizována, připravená a v pohybu. Odešla jsem stranou k modlitbě
a Pán začal ke mně mluvit tato slova:
Mé děti, nepřátelé Ameriky se připravují zaútočit. Už se nějaký čas připravovali a nyní jsou téměř
hotovi. Vidí chabou kondici rozděleného lidu zabředlého do hříchu a zmatku. Lidu uvyklého na
pohodlí a hojnost. Chystají se zaútočit, vtrhnou, a invaze bude obrovská. Jejich vojsko pokryje
tuto rozlehlou zemi, protože nebudou bojovat sami.
V jediném dni se vaše životy v Americe změní. Změní se z pohodlí a hojnosti do nejistoty
a nedostatku. Ti, kdo nyní zaujímají vysoká místa v podnikání, budou sbírat odpadky v ulicích
s ostatními, potom, co vtrhnou vojska nepřítele. Vaše obchody nebudou mít potraviny, z vašich
vodovodních kohoutků nebude téct voda. Budete bez nich.
V minulosti jsem vás ochránil od tohoto nepřítele, a jiných, ale vy jste usoudili, že Já neexistuji
a že Mě nepotřebujete, a tak jsem od vás odtáhl svou mocnou ruku ochrany. Jen mé vlastní
ochráním a povedu.
Bůh Otec

Mk 13, 7-8
7: Až uslyšíte válečný ryk a zvěsti o válkách, nelekejte se! Musí to být, ale to ještě nebude konec.
8: Povstane národ proti národu a království proti království, v mnohých krajinách budou zemětřesení,
bude hlad. To bude teprve začátek bolestí.
Mt 10, 28:

28: A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou; bojte se toho, který může i duši i tělo
zahubit v pekle.
Ž 23
1: Žalm Davidův. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.
2: Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod,
3: naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno.
4: I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě
potěšují.
5: Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš.
6: Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu
vracet do nejdelších časů.
Př 1, 24-28
24: Protože jsem volala, a vy jste odmítali, ruce jsem vztahovala, a nikdo na to nedbal,
25: každé mé radě jste se vyhýbali, nedali jste na mé domlouvání,
26: i já se budu smát, až budete v bídě, budu se vysmívat, až na vás přijde strach,
27: až na vás přijde strach jako ničivá bouře a vaše bída se přižene jako vichřice, až na vás přijde soužení
a tíseň.
28: Tehdy mě budou volat, a neodpovím, budou mě hledat za úsvitu, a nenaleznou.

737. Poselství Boha Otce ze dne 6. března 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

LIDÉ NENÁVISTI

Mé děti, řekl jsem vám, že pronásledování přichází, ale bude daleko horší, než jste si
představovaly. Věříte, že nic tak strašného by se nemohlo ve vašem životě stát, ale už to začalo.
Ve velmi blízké budoucnosti bude na mé lidi pohlíženo ne jako na lidi lásky, ale jako na lidi
nenávisti. To se stane, až moji lidé se začnou stavět za to, co je správné. Ti, kdo milují svůj hřích,
dívají se s pohrdáním na počestnost a nechtějí, aby žádné světlo neosvítilo zlo, které dělají.
Pokusí se u ostatních vyvolat další pochybnosti o tom, co je správné.
Protože se situace rychle vyhrotí, stanou se agresivní. Moji lidé, zákony země nebudou posíleny,
aby vás ochránily. Vězte, že to přichází, protože slovní napadání mého lidu se stane zábavou, která
bezbožné povzbudí a mezi nimi se z toho rozšíří velká radost. Bude se to dít otevřeně a dokonce
vaše sdělovací prostředky budou všechny lidi podněcovat k pomoci skoncovat s těmito
nenávistníky.
Už je to dávno, co se to stalo mému lidu Izraele, ale v tom, co přichází, bude celý můj lid.
Bůh Otec

Jan 3, 19: Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože
jejich skutky byly zlé.
Mt 10, 28: A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou; bojte se toho, který může i duši
i tělo zahubit v pekle.
Sk 5, 29: Petr a apoštolové odpověděli: „Boha je třeba víc poslouchat než lidi.

Mt 10:16: Hle, já vás posílám jako ovce mezi vlky; buďte tedy obezřetní jako hadi a bezelstní jako
holubice.
Mt 5, 44: Já však vám pravím: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují,
Ž 23
1: Žalm Davidův. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.
2: Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod,
3: naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno.
4: I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě
potěšují.
5: Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš.
6: Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu
vracet do nejdelších časů.
Ž 37, 9: Neboť zlovolníci budou vymýceni, ale kdo naději skládá v Hospodina, obdrží zemi.

738. Poselství Boha Otce ze dne 7. března 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

VÁŽNÝ OMYL

Existuje nepřítel Ameriky, který se navenek usmívá, ale každou minutou se stává více rozhněvaný.
Diktátor, který nechce, aby mu bylo diktováno, a nepřistoupí na přání jiných.
Plánuje ovládnout Ameriku. Až to udělá, přísně potrestá lid Ameriky.
Ameriko, dopustila ses vážného omylu, že ses odvrátila ode Mne. Nachystala jsi past pro sebe
a své děti tím, že jsi odmítla mé Slovo a mé cesty.
Zpečetila jsi svůj osud svými zvrhlými zákony a svou tolerancí hříchu.
V minulosti tomu tak nebylo. Lidé (v Americe) Mě následovali a netolerovali hřích ve svém středu,
ale ty ses změnila.
Následuješ nepřítele a ne Mne, takže nepřítel bude to, co budeš mít. Vybrala sis postel a nyní v ní
budeš ležet.
Bůh Otec

Př 1, 24-28
24: Protože jsem volala, a vy jste odmítali, ruce jsem vztahovala, a nikdo na to nedbal,
25: každé mé radě jste se vyhýbali, nedali jste na mé domlouvání,
26: i já se budu smát, až budete v bídě, budu se vysmívat, až na vás přijde strach,
27: až na vás přijde strach jako ničivá bouře a vaše bída se přižene jako vichřice, až na vás přijde soužení
a tíseň.
28: Tehdy mě budou volat, a neodpovím, budou mě hledat za úsvitu, a nenaleznou,
Ž 33, 12:
12: Blaze národu, jemuž je Hospodin Bohem, lidu, jejž si zvolil za dědictví.
Zj 18, 23:
23: nikdy už v tobě nezasvitne světlo lampy, nikdo už v tobě nezaslechne hlas ženicha a nevěsty. Tvoji
obchodníci vládli světem a tvé čarovné nápoje mámily celé národy;

Jr 25, 4-6
4: Hospodin k vám posílal všechny své služebníky proroky, nepřetržitě je posílal, ale neposlouchali jste,
ucho jste k slyšení nenaklonili.
5: Říkávali: "Ať se každý odvrátí od své zlé cesty a od svých zlých skutků a budete přebývat v zemi, kterou
Hospodin dal vám a vašim otcům od věků na věky.
6: Nechoďte za jinými bohy, neslužte jim a neklaňte se jim. Neurážejte mě dílem svých rukou a já s vámi
nenaložím zle."

739. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 26. února 2019.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

DĚTI NAŠEHO KRÁLE, NA CO MÁTE PRÁVO?

Milované Boží děti:
Jako princ nebeských milic jsem poslán, abyste uvažovaly.
Musíte se okamžitě vrátit k tomu, abyste byly dětmi našeho Krále.
Musíte se vrátit s vírou, nadějí a láskou, nejdříve láskou k sobě, a pak k svému bližnímu.
Bok našeho Krále zůstává otevřený, když se dívá na své děti, které jsou v trvalém zmatku
a nevědí, kam jít.
Lidstvo je rozptýleno tisícerými situacemi, konflikty, nebezpečím, změnami, projekty, a proto jste
se rozhodly ponořit do toho, co považujete za svá práva na štěstí, zdraví a prosperitu, vítězství
a požehnání.
Děti našeho Krále, na co máte právo?
Jak mě bolí vidět, že odmítáte našeho Krále!…
A teď nemluvím zvlášť k těm, kteří Jej nemilují, ale také k těm, kteří Jej "milují"
a neustále Jej zraňují.

Člověk klesl na své evoluční úrovni tím, že odmítl uznat sebe jako dítě Boha… Čeho se člověk bojí?
Proč vypudil našeho Pána a Krále ze svého života? Je to proto, že se bojí povinnosti pokračovat
v tom, co v tomto čase odmítá? Je to proto, že se bojí závazků, i když přicházejí s Boží milostí?
Ach lidé, kolik vás bude ztraceno! Kolik z vás, kdo tvrdí, že mají víru, ji příležitostně ztratí, protože
neznají Dárce života!
Odmítáte Pravdu, abyste nastolili nové pojetí společnosti, rodiny, tolerance, lásky
a naplnění Boží vůle…
Děti našeho Krále, zkazily jste se, upadáte v Pravdě, a proto duchovně klesáte, majíce v tomto
čase menší schopnost vyřešit to, co vám přináší život.
Člověk ztratil spiritualitu a není schopen zůstat pevný ve víře, protože jeho mysl byla poškozena,
byla pozměněna, kontaminována do samého kořene a člověk, nechráněn svými duševními
schopnostmi, klesá do neustálého "sem a tam" jako vlny moře. Jedná ze setrvačnosti, automaticky,
navyklý být méně citlivý, ještě méně rozumně uvažující a přijímá, co se pro něj ukáže být
nejvýhodnější, i když to odporuje samotné lidské přirozenosti.
Chcete najít odpovědi na to, co neznáte, ale nenajdete je, protože nejsou láskou, ale špatnými
kopiemi toho, co většina považuje za lásku.
Staly jste se slabé k životu s naším Králem, zřekly jste se Ho a nemilujete naši Královnu, odtud
tento odstup, odtud plyne tak mnoho roztržek, tolik zhýralosti a neustálých pohrom, kterým čelí
lidstvo a pohrom, kterým ještě bude čelit.
Slyšíte hlas těch, kdo bojovali a bojují za Boží království, a přesto vidím v tomto čase
Satana, jak radostně vede lidská stvoření na cestu k zatracení. Vy, kdo zbožňujete Satana, kajte
se, protože tento hřích vyvolá duchovní malomocenství i malomocenství těla, které bude bičovat
lidstvo.
Nevěříte, jste duchovně slepé… Boj mezi dobrem a zlem neskončil, ale stále pokračuje, aby
způsobil pád církve našeho Krále [Řím 12, 21]. Když jste duchovně slepé, jak chcete vést své
bratry? Budete slepé, vedoucí další slepé a všichni z vás mohou padnout do propasti [Mt 15, 14].
Jste nemocné a musel jsem vás vyzvat stát se zdravými, abyste neztratily věčný život.
Držte se Pravdy, nescházejte z cesty, rozpoznejte, jestli jste padly a buďte
naplňovateli Božího Zákona, abyste se mohly těšit z věčného života.
Nepřipojujte se k ideologiím. Náš Král, Kristus, není ideologie, je "Cesta, Pravda
a Život" [Jan 14,16]. Nastupte na cestu k obrácení: je to naléhavé. Lidstvo trpí a bude
trpět, až ponese své vlastní trápení.
Boží milosrdenství vás vyzývá činit nápravy, aby vás mohlo přivítat. Nezapomeňte, že máte
svobodu volby mezi správnou cestou a snadnou cestou do záhuby.
Modlete se jako Boží lid za mír tam, kde v tomto čase panuje bolest vyvolaná
člověkem.
Modlete se jako Boží lid jeden za druhého, aby se všichni rozhodli odčinit škodu.
Toto nejsou časy pro vlažné lidi, aby nakazili pšenici morem krize víry, nevhodnými a zakázanými
novinkami. Nedovolte vaší víře znejistět, odvraťte se od toho, co je světské, protože přichází čas,
kdy živí budou závidět mrtvým [Zj 9, 6]. Co vidí vaše oči, je bolestné, co uvidí, bude srdcervoucí,
a to, co přichází k lidem, ponese pach smrti.

Nepotřebujete být učení, ale buďte věrní Nejsvětější Trojici, milujte naši Královnu,
buďte lidmi, kteří jsou obrácení a přesvědčení, vstupují do znalosti Pravdy a jsou
připraveni být naplňovateli Boží vůle.
Neznepokojujte se, milujete-li v Duchu a Pravdě. Buďte obránci víry, buďte věrní Nejsvětější Trojici
a své Blahoslavené Matce.
My jsme vaši společníci na cestě, vaši ochránci. Přicházíme vás chránit, když nám to
dovolíte učinit: Buďte si toho vědomi.
Věřte a žehnejte jeden druhého.
Sv. archanděl Michael, služebník Boha jednoho a Trojjediného a služebník Královny Nebe a Země.

740. Poselství Boha Otce ze dne 8. března 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
VŮDCE AMERIKY

Mé děti, musíte porozumět tomu, co přichází k Americe, protože to ovlivní celý svět.
Vůdce Ameriky bude nahrazen jedním, jehož srdce je jen trvalé zlo. Tento (nový) vůdce nenávidí
můj lid a bude se snažit vás vyhladit. (Viděla jsem, že míní jak křesťany, tak i židy). Bude se snažit
odstranit z povrchu země všechny, kdo věří v mé jméno. Zničí a vyhladí mé svaté Slovo, mé cesty,
všechno, co připomíná Mne. Až to vyjde najevo, mnoho utrpení přijde k mému lidu.
Vydržte až do konce, mé děti, neboť vaše odměna v nebi bude velmi velká a Já budu k vám velmi
milosrdný.
Bůh Otec
2Tim 3, 1-3
1: Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy.
2: Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče, budou
nevděční, bezbožní,
3: bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému.
Mt 10, 21-22
21: Vydá na smrt bratr bratra a otec dítě, povstanou děti proti rodičům a připraví je o život.
22: Budou vás všichni nenávidět pro mé jméno; ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.
Ž 23
1: Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.
2: Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod,
3: naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno.
4: I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě
potěšují.
5: Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš.
6: Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu
vracet do nejdelších časů.
Ž 37, 9:
9: neboť zlovolníci budou vymýceni, ale kdo naději skládá v Hospodina, obdrží zemi.
Mt 10, 28:

28: A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou; bojte se toho, který může i duši i tělo
zahubit v pekle.
Mt 24, 10-13
10: A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět;
11: povstanou lživí proroci a mnohé svedou,
12: a protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých.
13: Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.

741. Poselství Ježíše ze dne 12. března 2016.
Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko), http://jezusuzenete.hu
NEBOJTE SE SVÝCH PRONÁSLEDOVATELŮ
Moje drahé děti,
ohlašujte evangelium svými životními příklady, skutky a slovy bez rozdílu, bez toho, zda je to
vhodné či ne, dokud k tomu máte ještě čas, neboť brzy se uzavře čas milosti a budete trpět
velkým pronásledováním kvůli evangeliu a mému následování. Využijte každou minutu, kterou
ještě dostanete, neboť pravím vám, pronásledování vás zastihne náhle, protivník už všechno
připravil. Komory na zpopelňování jsou již připraveny, aby vás tam, jako ovce zahnané na jatka,
zpopelnili, a nezůstane z vás nic než dým a energie. Ale nepočítají s tím, že Mi ze svých činů budou
muset vydat zúčtování před mou soudnou stolicí.
Budou navždy zatraceni a dostanou se do hlubin pekla, kde se navěky budou dívat na své skutky
a dostávat zpět, co dali vám. Vy ale, co dáte za Mne svůj život, jediný život, jejž jste dostali
a nemáte jiný, budete za odměnu žít navěky v pokoji, radosti a těšit se na věčnost z pohledu
na Světlo oslaveného Boha, kterého uctíváte, milujete a velebíte.
Moje drahé děti, žijte připravené na smrt, neboť vše se brzy uskuteční. Teď jste před mým
Světlem jako v tichu před bouří. Zatím nemyslíte na nic, bez podezření, jako beran, kterého ženou
na jatka.
Mé děti, proste pro sebe o milost silné víry, o sílu Ducha Svatého, jasné vidění, osvětlující milost,
abyste vždy vyhověli mým požadavkům, to jest, abyste se řídili mými zákony a žili ve svatosti
života. Žijete-li takto, nemáte se čeho bát, byť by vás smrt zastihla v kterémkoli okamžiku. Ten
však bude znamenat začátek vašeho věčného života. Když budete takto žít, nemusíte se bát vašich
pronásledovatelů, ba velebit, oslavovat a adorovat budete mé jméno.
Já, který dopustím pronásledování a budu mít v úctě svobodnou vůli vašich pronásledovatelů,
vám zase dám věčnou odměnu za vaši věrnost a vytrvalost v této vážné a těžké zkoušce. Budete
sjednoceni v nebi s mými svatými serafíny, budete Mě navždy milovat a na věky věků Mi zpívat
díkůvzdání, neboť nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za Boha dá svůj život.
Proto mé malé dětičky, už teď vám říkám, už nyní zpívejte každý den Te Deum, vzdávajíce Mi díky,
že to všechno dopustím, neboť v jaké míře se sjednotíte se Mnou v mém utrpení a ponížení, v té
míře se s vámi rozdělím v mé slávě. Sluha není větší než jeho pán. Jak Mě nenáviděli, tak i vás
budou nenávidět, jak Mě pronásledovali, i vás budou pronásledovat. Přijměte svůj osud s pokojem
a vzdejte Mi díky stejně za dobro, i za zlo.
Tento svět brzy pomine, zahubí sám sebe, teď přijde velké krvavé pronásledování křesťanů, teď
rozpoutají třetí světovou válku a teď vystoupí mírotvorce, jehož krutá vláda bude stokrát horší
než světová válka, neboť ve válce vám zahubí jen tělo, ale antikrist, který je sám ztělesněným
Satanem, přijde přímo pro záhubu duší a velmi mnoho si jich odnese do hlubin pekla.

Moji drazí maličcí, nebojte se svých pronásledovatelů, neboť to vše se musí naplnit. To je Písmo
svaté. Zanedlouho nepoznáte tento svět. Ten bude zničen k nepoznání. Bude velmi mnoho
mrtvých. Žijte stále připraveni na smrt, proste u Mne o milost víry a odpuštění, abyste dokázali
vypít můj kalich.
K tomu vám žehnám mým srdcem překypujícím láskou, mým posilňujícím požehnáním ve jménu
Otce i Syna i Ducha Svatého.
Váš Ježíš

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

742. Poselství Boha Otce ze dne 11. března 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

NARŮSTAJÍCÍ TEMNOTA

Moje děti, v poslední době jste vycítily vzestup démonické účasti ve vašich životech a musíte vědět,
co to znamená.
Podnítil jsem síly k boji proti království temnoty v Americe a také na jiných místech a nepřítel
nasadil své síly, aby provedl odvetný úder proti nám.
Musíte být velmi opatrné, vždy si být vědomé, když se dívá a naslouchá vám a hledá nejmenší
skulinu, aby vás napadl. Moji lidé, kteří jsou na předních liniích těchto bitev, utrpí ztráty i zranění,
ale vězte toto: nepřítel nemůže vzít, co je moje z mé ruky. Ti, kdo žijí na skrytých místech, ti,
kdo jsou zcela obklopeni Mnou, jsou chráněni před smrtí, dokud pro ně nepřijde čas jít domů.
Modlete se. Modlete se za ty, které milujete, abych je mohl ochránit. Modlete se za ty, které jsem
postavil do vedoucích pozic po celém světě, aby má vůle byla učiněna jak na zemi, tak i v nebi.
Brzy půjdete domů.
Bůh Otec

Jan 10, 25-29
25: Ježíš jim odpověděl: "Řekl jsem vám to, a nevěříte. Skutky, které konám ve jménu svého Otce,
vydávají o Mně svědectví.
26: Ale vy nevěříte, protože nepatříte k mým ovcím.
27: Moje ovce uposlechnou mého hlasu; já je znám a ony jdou za mnou.
28: Já jim dávám věčný život. Navěky nezahynou a nikdo mi je nevytrhne z rukou.
29: Můj Otec, který mi je dal, je větší než všichni, a nikdo je nemůže vytrhnout z Otcových rukou."

743. Poselství Ježíše ze dne 4. března 2019.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

PŘEMÝŠLEJTE A NEDÁVEJTE SE NA ÚSTUP, ČELÍTE-LI ZLU

Moji milovaní lidé:
Vyzývám vás, abyste meditovali o mých slovech, i když nedostatek všímavosti mezi některými
mými dětmi zatemňuje má volání.
Proto přicházím před lidstvo s mou Láskou, s mým milosrdenstvím a spravedlností.
Mé milosrdenství uvidí mé dítě, které se kaje a má pevný úmysl nápravy, jako kdybych se na něj
díval poprvé a nabízel mu to nejlepší z mého Domu.
Mé milosrdenství se rozlévá před dítětem, které skutečně lituje svých hříchů a je připraveno Mě
už nikdy neurážet. Jsem mírný a spravedlivý současně.
Nechci, abyste zaměňovali mé milosrdenství s beztrestností.
Já přijdu a všechny mé děti budou souzeny, všechny.
Na začátku předvelikonoční postní doby se moji lidé nacházejí před mým milosrdenstvím, a když
uvidím náležité pokání, vložím vás do mého Nejsvětějšího Srdce, kde najdete užitek v síle snést,
co přichází k lidstvu uprostřed pošetilosti těch, kdo vyvolají otřesy mé církve.
Modlete se a odevzdejte se mé nejsvětější Matce, která, jako dveře nebes, se neustále
přimlouvá za každé z mých dětí, volá je, posiluje je znovu a znovu, aby nebyly
ztraceny.
Přemýšlejte a nedávejte se na ústup, čelíte-li zlu, které destiluje obscénnost na mé děti, aby
démoni je svými nástrahami neudusili a nepřivedli je až k výsměchu spáse, kterou nabízím v tomto
předvelikonočním půstu mimořádným způsobem, aby zachránila jejich duše.
Má církev trpí, a jak se mnozí radují při mém utrpení!
Má církev je podkopána: běda těm, kdo ji podkopávají!
Běda těm, kdo jsou kameny úrazu pro mé děti a vedou je do propasti nebo do utrpení!
Moji lidé, vyzývám vás, abyste byli silní, abyste vzdorovali tím, že Mě budete milovat bez ústupu,
ale svědectvím o mé Lásce, která je ve vás.
Všechny mé nebeské legie přicházejí, aby provázely mou věrnou církev: věrnou Mně,
Písmu svatému, věrnou Božímu Zákonu, mému učení a zachovávání zvyků.
Toto jsou okamžiky na křižovatce pro ty, kdo Mě milují a zachovávají mou Pravdu.
Nebojte se, neustupujte, buďte stále svědectvím mé Lásky, jenom pak budete moci jít vpřed. Ti,
kdo nejsou svědky mé Lásky, budou zmateni a vedeni jinými cestami, které je povedou jen dolů,
do záhuby.

V mé vůli je má církev jen jedna – nejsou různá slova, je jen jediné Slovo, které je
Cesta, Pravda a Život [Jan 14, 6].
Zejména v tomto předvelikonočním půstu, neztrácejte odvahu. Buďte stále věrní a milujte mou
Matku, doprovázejte ji, zejména během mé cesty na Kalvárii.
Moji lidé, musíte být mou nejvlastnější Láskou. Vybízím vás, abyste byli nová stvoření,
abyste odložili hřích, který vede k duchovní smrti.
Odstraňte svůj starý oděv, bojujte proti svému opileckému egu, jímž zraňujete své
bratry, své nejbližší a Mne.
Člověk zapomíná, že se soudem, jímž soudí, bude souzen, a mírou, kterou měří, bude změřen
[Mt 7, 1-2].
Praktikujte díla milosrdenství a cvičte se v nich.
Modlete se, mé děti, modlete se za Mexiko, trpí, jeho půda se třese.
Modlete se, mé děti, modlete se za Spojené státy, jejich země se třese a trpí kvůli
přírodě.
Modlete se, mé děti, modlete se za Itálii, trpí, země se třese.
Moji milovaní lidé, můj anděl pokoje vám přinese mé Světlo. Bude vás doprovázet,
modlete se za to.
Smiřte se s mým Domem, přivítám vás s mou Láskou.
Buďte tvrdí sami k sobě, nedovolte, abyste se ode Mne oddělili.
Prožívejte tento předvelikonoční půst připravený ke skutečnému setkání, ve společenství s mou
Láskou, mou Pravdou, mým pokojem, a buďte si nanejvýš vědomi, že jste mé děti.
Modlete se, obětujte, ať ti, kdo mohou, to učiní rychle.
Žijte v mém pokoji.
Žehnám vám, nesu vás v mém Nejsvětějším Srdci.
Váš Ježíš

744. Poselství Boha Otce ze dne 12. března 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

DĚTI

Mé děti, žijete v čase, který není podobný žádnému jinému před ním. Každá generace prožívá něco
jiného, ale čas, ve kterém žijete, je těžší a stane se daleko těžším, jak bude postupovat vpřed.

Kvůli tomuto mimořádnému času, jsem vyvolal sílu v řadách mládeže. Vybral jsem si vaše děti,
dokonce velmi mladé děti, které vystoupí a budou šířit mé Slovo. Pozvedl jsem děti svým darem
mého zázraku uzdravování. Pozvednu děti svým darem zázraků a vy uvidíte zázraky uprostřed vás.
Vyvýším mladé, kteří vědí jak Mě chválit.
Udělám v mládeži práci, které si nebudete moci nevšimnout.
Bůh Otec

Jl 2, 28-32 (Jl 3, 1-5)
1: I stane se potom: Vyleji svého ducha na každé tělo. Vaši synové i vaše dcery budou prorokovat, vaši
starci budou mít sny, vaši jinoši budou mít prorocká vidění.
2: Rovněž na otroky a otrokyně vyleji v oněch dnech svého ducha.
3: Způsobím, že budou na nebi i na zemi divné úkazy: krev a oheň a sloupy dýmu.
4: Slunce se zastře tmou a měsíc krví, dříve než přijde den Hospodinův, veliký a hrozný.
5: Avšak každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno, se zachrání. Na hoře Sijónu a v Jeruzalémě budou ti, kdo
vyvázli, jak řekl Hospodin, spolu s těmi, kdo přežili, jež Hospodin povolá.

745. Poselství Boha Otce ze dne 13. března 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

SNY A VIZE

Dostávám na vyšší úroveň osoby, které v těchto časech konce budou informovat mé lidi o tom,
co přichází. Ukážu jim ve snech a vizích, co přichází, aby moji lidé mohli být varováni a jejich duše
zachráněny.
Pamatujte si své sny, moji lidé, a neberte na lehkou váhu vaše vize, neboť posílám poselství skrze
mé lidi, proroky, syny a dcery, aby vás připravili na konec všech věcí. Řekl jsem vám, že tento den
přichází.
Váš nepřítel dal průchod novým útokům, aby poskvrnil země všech národů. Jsou to nová zla, která
budou přitahovat těla bezbožných. Ti nespatří újmu v tom, že jim budou holdovat, ale vyvolají
velkou škodu, a zjistí to příliš pozdě.
Udržujte se čisté od poskvrnění, mé děti. Jděte po mých cestách a lpěte na mém svatém Slovu,
zatímco jej ještě máte, neboť můj nepřítel se je snaží vytrhnout ze země i s kořeny a mnoho
národů ho zakáže dřív, než přijde konec. Držte je ve svém srdci.
Všechny sny a vize nejsou ode Mne – musíte brát v úvahu plody těch, kdo sní a mají vize.
Věnujte pozornost svým snům. Dávejte pozor na své vize a vize ostatních. Posílám vám varování.
Posílám vám poselství o tom, co má přijít.
Bůh Otec

Jl 3, 1-5
1: I stane se potom: Vyleji svého ducha na každé tělo. Vaši synové i vaše dcery budou prorokovat, vaši
starci budou mít sny, vaši jinoši budou mít prorocká vidění.

2: Rovněž na otroky a otrokyně vyleji v oněch dnech svého ducha.
3: Způsobím, že budou na nebi i na zemi divné úkazy: krev a oheň a sloupy dýmu.
4: Slunce se zastře tmou a měsíc krví, dříve než přijde den Hospodinův, veliký a hrozný.
5: Avšak každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno, se zachrání. Na hoře Sijónu a v Jeruzalémě budou ti, kdo
vyvázli, jak řekl Hospodin, spolu s těmi, kdo přežili, jež Hospodin povolá.
Mt 15, 11
11: Ne co vchází do úst, znesvěcuje člověka, ale co z úst vychází, to člověka znesvěcuje.“

746. Poselství Ježíše ze dne 25. prosince 2018.
Nástroj: Mária Magdolna (Maďarsko), http://egikegyelmekzapora.blogger.hu

ZRUŠENÍ KRISTOVY OBĚTI JE JIŽ BLÍZKO

Viděla jsem sebe samu v kostele, kde nás několik čekalo na mši svatou. Byl večer a v kostele
hořely jen svíce. Připomínalo mi to, jako bych se účastnila velkosobotní večerní liturgie. V hlavních
dveřích kostela se nečekaně objevil Pán s trnovou korunou na hlavě. Na sobě měl purpurový plášť
a na rameni nesl kříž. Pán přešel po červeném koberci přímo před oltář, kde stál kněz a ve svých
rukou držel otevřený velký misál. Ježíš se zastavil nad knihou a kapky krve z jeho trnové koruny
padaly na mešní knihu.
Dnes je svátek mého narození. Zatímco si má církev připomíná tento mimořádný den, nikdy
nezapomeňte na to, že každá mše svatá je zviditelnění mé oběti na kříži. Proto jsem se ztělesnil
a žil mezi vámi jako člověk, abych vykoupil lidstvo. Má krev padala na misál, neboť čas je blízko.
Zanedlouho bude má oběť zrušena. Přípravy už jsou v běhu. Pomalu a nenápadně se vyplní má
slova před vašima očima. V jiných krajinách Evropy už citelně vane vítr změny, a s tím se
zanedlouho setkáte i vy.
Ježíš

747. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 10. března 2019.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

MNOHO LIDÍ NEBYLO NÁLEŽITĚ POUČENO A VAROVÁNO

Boží děti:
Jsem nositelem požehnání Nejsvětější Trojice, která si přeje, "aby všichni lidé byli
zachráněni a došli k plnému poznání Pravdy" [1Tim 2, 4].
Jako princ nebeských legií vás žádám, abyste naplnili službu být misionáři Boží lásky a aby
touto láskou jste přitáhly bratry, kteří žijí rozptýlení v marnivostech, neřestech, kriticismu,
v honbě za vším, co je jim nabízeno jako moderní a škodlivé pro duši.
Pochopte, že jste povolány přijmout "VELKÉ BOŽÍ MILOSRDENSTVÍ" [Žid 4, 16] v tomto
čase, který předchází úplnému rozvoji katastrofických soudů. Proto na vás naléhám, abyste přijaly
nekonečné Boží milosrdenství dřív, než se setmí a vy nebudete schopny vstát. Ano, sestoupí
temnota, a démoni přestanou znečišťovat lidská stvoření a zcela je posednou, až přijmou život
bez Boha.
Duchovní úpadek byl svobodně přijat většinou, bez toho, že by se setkal s odporem v lidském
uvažování, v nitru člověka, v jeho srdci: Je to spíše děsivý souhlas, který je slyšet.
Milujte Boha a bližního! Přestaňte stále zatemňovat dary, které by vás mohly probudit,
kdybyste zůstaly ve společenství s Kristem. Chcete odpovědi, aniž byste namáhaly, aniž byste
opustily svou každodenní rutinu a přestaly pohrdat tím, co vám připomíná Boží nadřazenost.
Dopouštíte se svatokrádežných činů a velkého kacířství, šířící se v každém okamžiku po celé zemi!
Ach… ale uprostřed válek a katastrof slyšíme modlitby lidských bytostí, které se dříve nemodlily.
Co pak?
Probuďte se! Lidská pošetilost je nekonečná, musíte se sklonit a zvolat "Otče náš"
a rozhodnout se obrátit. K tomu musíte jít do sebe a poznat Krista, chtít Ho milovat a dovolit
být Kristem milovány. Nemůžete milovat někoho, koho neznáte, nemůžete ctít někoho, koho
neznáte, proto potřebujete Krista znát, abyste Ho milovali v "Duchu a Pravdě". Tímto způsobem
budete schopné rozlišovat a nebýt oklamány, a pak budete milovat Boha svou duší, silou
a smysly.

Lidé jsou slepí kvůli duševnímu nepořádku, ve kterém žijí, proto je člověk trýzněn a niterně
vyčerpán. Tyto stavy nedovolují člověku potkat Toho, kdo je Bůh a jeho Pán, ale naopak, vedou
ho k pádu do spárů nepřítele duše – Ďábla a jeho pekelných nohsledů, kteří jsou na Zemi.
Milovaní Bohem, toto Slovo, které vám odhaluji z příkazu našeho i vašeho Krále, nemá u vás
vyvolat strach, protože jako lidstvo žijete nenormálním způsobem ve stavu obav, v nichž člověk
odpovídá svému Pánu a Stvořiteli. Žijete ve zděšení z bludařství, kterého se dopouští velká většina
lidských bytostí, žijete ve stavu ohromení ze svatokrádeží a zpochybňování Boží vůle, ke kterému
neustále dochází.
Nebuďte znepokojení tím, co vám oznamuji, ale spíše ze způsobu, jakým žijete, pracujete
a jednáte, z hříšnosti lidských myšlenek, z lidských vztahů, z nedostatku upřímnosti, lásky,
odpuštění, z potřeby srdce z masa, abyste mohli správně milovat, aby vaše úmysly nebyly
pošetilostí, ale pravdou.
Kolik lidských bytostí v každém okamžiku čelí zlu a nebojí se ho!…
Kolik jich ví, že hřeší, když svými činy se dopouštějí cizoložství, úchylek, zabíjení, jednání proti
Božímu Zákonu a nejsou tím zděšeni!…
Kolik jich není upřímných ve službě Králi Králů!…
Kolik jich zná pravdu o tom co se děje a zachovávají odsuzující mlčení, dávajíce přednost světu
a tělu a pohrdají tím, o čem vědí, že je to pravda!…
Kolik se jich modlí: "Věřím v Boha všemohoucího, Stvořitele nebe a země…" a za okamžik Ho
popřou nejstrašnějším způsobem, který lidské stvoření může udělat!…
Děti nejvyššího, duchovní život velké části lidstva zdegeneroval:
Tolik existujících zájmů chce odstranit evangelium a ponechat ho bez účinku na lidstvo, aby
pokračovalo po cestě, kam je vede Satan a jeho legie!
Existuje tolik zájmů, které chtějí, aby lidstvo zůstalo v podrobení, ve sporu, jako masa, s níž lze
snadno manipulovat.
Existuje mnoho dětí Satana, které pracují proti dětem Krista a naší Královny a Matky, aby moc nad
světem předaly ďáblu.
Mnoho lidí nebylo náležitě poučeno a varováno před očistou, kterou lidstvo prožije a před
pronásledováním, kterým věrní lidé trpí a budou trpět. Ďábel líčí pasti na vás, kteří je nevnímáte
a nepřijímáte jako nespornou realitu.
Děti nejvyššího, mnoho z vašich bratrů bylo pronásledováno, je pronásledováno a bude
pronásledováno nejen těmi, kdo pracují pro zlo, ale zevnitř samotné církve. Proto vás vyzývám
k růstu, abyste si udržely víru. Proto každý člověk musí začít tvrdou práci, a bez ztráty času, aby
mohl rozpoznat Boží Pravdu.
Boží Pravda se nemění, protože je to Pravda a zahrnuje pravdu všech dob. Kdyby se Pravda
změnila, přestala by být Boží Pravdou a Bůh by nebyl Bohem [Jan 8, 31-32]. Proto jako hlava
nebeských milic vás vyzývám, abyste zvolaly: KDO JE JAKO BŮH? [Zj 12, 7].
Kristova církev se otřásá a vy, jeho děti, nesmíte zapřít víru. Musíte si být vědomé této víry,
jejích základů, aby nezeslábla. Zůstaňte v Pravdě a buďte si vědomé, že Boží Pravda
byla překrucována po celé generace.
Modlete se za Pravdu a za lid našeho Krále.
Modlete se za velké národy, dopustí se vážných chyb.
Modlete se za Boží děti, aby mohly klást odpor budoucím oznámením církevní
hierarchie.

Modlete se, země se třese, události v přírodě překvapí člověka.
KDO JE JAKO BŮH?
Svatý archanděl Michael

748. Poselství Boha Otce ze dne 17. července 2017.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

KLEPU NA DVEŘE

Mé děti, stojím u dveří vašeho srdce a klepu, abyste Mě nechaly vejít. Klepu neustále na oblasti
vašeho srdce, které jste předaly nepříteli vašich duší. Prosím o přijetí, abych vás mohl osvobodit
a udržet vás v bezpečí před jeho ničením ve vašich životech, ale nemohu vstoupit do těchto oblastí
a osvobodit vás, aniž byste Mi otevřely dveře. Musíte být ochotné odložit tyto hříchy. Musíte být
ochotné uznat je jako hříchy. Musíte být ochotné dovolit Mi otevřít vaše oči, ukázat vám vaše
hříchy a chtít, abych vás mohl od nich oprostit.
Přišel jsem, abych osvobodil zajatce, a někdy se sami držíte zajaté svými touhami po světských
věcech, po tělesných rozkoších, po špinavých ziscích. Přeji si, abyste usilovaly po duchovních
věcech, nikoli po těch pozemských, ale Já znám každé pokušení, kterému čelíte, protože chodím
mezi vámi.
Otevřete Mi dveře svého srdce dnes, abych vás mohl osvobodit? Jste svolní vidět vaše hříchy a být
osvobozeni, nebo dáte přednost držet nepřítele uzavřeného ve svém srdci?
Nemůžete sloužit dvěma pánům. Musíte si vybrat odejít z temnoty, abyste přijali Světlo.
Bůh Otec

Lk 4, 18-19
18: Duch Hospodinův jest nade mnou; proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst; poslal
mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým navrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu,
19 abych vyhlásil léto milosti Hospodinovy.
Mt 6, 24: Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat,
k jednomu se přidá a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku.
Zj 3, 18-21
18 Radím ti, abys u mne nakoupil zlata ohněm přečištěného, a tak zbohatl; a bílý šat, aby ses oblékl
a nebylo vidět tvou nahotu; a mast k potření očí, abys prohlédl.
19 Já kárám a trestám ty, které miluji; vzpamatuj se tedy a čiň pokání.
20 Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním
večeřet a on se mnou.
21 Kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na trůn, tak jako já jsem zvítězil a usedl s Otcem na jeho
trůn.

749. Poselství Ježíše ze dne 13. února 2019.
Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko), http://jezusuzenete.hu

CHCI, ABYSTE MĚ POZNALI Z PÍSMA SVATÉHO

Moje drahé děti, čas už nadešel. Nechť každý koná pokání, protože budu soudit národy. Všichni
budete stát před mou soudnou stolicí, a tam uvidíte celý svůj život mýma očima. Přede Mnou není
tajemství. Budete bráni k zodpovědnosti za každou vaši myšlenku, za každé slovo a skutek. Jen to
si přinesete s sebou. Vaše tělo zpráchniví a co jste si nahromadili, zanikne. Z tohoto světa odejdete
s prázdnýma rukama.
Obraťte v činy mé učení, evangelium. Kdo to činí, je moudrý člověk, neboť si svými dobrými
skutky hromadí pro sebe poklady, které bude i v nebi vlastnit. Vaším pokladem je vaše svatost
života a její dobré ovoce. Když Mě přijmete do svého srdce s čistou duší ve svatém přijímání, tak
vlastníte samotného Boha.
Moje děti, ten největší dar jsem Já. Vy se přece nejčastěji zabýváte marnostmi a shromažďujete
věci, které mohou být vaše jen dočasně. Vezměte si příklad ze svatých! Obětovali celý svůj život
Mně a službě bližnímu. Jen tím Mě následovali a stali se jedno se Mnou, a proto budou v nebi
přebývat vedle Mne po celou věčnost. Ochutnají mou slávu a štěstí, které se lidskými slovy nedají
vyjádřit. A přece se jim smějete a neberete si z nich příklad, neboť vám to našeptává Satan, jenž
chce způsobit váš pád. Závidí vám, neboť on už nebe nenávratně ztratil, které vy ještě můžete
získat pro sebe.
Moje dětičky, znovu vám říkám: Nezaobírejte se dočasným, ale věčným. Nesoustřeďujte svou
pozornost na viditelné, ale na neviditelné. Viditelné totiž pomine, ale neviditelné zůstane navěky.
Moji maličcí, kdybyste Mě mohli jen na okamžik spatřit, udělali byste všechno, přijali byste každou
oběť a utrpení, abyste přišli ke Mně. Ale Já na vás nemohu vykonávat násilí, nechci ovlivňovat vaši
svobodnou vůli. Přeji si, abyste se rozhodli žít vedle Mne na základě poznání evangelia. Dal jsem
vám dost svědectví mými zázraky a mou nekonečnou lásku, a kvůli tomu jsem za vás obětoval na
kříži i svůj život. Když vám ani to nestačí, potom nejste hodni, abyste Mě uviděli v mé slávě, jak
jsem sebe ukázal svým třem učedníkům na hoře Tabor.
"Za šest dní vzal Ježíš s sebou Petra, Jakuba a Jana a vyvedl je na vysokou horu, aby byli sami.
A před nimi byl proměněn. Jeho šaty zářivě zbělely, že by je žádný bělič na světě tak nedovedl
vybílit. A zjevil se jim Eliáš s Mojžíšem a rozmlouvali s Ježíšem. Tehdy Petr řekl Ježíši: Rabbi, dobře
je nám tady. Postavme tři stany: jeden tobě, jeden pro Mojžíše a jeden pro Eliáše [Mk 9, 2-5]."
Chci, abyste Mě poznali z Písma svatého. Obraťte v činy mé učení. Když věrně vytrváte vedle Mne
až do smrti, pak si získáte věčné štěstí. To je Písmo svaté. Už jsem vám všechno oznámil. Proto
vás varuji, neboť čas je blízko. V evangeliu jsem vás prosil: Žijte v ustavičné připravenosti, neboť
neznáte dne ani hodiny. Když vás nečekaně zastihne smrt, pak se navždy zatratíte. Ale když
v připravenosti čekáte tak, že žijete podle mých Zákonů, tak se zachráníte.
K tomu vám žehnám vším lidským chápáním převyšující nekonečnou láskou mého srdce, s mým
posilňujícím požehnáním ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Ježíš

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

750. Poselství Ježíše ze dne 1. září 2018.
Nástroj: Mária Magdolna (Maďarsko), http://egikegyelmekzapora.blogger.hu

EUCHARISTIE JAKO PRAMEN NAŠEHO BYTÍ

Mé děti, největším smutkem mého Nejsvětějšího Srdce je opuštění víry, které dnes panuje
ve světě. Mnoho mých katolických dětí opustilo svou víru a ze svého srdce vypudilo vše, co jim
připomínalo Boha. V katolických kostelech pomalu zmizí opravdová úcta k eucharistii.
Až podruhé přijdu v oblacích, najdu ještě na zemi víru? Během chaosu a v naplnění
událostí zůstane sotva věřící člověk ve světě. Satan útočí nejen na srdce člověka, ale i na
jeho intelekt. Největším darem mého Otce po duši je intelekt, který dal člověku. Ale víra musí
mít přednost před intelektem, ne však opačně! Moji apoštolové ve Mne věřili, protože Mě viděli
a slyšeli, zatímco vy se můžete spolehnout výlučně na svou víru.
Mé děti, uchovávejte si svou víru čistou! Někteří otevřou své srdce různým formám
okultismu, za nimiž však ve skutečnosti působí démonské síly. Svět a sdělovací prostředky se
nakazily těmito silami, proto se nedivte, že člověk už bere hřích tak lehce. Lidé ztratili
bázeň k Bohu a už nemyslí na to, že spáchané hříchy nezůstanou bez následků.
Všichni, kdo kdysi praktikovali jakýkoli druh hnutí New Age, se jen po dlouhém čase mohou
osvobodit od vlivu démonů, kteří silně ulpěli na jejich duších. Moje děti, ti kdo nemají víru,
se ztratí v beznaději. Jen ti mohou přežít nastávající nepohodu, kdo se budou držet
osob Nejsvětější Trojice a mé nejsvětější Matky. Nechť je eucharistie vaším jediným
útočištěm, která živí nejen církev, ale i celý svět.
Má svatá přítomnost udržuje všechno, neboť můj Otec stvořil člověka a svět pro Mne.
Neboť v Něm bylo stvořeno všechno na zemi, viditelné i neviditelné, trůny i panstva,
knížata a mocnosti. On byl dřív než všechno ostatní a všechno trvá dál jen skrze Něho
[Kol 1, 16-17].
Kde lidé odmítnou tuto svátost jako svůj poslední záchranný pás, tam nezůstane
kámen na kameni. Tam, kde Ďábel nenajde protivníka, dokáže se skutečně osvobodit. Má láska
je největší zbraní k zastavení zlomyslnosti. Skrze mou přítomnost dám záštitu a ochranu těm, kteří
ve Mne důvěřují.
Ježíš
751. Poselství Boha Otce ze dne 19. března 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

ROSTOUCÍ ZLO

Mé děti, můžete vidět zlo, jak narůstá skrze události kolem vás. Řekl jsem vám, že přijde
a že bude stále růst.

Vskutku, bude růst exponenciálně, až si budete myslet, že už víc růst nemůže.
Stále volám domů milosrdné, neboť jsem vám řekl v mém Slovu, že ukážu milosrdenství těm,
kdo projeví milosrdenství.
Není mým přáním, aby viděli zlo, které brzy přijde. Povolám domů mnoho z mých starších
služebníků, protože se pro Mne lopotili po mnoho let a jejich práce je nyní dokončena.
Jak bude plynout čas, budou vám mnozí z nich chybět, ale to, co činím, je pro ně nejlepší
a v souladu s mým Slovem.
Pokračujte dál každý den stále víc po mých cestách a držte se mého svatého Slova, neboť je Život.
Brzy budete také povoláni domů k vašim odměnám a všechno trápení skončí.
Bůh Otec

2Tim 3, 1-3
1: Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy.
2: Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče, budou
nevděční, bezbožní,
3: bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému.
Mt 5, 7: Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství.
Iz 57, 1-2
1: Spravedlivý hyne a není nikoho, kdo by si to bral k srdci. Zbožní muži bývají smeteni a nikoho nezajímá,
že byl spravedlivý smeten zlem.
2: Pokoje dosáhne ten, kdo jde správnou cestou. Odpočine na svém loži.
Jan 6, 63: Co dává život, je Duch, tělo samo nic neznamená. Slova, která jsem k vám mluvil, jsou Duch
a jsou život.
Mt 25, 21: Jeho pán mu odpověděl: Správně, služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný,
ustanovím tě nad mnohým; vejdi a raduj se u svého pána.
Jak 1, 12: Blahoslavený člověk, který obstojí ve zkoušce; když se osvědčí, dostane vavřín života, jejž Pán
zaslíbil těm, kdo ho milují.

752. Poselství Boha Otce ze dne 20. března 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

VYTRVALOST

Některé z mých dětí žily životy velkého utrpení. Některé nesly těžká břemena po mnoho let. Divily
jste se, proč vaše životy jsou tak těžké, když vás tolik miluji.
Vskutku, byly těžké, protože vás tolik miluji. Jen Já znám počet dnů každého člověka. Jen Já vím,
čím jste musely projít, abyste došly na konec svých cest. Jen Já vím, kolik odolnosti budete
potřebovat, abyste vydržely vše, čemu budete muset čelit.

To, co přichází je těžší, než vše, co si můžete představit. Budete potřebovat hodně vytrvalosti.
Budete potřebovat hodně houževnatosti, kterou jste dříve neznaly. Některé z vás budou celou
dobu procházet skrze velká soužení. Utrpení za utrpením a velké pronásledování. Bude to
vyžadovat velkou výdrž.
Chci, abyste vydržely až do konce toho, čím jste byly povolány projít, neboť ty, které vytrvají
až do konce, budou spaseny.
Bůh Otec

Mt 24, 21-22
21: Neboť tehdy bude veliké soužení, jakého nebylo od začátku světa až do nynějška a jakého už nikdy
nebude.
22: A kdyby ty dny nebyly zkráceny, nebyl by zachráněn žádný člověk. Ale kvůli vyvoleným budou ty dny
zkráceny.
Mt 24, 13: Kdo však vytrvá až do konce, bude spasen.

753. Poselství Boha Otce za dne 21. března 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

CHAOS

Mé děti, řekl jsem vám, že žijete ve věku chaosu, a je to tak. Ten chaos, který vidíte, bude růst,
znovu a znovu, jak bude postupovat čas. Bude se zvětšovat víc a víc, až moji lidé už nebudou
pociťovat žádný pokoj. Tento chaos bude testovat každé vlákno vaší bytosti.
Naplánoval jsem konec všech věcí, abych vyzkoušel člověka až do krajních mezí. Nikoli těch, které
si představuje, ale do těch skutečných, neboť ti, kteří musí jít skrze to, co přichází, jsou povoláni
to učinit, protože se nepodrobí mému očišťování teď. Podvolíte-li se mé očistě nyní, nebudete
testováni až ke konci.
Nestvořil jsem člověka pro chaos, ale pro pokoj.
Bůh Otec

Mt 24, 6: Budete slyšet o bojích a válečných zvěstech. Dejte pozor, nelekejte se! Musí se to totiž stát,
ale to ještě není konec.
Jan14, 27: Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne ten, jaký dává svět, dávám já vám.
Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí.
Za 13, 6: Tu třetinu však provedu ohněm. Přetavím je, jako se taví stříbro, přezkouším je, jako se taví
zlato. Ti budou vzývat mé jméno a já jim odpovím. Řeknu: "Toto je můj lid." A oni řeknou: "Hospodin je
můj Bůh."
Mt 24, 21-22

21: Neboť tehdy bude veliké soužení, jakého nebylo od začátku světa až do nynějška a jakého už nikdy
nebude.
22: A kdyby ty dny nebyly zkráceny, nebyl by zachráněn žádný člověk. Ale kvůli vyvoleným budou ty dny
zkráceny.

754. Poselství Ježíše ze dne 17. března 2019.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

VZPÍRÁTE SE MĚ MILOVAT, ABYSTE NEOPUSTILI TO, CO JE SVĚTSKÉ

Moji milovaní lidé:
Má Matka se přimlouvá za každého z vás, ať už ji milujete, nebo ne.
Má Matka nechce, aby její děti byly ztraceny. Má matka je stále pozorná k poušti v srdci člověka,
který neodpovídá kladně na naše volání, nereaguje na nutnost vnitřní změny, kterou ke své
potřebě musí dychtivě a rozhodně provést právě teď!
Moji milovaní:
Vaši bratři nemohou znát lidské myšlení zevnitř, ani se nemohou dostat k osobním
pocitům, ale Já lidi zkoumám, i když to nechtějí. Každý člověk si musí uvědomit přesahující
povahu tohoto času, v němž dochází k změnám v lidech, změnám, které nevnímají ti, kdo jsou
daleko od mého Slova, daleko od mé Pravdy, daleko od reality, v níž žijí. Změnám v myšlení,
v uvažování, změnám, které budou přínosem těm, kdo žijí ve víře, v mé Lásce, v mém odpuštění,
změnám v těch, kdo pomáhají svým bratrům, kdo jsou věrní a dobročinní, změnám v těch, kdo
nasytí hladové a dají vodu těm, kdo žízní. Sdílení se stává zákonem v čase, kdy budete čelit hladu,
který přichází na lidstvo [Mt 25, 31-36].
Toto je čas zkoušek pro tuto generaci, která se zřekla lásky a překroutila pravý význam
tohoto nezměrného daru.
Moji lidé:
Vzpíráte se Mě milovat, abyste neopustili to, co je světské, proto vaše rozhodnutí nejsou
správná, jdou-li ruku v ruce se strachem být vyděleni a odmítáni, protože jste moji. Kvůli tomu jste
v duchu a ve svých emocích neklidní, protože jste velmi slabí ve schopnosti bojovat s těmito
rušivými podněty.
Lidstvo upadlo, protože odmítlo mou moc. Ustrnuli jste v popírání pravosti mé Lásky, podnítili
jste ďábla, který do vašich rukou dal prapory, abyste byli ještě víc rozdělení, a zmatek je v každém
a ve všem. V mé církvi vládne zmatek, rozdělení, někteří se rozhodli Mě přijímat jedním způsobem,
jiní v jiném – někteří ve stavu milosti, a ostatní oprávnili hříšníky, aby Mě přijímal kdokoli, kdo žije
v hříchu. Jsem křižován znovu a znovu.
Nemodlíte se srdcem, ale v rozptylování svými myšlenkami. Nemluvíte ke Mně
s důvěrou – modlitba a bratrství vám chybí.
Mé děti jsou odrazem mého Světla a musí vzít mé Světlo, kamkoli jdou. Vezměte je ke všem, kdo
jsou vlažní, k těm, kdo nevytrvají v měnících se dobách a k těm, kdo se v tomto čase sami
odvracejí od mého milosrdenství.

Moje děti dřív, než budete osobně přezkoumány, zjistíte, že jste požehnány změnami,
které jsou před vámi, díky modlitbám a přímluvám mé Matky, aby vás Varování nezastihlo
nepřipravené. Je ženou oděnou Sluncem, s Měsícem pod svýma nohama, která v tichu této chvíle
úpěnlivě prosila o tuto milost pro své děti, po níž nechá padnout ruku mého Otce na lidstvo. A tak
to, co je psáno a prorokováno, bude naplněno, aby moji věrní nebyli ztraceni.
Děti, ďábel užívá všechny své triky, abyste nezměnily své životy, abyste šly dál
v hříšnosti, abyste byly sobecké, nemilosrdné, neznaly mou Lásku a zradily Mě, abyste
tvrdily, že pravda je lež a víru nazývaly nevědomostí.
Vesmír, když slyší nářek lidí, přichází s otřesem: Slunce ohřívá Zemi jako nikdy dřív a v okamžiku,
bez ohlášení, tma dosáhne k Zemi a dovolí, aby vedoucí úloha na nebeské klenbě byla nahrazena
tlumenou září, která zabrání člověku, aby jasně viděl, dokud hřmot nezazní na Zemi ozvěnou
a každý si uvědomí, že to, co bylo oznámeno Mnou a mou Matkou je pravda.
Modlete se, dramatické změny přicházejí k lidstvu.
Modlete se, národy se bouří, volají po milosrdenství a mé děti trpí.
Modlete se za země Severní Ameriky, budou otřeseny a bičovány přírodou.
Modlete se svým srdcem za instituci mé církve, za vaše bratry, kteří jsou
pronásledováni, za utlačované a hladové.
Pošlu mé nebeské armády, aby pohnuly vaše srdce. Nechci, abyste byly ztracené,
děti, skutečně nechci, abyste byly ztracené. Obrácení v tomto okamžiku je tak víc
než rozhodnutí, je to přesvědčení a cíl všech mých dětí.
Věřte v mé milosrdenství v tomto novém čase, pro které má Matka úpěnlivě prosila, abyste byly
spaseny a věřte v mou spravedlnost. Kdokoli se rozhodne žít v hříchu a neopustí jej, bude
pohromou pro mé vlastní, dokonce i po Varování.
Práce v nitru je naléhavá, víc než v jiném čase, kvůli pokušením kolem vás a kvůli překvapivým
utrpením vyvolaných klimatickými, atmosférickými a kosmickými jevy, s nimiž se setkáte.
Pokračujte v modlitbách v oddanosti ke Mně a v lásce k svému bližnímu, dejte ruku svým bratrům.
Kázejte beze slov i se slovy, dávejte modlitbu, útěchu, lásku, buďte misionáři mé Lásky a žijte
v neustálém dávání sebe sama.
Věřte, Já jsem s vámi [Mt 28, 20] a vy potřebujete mít ke Mně důvěru.
Žehnám vám.
Váš Ježíš

755. Poselství Boha Otce ze dne 15. července 2017.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

ODVRAŤTE ÚTOKY!

Moji lidé, váš nepřítel se pustil do vašeho zničení. Rozptýlil vás a vyčerpal vás. Nyní plánuje útok
na více frontách.
Opásejte se mým svatým Slovem. Modlete se o andělskou ochranu kolem vás, neboť plánuje
zaútočit na vaši rodinu, vaše finance a vaši mysl. Nezastaví se před ničím, aby vás strhl dolů,
krok za krokem, ale vy nesmíte dovolit jeho útoky.
Upozorňuji vás předem, že můžete odvrátit tyto každodenní útoky. Odvraťte tyto útoky posílané
proti vám každý den a zažeňte je od vás. Není to má vůle, aby nepřítel trýznil můj lid, a není to
má vůle, abyste mu dovolili jeho dotírání. Dal jsem vám všechnu moc nad vaším nepřítelem.
Použijte zbraně, které jsem vám dal.
Bůh Otec
Lk 10, 19-20
19: Hle, dal jsem vám moc šlapat po hadech a štírech a po veškeré síle nepřítele, takže vám v ničem
neuškodí.
20: Ale neradujte se z toho, že se vám podrobují duchové; radujte se, že vaše jména jsou zapsána
v nebesích.
Ef 6, 10-18
10: A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci.
11: Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům.
12: Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento
věk tmy, proti nadzemským duchům zla.
13: Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno
překonat a obstát.
14: Stůjte tedy "opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti,
15: obuti k pohotové službě evangeliu pokoje"
16: a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého.
17: Přijměte také "přilbu spasení" a "meč Ducha, jímž je slovo Boží".
18: V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za
všechny bratry i za mne.

756. Poselství Boha Otce ze dne 25. března 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

VŠE, CO JE JISTÉ

Mé děti, v tom, co přichází, člověk nebude vědět, kterou cestou jít. Naplánoval jsem události
konce, abych dal těm, kdo Mě neznají, žádné jiné místo kam jít než ke Mně. Tyto události vystraší
ty, kdo jsou pyšní na své vědomosti, ty, kdo věří, že znají vše, co se dá vědět.
V tom, co přichází, vše, co je jisté, bude otřeseno, aby lidé neměli způsob jak poznat pokoj [kromě
u Mne]. Podnebí bude otřeseno, půda se bude třást, atmosféra bude otřesena. Způsoby, které si
nemůžete představit, obrátím všechno vzhůru nohama, abych způsobil, že tolik duší, kolik je jen
možné, budou volat ke Mně, dokonce i ty, které Mě dříve neznaly.
V ten den, dokonce i ti, kdo tvrdili, že není žádného Boha, budou křičet a Já je zachráním, budou-li
volat ke Mně.

Děti, modlete se bez ustání za ty, kdo Mě neznají, protože jste na konci a už není víc času. Musíte
Mě poznat teď, jestli Mě máte poznat. Nicméně, budete-li se modlit, zachráním vás, i když některé
mohou být zachráněny až na samém konci.
Já jsem velký a milosrdný Bůh a má paže není příliš krátká k vaší záchraně.
Bůh Otec

Jan 3, 16-19
16: Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale
měl život věčný.
17: Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen.
18: Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, již je odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného
Syna Božího.
19: Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich
skutky byly zlé.
Př 3, 5-7
5: Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.
6: Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.
7: Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať.
Iz 59, 1: Hle, Hospodinova ruka není krátká na spasení, jeho ucho není zalehlé, aby neslyšel.
Iz 59, 8: Cestu pokoje neznají, není práva v jejich stopách. Dělají si křivolaké cesty, kdo se jimi ubírá,
nepozná pokoj.
Iz 59, 14-19
14: Právo je úplně potlačeno, spravedlnost stojí někde v dáli, pravda klopýtá po náměstí, a co je správné,
nemůže vstoupit.
15: Pravda vyprchala, kořistí stane se ten, kdo se varuje zlého. Hospodin to však vidí a je zlé v jeho očích,
že není žádného práva.
16: Vidí, že není nikoho, žasne, že nikdo nezasáhne. Zachrání ho jeho paže, podepře ho jeho spravedlnost.
17: Oděl se spravedlností jako pancířem a na hlavě má přilbu spásy, oděl se rouchem pomsty, jako
pláštěm zahalil se rozhorlením.
18: Podle vykonaných skutků odplatí svým protivníkům rozhořčením, svým nepřátelům za to, co páchali,
ostrovům odplatí za spáchané skutky.
19: I budou se bát Hospodinova jména na západě a jeho slávy na východu slunce, neboť se přivalí jako
dravá řeka, kterou Hospodinův vítr žene vpřed.
Zj 6, 12-17
12: A hle, když rozlomil šestou pečeť, nastalo veliké zemětřesení, slunce zčernalo jako smuteční šat,
měsíc úplně zkrvavěl
13: a nebeské hvězdy začaly padat na zem, jako když fík zmítaný vichrem shazuje své pozdní plody,
14: nebesa zmizela, jako když se zavře kniha, a žádná hora a žádný ostrov nezůstaly na svém místě.
15: Králové země i velmoži a vojevůdci, boháči a mocní – jak otrok, tak svobodný, všichni prchali do hor,
aby se ukryli v jeskyních a skalách,
16: a volali k horám a skalám: „Padněte na nás a skryjte nás před tváří toho, který sedí na trůnu, a před
hněvem Beránkovým!“
17: Neboť přišel veliký den jeho hněvu; kdo bude moci obstát?

757. Poselství Ježíše ze dne 27. listopadu 2018.
Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko), http://jezusuzenete.hu

ZANEDLOUHO MĚ VYKRADOU Z NEJSVĚTĚJŠÍ OLTÁŘNÍ SVÁTOSTI

Za úsvitu 27. listopadu 2018, jsem měla sen:

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

Posilnění z písma svatého:
Mt 18, 3; 6-7
3: Skutečně, říkám vám: Neobrátíte-li se a nebudete-li jako děti, nevejdete do nebeského království.
6: Kdo však jedno z těchto maličkých, které ve mne věří, svede ke hříchu, pro toho by bylo lépe, aby
mu byl pověšen na krk mlýnský kámen a aby byl potopen hluboko do moře.
7: Běda světu, že svádí ke hříchu! Svody sice musejí přicházet, ale běda tomu člověku, skrze kterého
svádění přichází.

758. Poselství Ježíše ze dne 22. března 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

OBĚŤ A MILOSRDENSTVÍ

Mé děti, Já jsem velmi milosrdný a trpělivý, ale v onom dnu, dnu konce, neprokážu žádnou milost
těm, které odmítly mé milosrdenství.

Má oběť byla velmi velká a zcela splatila dluh vznesený vůči ní, ale ti, kdo odmítnou mé
milosrdenství, budou povinováni dluhem, který nebudou moci splatit a neuvidí mé milosrdenství,
ale můj soud v ten den.
Jsou takoví, kdo věří, že milující Bůh nevynese soud nad těmi, kdo Mě odmítají, ale mýlí se.
Já jsem spravedlivý Bůh a udělím slitování a milost všem, kdo věří ve Mne, ale také vynesu soud
nad těmi, kdo mou oběť odmítnou. Nedejte se oklamat, neboť o vašem věčném domovu bude
rozhodnuto tím, jak věříte.
Řekl jsem vám, že zachráním ty, za něž jste se přimlouvali v tomto čase. Modlete se za ty, které
milujete a kteří Mě neznají. Modlete se a Já budu pracovat v jejich srdcích. Věřte Mi, neboť Já je
skutečně mohu zachránit a Já sám vím, co učiním, aby uvěřili.
Modlete se za všechny, kdo Mě neznají, abych je mohl spasit v tom málu času, který zbývá, neboť
jejich osud bude pochmurný a budou bez naděje, jestli Mě nenajdou včas.
Ježíš

Iz 59, 1-2
1: Hle, Hospodinova ruka není krátká na spasení, jeho ucho není zalehlé, aby neslyšel.
2: Což to nejsou vaše nepravosti, které vás oddělují od vašeho Boha? A vaše hříchy, které způsobily, že
skryl tvář před vámi, a neslyší?
Jan 3, 16-19
16: Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale
měl život věčný.
17: Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen.
18: Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, již je odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného
Syna Božího.
19: Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich
skutky byly zlé.
1Tim 1, 15-17
15: Věrohodné je to slovo a zaslouží si plného přijetí: Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky.
Já k nim patřím na prvním místě,
16: avšak došel jsem slitování, aby Ježíš Kristus právě na mně ukázal všechnu svou shovívavost jako
příklad pro ty, kteří v něho uvěří, a tak dosáhnou věčného života.
17: Králi věků, nepomíjejícímu, neviditelnému, jedinému Bohu buď čest a sláva na věky věků. Amen.
2Kor 5, 10: Vždyť se všichni musíme ukázat před soudným stolcem Kristovým, aby každý dostal odplatu
za to, co činil ve svém životě, ať dobré, či zlé.
2Petr 2, 2-9
2: A mnozí budou následovat jejich nezřízenost a cesta pravdy bude kvůli nim v opovržení.
3: Ve své hrabivosti budou vám předkládat své výmysly, aby z vás těžili. Soud nad nimi je už připraven
a jejich zhouba je blízká.
4: Vždyť Bůh neušetřil ani anděly, kteří zhřešili, ale svrhl je do temné propasti podsvětí a dal je střežit,
aby byli postaveni před soud.
5: Ani starý svět neušetřil, nýbrž zachoval jen Noeho, kazatele spravedlnosti, spolu se sedmi jinými, když
uvedl potopu na svět bezbožných.
6: Také města Sodomu a Gomoru odsoudil k záhubě a obrátil v popel. Tím dal výstrahu budoucím
bezbožníkům.
7: Vysvobodil však spravedlivého Lota, sužovaného nezřízeným chováním těch zvrhlíků.
8: Dokud ten spravedlivý přebýval mezi nimi, trápilo jeho spravedlivou duši, že musel den ze dne slyšet
a vidět jejich nemravné skutky.
9: Pán však dovede vytrhnout zbožné ze zkoušky, ale nespravedlivé uchovat pro trest v den soudu;
10: a to především ty, kdo se svévolně ženou za poskvrňujícími vášněmi a pohrdají každou autoritou.
Jsou to drzí opovážlivci; nechvějí se před nadpozemskými mocnostmi a rouhají se jim.

759. Poselství Boha Otce ze dne 26. března 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

ŘÁD VĚCÍ

Mé děti, otřesu váš svět znovu a budou to větší otřesy než dřív, a v mnoha úrovních.
V tomto otřásání začnu třást shora dolů. Dívejte se, protože tyto otřesy začnou mezi vašimi vůdci.

Poznámka: Viděla jsem mixovací nádobu, jak je s ní třepáno – jeden z těch pohárů opatřených
víčkem, v nichž připravujete zdravé směsi – jak se třepe, třepe, třepe a třepe opravdu důkladně…
Příště otřesu národy a vy uvidíte v těchto národech nestálost. Přijde náhlá změna. Vznětlivost bude
stoupat. To je nebezpečný čas pro celé lidstvo, protože hněv lidí nebude spravedlivý,
ale zakořeněný v těle.
Potom otřesu řádem všech věcí. Vidíte to dokonce i teď na vašem počasí, ale tyto otřesy budou
mít vážné následky, protože Já otřesu a změním počasí, abych je učinil daleko víc nepředvídatelné
než dřív. Mnozí kvůli tomu zemřou, ale Já jsem připravil tyto otřesy tak, aby byly příčinou toho,
že mnozí budou volat mé jméno a ti, kdo to učiní, budou zachráněni. Na závěr otřesu zemí. Prudce
zatřesu zemí, aby lidé ze strachu prosili hory, aby na ně padly.
Nic nebude jisté. Ani slunce, ani měsíc, dokonce ani půda, na níž stojíte. Naplánoval jsem konec,
aby lidé ode Mne očekávali pomoc, aby ke Mně křičeli. Ti, kdo Mě dobře znají, neuvidí tato krutá
soužení, neboť Já je povolám ke Mně domů.
Modlete se bez přestání za ty, které milujete, aby neviděli přicházet tento čas, neboť je zamýšlen
vyděsit ty, kdo Mne popírají.
Bůh Otec

Jan 3, 16-19
16: Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale
měl život věčný.
17: Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen.
18: Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, již je odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného
Syna Božího.
19: Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich
skutky byly zlé.
Př 3, 5-7
5: Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.
6: Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.
7: Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať.
Iz 34, 1-2
1: Přistupte, pronárody, a slyšte, národy, pozorně poslouchejte! Ať to slyší země se vším, co je na ní, svět
i vše, co na něm vzchází!
2: Hospodin je rozlícen na všechny pronárody, rozhořčen na všechny jejich zástupy. Zničí je jako klaté,
vydá je na porážku.

Iz 59, 1: Hle, Hospodinova ruka není krátká na spasení, jeho ucho není zalehlé, aby neslyšel.
Iz 59, 8: Cestu pokoje neznají, není práva v jejich stopách. Dělají si křivolaké cesty, kdo se jimi ubírá,
nepozná pokoj.
Z 59, 14-19
14: Právo je úplně potlačeno, spravedlnost stojí někde v dáli, pravda klopýtá po náměstí, a co je správné,
nemůže vstoupit.
15: Pravda vyprchala, kořistí stane se ten, kdo se varuje zlého. Hospodin to však vidí a je zlé v jeho očích,
že není žádného práva.
16: Vidí, že není nikoho, žasne, že nikdo nezasáhne. Zachrání ho jeho paže, podepře ho jeho spravedlnost.
17: Oděl se spravedlností jako pancířem a na hlavě má přilbu spásy, oděl se rouchem pomsty, jako
pláštěm zahalil se rozhorlením.
18: Podle vykonaných skutků odplatí svým protivníkům rozhořčením, svým nepřátelům za to, co páchali,
ostrovům odplatí za spáchané skutky.
19: I budou se bát Hospodinova jména na západě a jeho slávy na východu slunce, neboť se přivalí jako
dravá řeka, kterou Hospodinův vítr žene vpřed.
Zj 6, 12-17
12: A hle, když rozlomil šestou pečeť, nastalo veliké zemětřesení, slunce zčernalo jako smuteční šat,
měsíc úplně zkrvavěl
13: a nebeské hvězdy začaly padat na zem, jako když fík zmítaný vichrem shazuje své pozdní plody,
14: nebesa zmizela, jako když se zavře kniha, a žádná hora a žádný ostrov nezůstaly na svém místě.
15: Králové země i velmoži a vojevůdci, boháči a mocní – jak otrok, tak svobodný, všichni prchali do hor,
aby se ukryli v jeskyních a skalách,
16: a volali k horám a skalám: „Padněte na nás a skryjte nás před tváří toho, který sedí na trůnu, a před
hněvem Beránkovým!“
17: Neboť přišel veliký den jeho hněvu; kdo bude moci obstát?

760. Poselství Boha Otce ze dne 27. března 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

NEVHODNÉ SVAZKY

Mé děti, je čas odstranit nevhodné vztahy z vašeho života. Mnoho z vás vstoupilo do špatných
vztahů – vztahů, které Já nemohu požehnat a v nichž žijete mnoho let bez mého pokoje. Nedal
jsem pokyn k těmto svazkům a nemohu je požehnat, protože nejsou ode Mne. Proto jste je
nemohly učinit funkční.
Tato spojení, která nejsou ode Mne, nemají místo v tom, co přichází a váš čas v soužení bude
daleko těžší, pokud ještě existují, neboť spory mezi vámi vzrostou víc, než můžete snést.
Bůh Otec

2Kor 6, 14-17
14: Nespřahejte se už s nevěřícími – jste přece něco jiného! Vždyť co má co dělat spravedlnost
s nepravostí! Co má společného světlo s tmou?
15: A jak se to k sobě hodí: Kristus a Beliál? Nebo jak to jde dohromady: věřící a bezvěrec?
16: A jak se to shoduje: chrám Boží a modly? My jsme přece chrám živého Boha! Bůh totiž řekl:
Budu mezi nimi přebývat a chodit, budu jejich Bůh a oni budou můj lid.
17: Proto vyjděte z jejich společnosti a oddělte se, praví Pán, a nedotýkejte se ničeho,
co poskvrňuje! Potom vás přijmu za svoje.
Ž 127, 1: Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé. Nestřeží-li lidstvo Hospodin,
nadarmo bdí strážný.

761. Poselství Ježíše ze dne 16. dubna 2018.
Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko), http://jezusuzenete.hu

NASLOUCHEJTE HLASU SVĚDOMÍ A NIKDY NEČIŇTE NIC ZLÉHO

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

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

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

762. Vize seslané Bohem Otcem dne 10. a 28. března 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

NOVÁ KOMUNISTICKÁ AMERIKA

Vize ze dne 10. března 2019

Byla jsem v mém domě a nedělala jsem nic moc, protože jsem tento den uctívala jako můj sabat,
když jsem v duchu začala dostávat vjemy. Modlila jsem se, aby mi bylo ukázáno něco z toho, co
přichází k mému lidu v těchto časech konce.
Temný, temný útlak přichází k lidu Ameriky a bylo to jako těžký, temný závoj. Cítila jsem, že to je
jako komunismus. Jako duch, který před lety pokryl Rusko.
Vidím přemožený lid a držený pod kontrolou proti své vůli. Temný vůdce ovládl Washington
a Amerika, kdysi země svobody, se stala zemí útlaku. Jejím lidem, nyní utlačovaným, řekl, že je to
"pro jejich bezpečí, pro jejich vlastní dobro". Tak to začalo.
Ale nebylo to pro jejich vlastní dobro. Byla to cesta jak je podrobit.
Něco chybí, ale nemohu zjistit, co to je. Něco nám bylo vzato. Nejen naše svoboda, nejen svoboda
projevu – je to něco víc než to. Vzduch se zdál tak těžký, báli jsme se dýchat.
Vize ze dne 28. března 2019

Uvažovala jsem o tom, co jsem viděla 10. března a viděla jsem, že je vypsána odměna za
dopadení křesťanů, a protože Satanův lid byl v takovém zápalu odstranit všechny, kdo se postavili
za spravedlivost, nikdo nebyl v bezpečí. Budou konfidenti, kteří, podáte-li jim svědectví, vás udají.
Budete-li hledat na Gogolu a bude-li to mít spojitost s něčím křesťanským, lidé najdou váš dům
a zabijí vás. Půjdete-li na stránku Amazonu něco objednat, a má-li to jakýkoli vztah k něčemu
křesťanskému, nahlásí vás a zabijí vás.
Vláda v Americe to nejen nebude postihovat, bude to podporovat, tak ďábelský bude vůdce,
vládnoucí Americe v tomto čase. Vůdce, kterého jsem v duchu viděla, je tak zhoubný, že
přemýšlím, jestli to není antikrist. Zdá se být jak mužem i ženou, a tak nevím, zda [tuto bytost]
označit jako on či ona.
A bude to vláda, která provede většinu zabíjení. Nejprve ona.
Bylo mi ukázáno před léty a od té doby neustále, že potom dojde k velkému začátku zabíjení
křesťanů kdekoli se nacházejí, které bude nejen povoleno, bude podněcováno a stane se
předmětem zpráv, které CNN a ostatní budou přinášet se škodolibou radostí. "Dnes bylo
odstraněno více nenávistníků pro silnější Ameriku!"
Viděla jsem, že budou lidé, kteří doslova zbohatnou z udávání křesťanů, aby byli zabiti, a vláda
pak ponechá těmto lidem vše, co křesťan vlastnil.
Bude to speciální odrůda zla, která bude vládnout, kterou křesťané nebudou schopni překonat,
protože to bude čas zmiňovaný v Knize Daniel 7:
Dn 7, 20-22
20: … o deseti rozích, které mělo na hlavě, a o dalším, který vyrostl a před nímž tři spadly, totiž o tom
rohu, který měl oči a ústa mluvící troufale a jevil se větší než ostatní.
21: Viděl jsem, že ten roh vedl válku proti svatým a přemáhal je,
22: až přišel Věkovitý a soud byl předán svatým Nejvyššího; nadešla doba a království dostali do držení
svatí.

Vůdcovo srdce bude v tomto čase tak temné, že v něm nebude žádné světlo. Bytost bez
milosrdenství, mající v úmyslu zničit vše, co je Amerika, protože kdysi hájila Boha. Rozhodnutá
vyhladit každou jeho stopu z této země. Nebude víc milosrdenství, lásky, dobročinnosti a už
vůbec žádná vláda, která projevuje nějakou starost o svůj lid.
Bude to vůdce, jehož plně vlastní Satan.

Pán řekl, že tento holocaust se bude týkat jak křesťanů, tak i židů, a bude horší než holocaust,
který začal Adolf Hitler.

763. Poselství Ježíše ze dne 23. července 2018.
Nástroj: Mária Magdolna (Maďarsko), http://egikegyelmekzapora.blogger.hu

FALEŠNÍ PROROCI

Moje děti, falešní proroci byli v dějinách vždy přítomní. Nyní žijete epochu opuštění víry.
Opuštění víry vede k hříchu, a hřích vede k životu bez lásky.
Ale kdo jsou ve skutečnosti falešní proroci? Jsou to lidé, pro které je důležité uznání ostatních,
místo toho, aby se snažili uspokojit jedině Mě. Touží po dalších charismatech, aniž by jich byli
hodni. Chtějí omezit působení milosti podle svých vlastních požadavků. Lidem často dávají
odpovědi v mém jménu, i když jsem k nim nemluvil. S radostí přijímají chvály a velebení od lidí
a přitom si ani nevšimnou, že do jejich mysli a srdce vstoupila pýcha.
Pokorná duše by slova chvály ihned od sebe odvrátila. Má síla se projevuje ve slabých, kteří jsou
si vědomi své slabosti. Falešní proroci zmýlí a svedou lidi, neboť jejich mysl zatemňuje pýcha
a nerozpoznávají své omyly. Mluví o pokoji, přičemž skutečnost svědčí o něčem jiném. Jejich
srdce jsou plná pokrytectví, neboť chtějí, aby je lidé poznali z jejich nejlepší stránky. Moje děti,
buďte vždy ostražité a poslouchejte střízlivý rozum jako moudré panny.
Rozlišujte mezi pravdivými a falešnými proroky! Můj Duch Svatý působil v mých apoštolech,
neboť rozpoznali falešné osoby, proti nimž ustavičně bojovali. Tento souboj nebyl fyzický,
ale duchovní. Učinili všechno proto, aby se evangelium dostalo k co největšímu
počtu lidí.
Dnes je mnoho mých katolických dětí němých, neboť jim chybí odvaha ozvat se proti hříchu.
To se vztahuje i na maďarský lid, neboť mezi Maďary jsou mnozí, kteří nechtějí hájit pravdu,
i když ve svém srdci cítí, co by měli učinit.
Moje děti, kam se poděla vaše odvaha? Vaši předkové odvážně řečnili a bojovali proti nepříteli,
i za cenu svého života. Kdo se ozve proti hříchu, ať si ani na okamžik nemyslí, že zůstane
bezbranný. Můj Otec bude při něm stát a bude mu pomáhat, ať se stane cokoli. Nikdy na to
nezapomeňte!
Ježíš

764. Poselství Ježíše ze dne 17. července 2018.
Nástroj: Mária Magdolna (Maďarsko), http://egikegyelmekzapora.blogger.hu

MUČEDNICTVÍ

Mé děti, všichni, kdo se dobrovolně přiznávají k touze po mučednictví, nebo hledají příležitost
k smrti pro mé jméno, věru, pravím vám, jejich oběť nebude mít velkou hodnotu v mých očích.
Ti, kdo sami o sobě troufale prohlašují, že oni budou mými mučedníky, Mě neznají. Já nikomu
nesdělím, jaká smrt na ně čeká, neboť budoucnost je před každým člověkem skrytá.
Ti, kdo si myslí, že jejich víra je tak silná, že by i svůj život za Mne obětovali, padnou dřív, než by
si pomysleli. Mnohokrát se i nejsilnější lidé ukážou jako nejslabší. Bez mé milosti byste se ztratili.
Má milost dokáže opravdu pracovat jen v těch, kteří přede Mnou uznají svou nicotu, neboť vědí,
že všechno dobré pochází ode Mne.
Mé děti, křesťané budou pronásledováni až do konce světa, kdy nastane 1000 let pokoje
s výjimkou posledních sedmi let, protože zlo chce umlčet pravdu, nad kterou nemá moc. Zemi
nezdědí násilníci, ale tiší a pokorní. Vláda násilníků trvá jen krátkou chvíli.
Moje děti, opravdoví mučedníci nejdou na smrt dobrovolně, ale pokud mohou, utečou. I má Matka
utekla do Egypta se Mnou a se svatým Josefem, protože věděla, že Herodes chce Mesiáše zabít.
Ti, kdo byli mučedníci, museli přemoci strach před smrtí a sami sebe. Horlivě
a houževnatě se modlili, neboť modlitba jim dávala sílu. Svůj život svěřili Mně
a nechali, aby se vše událo podle mé vůle. Modlili se za své nepřátele, kteří nevěděli,
co činí.
Mučedníci věděli, že když zapřou svou víru, tak ztratí věčný život a Mě, Nejvyšší dobro. Mé děti,
v islámském náboženství se mnozí hlásí k dobrovolné mučednické smrti, neboť věří, že se tak
dostanou do ráje. To jim namluvil otec lží, který může uvrhnout do zatracení nejen tělo, ale i duši.
V mých očích islámští mučedníci páchají sebevraždu.
Dobrovolní mučedníci však nejsou lepší než oni. Pravý křesťan se nezaměstnává tím, jak chce
zemřít, ale ustavičně pracuje na svém obrácení, až do dne své smrti. Život po smrti není známý
žádnému člověku, neboť tam se odhalí věčné tajemství, kterému se dá porozumět a pochopit jen
osobní zkušeností.
Je mnoho knih a svědectví o onom světě, ale něco jiného je o něm číst, než zakusit nepochopitelné
ve skutečnosti. Svou smrt svěřte Mně, neboť nezáleží na smrti, ale na tom, jak jste dovedli zúročit
své talenty na zemi! Mnoho svatých chtělo být mučedníky, ale Já jsem je ochránil před troufalostí
a jejich život jsem uvedl do lepšího směru, kdy přinesli mnohem víc dobrého ovoce, protože
přivedli mnoho lidí ke Mně. Nechejte Mě, abych vytvářel okolnosti, které budou sloužit k vašemu
užitku.
Váš Ježíš

765. Poselství Boha Otce ze dne 2. dubna 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

PŘIJATELNÁ VYSVĚTLENÍ

Mé děti, až začnu měnit vaše počasí a až začnu ovlivňovat zvířata na zemi, pak ti kdo ve Mne
nevěří, to budou pozorovat s mimořádnou pozorností. Budou pobíhat sem a tam a hledat
vysvětlení, která budou pokládat za přijatelná. Mnozí stráví své životy v pokusech vysvětlit,
co mohu vysvětlit jen Já. Ostatní – jen málo, si začnou pomalu uvědomovat, že Já jsem skutečný.
Pomalu, protože věřit ve Mne je něco, co nikdy neměli v úmyslu udělat.
Až nechám Měsíc měnit barvy, až nechám povstat vlny, co budete dělat? Vše, co vidíte, bylo
stvořeno Mnou. Také Mnou to může být zničeno. Brzy se všechno změní. Nic nezůstane stejné –
ani rostliny – ani zvířata – dokonce i východ slunce bude vypadat jiný.
Připravte své srdce, neboť se vrátím velmi brzy.
Bůh Otec

Lk 21, 11: Budou velká zemětřesení, na jednom místě za druhým mor a hlad, objeví se hrozné úkazy
a na nebi velká znamení.
Lk 21, 25: Objeví se znamení na slunci, na měsíci i na hvězdách, na zemi zachvátí národy úzkost
nad hukotem a příbojem moře;
Sk 2, 19: A způsobím divy nahoře na nebi a znamení dole na zemi: krev a oheň a sloupy dýmu.
Mt 24, 28-31
28: Kdekoliv je totiž mrtvola, tam se slétnou supi.
29: Až přejde soužení těch dnů, zatmí se slunce a měsíc přestane svítit, hvězdy budou padat z nebe
a nebeské mocnosti budou otřeseny.
30: Tehdy se objeví znamení Syna člověka na nebi, a tehdy budou naříkat všechny národy země.
A uvidí Syna člověka přicházet na nebeských oblacích s velikou mocí a slávou.
31: Pošle své anděly s mohutným hlaholem polnice, a ti shromáždí jeho vyvolené od čtyř větrů,
od jednoho konce obzoru až k druhému.

766. Poselství Boha Otce ze dne 3. dubna 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
PŘIPRAVTE SE NA ZMĚNY

Mé děti, vidíte, jak se svět kolem vás mění, a přijde mnohem více změn. Přijde tolik změn,
že změna bude normálním během věcí. Místo stability a technologických pokroků, bude přicházet
jedna změna za druhou. Váš svět se změní způsoby, které se vám nebudou líbit a přijdou chvíle,
kdy nebudete chápat jak fungovat, protože mnoho vašich užitečných zařízení vám bude vzato.
Studujte, mé děti, v časech zajetí, v mém svatém Slovu. Studujte dřívější doby, kdy člověk
byl podroben a zajat v systému, kterým opovrhoval.
Studujte, dokud nepochopíte, co budete muset udělat a jak se přizpůsobíte novému směru,
až se objeví, neboť není příliš daleko.

Bůh Otec

Lk 21, 25-26
25: Budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách a na zemi úzkost národů, bezradných, kam se podít před
řevem valícího se moře.
26: Lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět. Neboť mocnosti nebeské se
zachvějí.
2Thes 2, 1-4
1: Pokud jde o příchod Pána Ježíše, kolem něhož budeme shromážděni, prosíme vás, bratří,
2: abyste se nedali snadno vyvést z rovnováhy nebo vylekat nějakým projevem ducha nebo řečí či listem,
domněle pocházejícím od nás, jako by den Páně měl už nastat.
3: Žádným způsobem se nedejte od nikoho oklamat, protože nenastane, dokud nedojde ke vzpouře proti
Bohu a neobjeví se člověk nepravosti, Syn zatracení.

767. Poselství Ježíše ze dne 13. ledna 2014.
Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko), http://jezusuzenete.hu

JÁ JSEM DVEŘE A JEN SKRZE MNE MŮŽETE VEJÍT DO SPÁSY

Moje drahé děti,
buďte připravené, neboť pravím vám, proroctví se vyplní náhle. Bude to tak, jak je uvedeno
v Písmu svatém: Dva leží v jedné posteli, jeden bude vzat a druhý ponechán. Dvě budou mlít
na mlýnu, jedna bude vzata a druhá ponechána. To znamená, že ti, kdo jsou připraveni, aby
byli spaseni, ty odnesou svatí andělé na svatbu. Avšak ti, kdo připravení nejsou, uváznou venku,
ve vnější temnotě.
Mé děti, viděli už jste mrtvého? Když duše opustí tělo, zůstane nehybné. Není už schopné udělat
nic, neboť v něm není život. Každý má na zemi od Boha určený čas. Bůh dává každému čas
a příležitost k obrácení a ke konání dobrých skutků. Ale vy, s vaší svobodnou vůlí, můžete zmařit
věčný Boží svatý plán vztahující se na vás a proměnit jej na své zatracení. Bůh totiž ví mnohokrát
lépe, co se má stát k věčnému užitku vaší duše, a to vám i dá. Ale když se k Němu obrátíte zády,
nedivte se, jste-li nešťastné a že náhle se najdete ve věčném zatracení.
Stokrát už jsem řekl: Beze Mne nemůžete nic učinit. Já jsem dveře a jen skrze Mne můžete vejít
do spásy. Já jsem Vykupitel, který jsem dal život za vás, aby ten, kdo věří ve Mne, měl věčný život.
V nejsvětější eucharistii vám dávám své drahé svaté Tělo a Krev, které jsou samy o sobě věčným
životem. Dal jsem vám vysvěcené kněze, abyste se vyzpovídaly ze svých hříchů a tím získaly
rozhřešení. Když Mě přijmete do svého čistého srdce, dostanete mimořádné milosti v takové míře,
jako byste otevřely svou duši přede Mnou.
Když Mě přijmete, vyprázdněte svou mysl, nemyslete na nic, jen soustřeďte svou pozornost
na Mne. Tehdy okusíte mé milosti. Každý člověk bude cítit to, co Já cítím v jeho duši. Když jsem
šťastný, tak i on bude šťastný, protože Mě přijal s láskou. Jsem smutný, když Mě přijal v hříchu,
pak i on pocítí žal nebo lhostejnost. Bude to záviset na tom, jak se ponořil do hříchu (když velmi
hluboko, tak je lhostejný).
Jsou tací, kteří Mě pokládají jen za nástroj. Když Mě přijmou, ani nesoustředí svou pozornost na
Mne, ale neustále vyjmenovávají své nářky a prosí, abych je vyřešil. Nejsem šťastný ani v takové
duši. Bohu je milá duše dítěte, která se na Něho spoléhá. V Otčenáši jsem učil toto: Buď vůle tvá.

Samozřejmě to neznamená, že někdo nemůže mít osobní prosbu, ale vždy ať k ní dodá: Můj Pane,
ne jak já chci, ale jak Ty chceš.
I Já jsem se tak modlil v Getsemanské zahradě, když jsem se potil krví a byl plný strachu, protože
jsem věděl předem, co Mě čeká. Svůj úkol jsem přijal pro vás, neboť jen tak můžete vejít do
spásy. I vy vezměte každý den své kříže, zapřete sami sebe a následujte Mě, neboť jen tak bude
váš život získávat zásluhy.
Čas vyprší a utrpení pomine. Ale když vytrváte až do konce, čeká na vás věčné štěstí. Dokonce
zachraňujete velký počet duší pro věčný život, které by bez vašich utrpení a obětí sjednocených
s mými, padly do zatracení. Tak se dívejte na utrpení. Na onom světě se tak budete nejvíc radovat,
když jste s láskou přijímaly za duše.
Moje děti, svaté přijímání pokládejte za velkou milost a vzdávejte za ni díky! Neumíte pochopit,
jak trpím kvůli tolika svatokrádežně přijímajícím, v jejichž duši je pánem Satan, a znovu Mě přibíjejí
na kříž. Kdo Mě takto přijme do svého srdce, bude navěky trpět totéž, co v jeho duši Já.
Varuji vás! Ve svatém přijímání Mě přijímejte do svého srdce jen s čistou duší! Kdo si Mě takto
vezme k sobě, ten obdrží věčný život. Ale kdo v hříchu a nevěřícně, ten na sebe bere věčné
zatracení. To by měli kněží hlásat před každým přijímáním. To oni budou za to bráni
k zodpovědnosti.
Žehnám vás vroucnou láskou mého srdce ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.
Váš Ježíš

768. Poselství Boha Otce ze dne 5. dubna 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

NOČNÍ OBLOHA

Mé děti, toto je klid před tím, než bouřkové mraky uvolní svou zuřivost na zem. Je to čas, kdy mé
děti se musí přitáhnout blíž ke Mně a modlit se za ty, které milují, abych je mohl zachránit.
Až začnou boje, bude jen chaos a změna. Změny začnou přicházet téměř každý den, jako tomu
bylo, když moji apoštolové se přemisťovali od města k městu. V té době nenajdete žádné pohodlí,
všechno bude přežívání (vše se bude vztahovat k přežití).
Buďte silné, buďte velmi statečné, neboť bouře přijde náhle a nikdo ji nebude očekávat. Všechno
se bude zdát v pořádku, a pak zkáza naplní noční oblohu.
Buďte připravené.
Bůh Otec

2Petr 3, 5-12
5: Těm, kdo toto tvrdí, zůstává utajeno, že dávná nebesa i země byly vyvolány slovem Božím z vody a před
vodou chráněny.
6: Vodou byl také tehdejší svět zatopen a zahynul.

7: Týmž slovem jsou udržována nynější nebesa a země, dokud nebudou zničena ohněm; Bůh je ponechal
jen do dne soudu a záhuby bezbožných lidí.
8: Ale tato jedna věc kéž vám nezůstane skryta, milovaní, že jeden den je u Pána jako tisíc let a tisíc let
jako jeden den.
9: Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože si
nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání.
10: Den Páně přijde, jako přichází zloděj. Tehdy nebesa s rachotem zaniknou, vesmír se žárem roztaví
a země se všemi lidskými činy bude postavena před soud.
11: Když tedy se toto vše rozplyne, jak svatě a zbožně musíte žít vy,
12: kteří dychtivě očekáváte příchod Božího dne! V něm se nebesa roztaví v ohni a živly se rozpustí žárem.

769. Poselství Boha Otce ze dne 8. dubna 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

SMRT BUDE VŠUDE KOLEM

Mé děti, musíte připravit své srdce na to, co přichází. Až začne tato poslední bitva, mnoho nepřátel
se objeví ve vašem okolí, ve vašich národech. Mnozí, o nichž jste si myslely, že jsou přátelé, se
stanou vašimi nepřáteli, jak se každý den bude stávat bojem o přežití.
Nic nebude stejné a ničeho nedosáhnete snadno. Smrt bude všude kolem vás. Smrt způsobená
nemocí, epidemií, válkou, bojem a neschopností se ukrýt.
Jděte těsně u Mne a nechoďte za jinými bohy. Volal jsem vás, ale musíte Mě poslechnout a jít
v požehnání, které pro vás mám.
Bůh Otec
Zj 11, 7-9
7: Až ukončí své svědectví, vynoří se z propasti dravá šelma, svede s nimi bitvu, přemůže je a usmrtí.
8: Jejich těla zůstanou ležet na náměstí toho velikého města, které se obrazně nazývá Sodoma a Egypt,
kde byl také ukřižován jejich Pán.
9: Lidé ze všech národů, čeledí, jazyků a kmenů budou hledět tři a půl dne na jejich mrtvá těla a nedovolí
je pochovat.
Zj 15, 1-3
1: A viděl jsem na nebi jiné znamení, veliké a podivuhodné: sedm andělů, kteří přinášejí sedm posledních
pohrom – jimi se dovrší Boží hněv.
2: Viděl jsem jakoby jiskřící moře, planoucí ohněm, a viděl jsem ty, kteří zvítězili nad dravou šelmou,
nesklonili se před jejím obrazem a nenechali se označit číslicí jejího jména. Stáli na tom jiskřícím moři,
měli Boží loutny
3: a zpívali píseň Božího služebníka Mojžíše a píseň Beránkovu: "Veliké a podivuhodné jsou tvé činy, Pane
Bože všemohoucí; spravedlivé a pravdivé jsou tvé cesty, Králi národů."

770. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 29. března 2019.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

ČLOVĚK – DÍTĚ BOŽÍ, ŽIJE BEZ BOHA

Boží děti:
Vzhledem k stálému přání Nejsvětější Trojice, aby žádná duše nebyla ztracena,
přicházím jako kapitán nebeské armády, abych vás vyzval k radikální změně.
Lidstvo visí už jen kapkou na Otcově poháru kvůli neustávající vlně zločinů, jimž vnitřně
podléhá vzhledem k svým již znečištěným a nemocným smyslům, stejně jako kvůli své mysli
a myšlenkám. Bez strachu z urážek Boha, velká většina lidstva se vrhla do propasti vášní
a nemorálnosti, odmítající svou vlastní přirozenost. Ach, jaká troufalost lidí, jdoucí proti Boží vůli!
Jak jen budete naříkat následkem takového jednání!
Lstivost Zlého a jeho zasahování mezi lidmi je intenzivní, stejně jako zlo, které zavedl do všech
oblastí společnosti a velkých organizací, jež měly přinášet lidstvu dobro, byly součástí scénáře,
který byl připravován pomalu a v tichosti.
Člověk – dítě Boží, žije bez Boha. Odvrhl Ho ze svého života a přijal nabídky Satana: pohodlí,
sociální pozice, status, materialismus, vychytralost pro život v klamu, pohodlný nedostatek
vnímavosti, velká nezodpovědnost, nemorálnost, perverze, necitlivost, egománie, neúcta k Božím
Zákonům, zhýralost, falešné bohy a jiné hanobitele ducha a lidského svědomí.
Boží děti, vy víte, že zlo vstoupilo do církve našeho Krále, a proto Boží lid musí zůstat pozorný
k dodržování Božího Zákona a k zachovávání Božího Slova, obsaženého v Písmu svatém. Boží lid
je zmaten a rozdělen, výklady Písma budou stále víc lehkovážné, aby lidé byli přitahováni
tolerantností, která v nebi není akceptována.
Vaše slabost vůči zlu by vás měla zastavit, abyste se zeptali sebe samých:
Co se stane s mou osobou?
V co věřím?
Chci zachránit svou duši?
Uvědomuji si, že tento kritický okamžik historie mě činí zodpovědným za odpověď Kristu Krále
vesmíru a mým bratrům?…
Jako princ nebeského vojska, odpovím sám:
Člověk si nepřeje zpochybňovat sám sebe, aby se nezměnil kvůli pohodlí, které mu
přináší hřích.
Znáte strukturu duchovního organismu, víte, co je to duše? Nejste si vědomi, že vaše činy
a individuální práce spolupracují s celkem jako rasa a jako děti Boží.
Kolik lidských bytostí by zachránilo své duše přímluvou vašich modliteb za vaše bratry! Právě tak,
jako vesmír udržuje svůj řád, tak vy spolupracujete v řádu lidstva.
Člověk, se svými nenormálními činy, nedosáhne vnitřního pokoje, protože se účastní
na nesprávném chování. Nevhodné myšlenky jsou trvalé a špatné zvyky a sklony
rostou, zatemňují mysl a myšlenky se stávají nekontrolovatelné, dokud nejsou
přivedeny do reality.
Toto je způsob ďáblova jednání u lidí, je to síla, která činí slabé ve víře poslušnými,
která je přiměje páchat nelidské činy, ponižuje lidský stav, z něhož má Satan požitek
a v němž hoduje. Stali se stvořeními, které uspokojují a živí ďábla.
Boží děti, čas zkoušek a velkých bolestí pro lidstvo se vyhrocuje. Dým Satana pronikl hluboko do
církve, svobodné zednářství převzalo Boží dům a předalo jej ďáblu a křižuje našeho milovaného

Krále Ježíše Krista znovu a znovu. Vody moří se neuklidní, tsunami budou častější. Z výšky padají
silné paprsky, které způsobují smrt, události v nebeských výšinách vyvolají nejsilnější otřesy
a člověk, čelící neočekávanému, je zachvácen strachem, který je produktem nedostatku víry.
Musíte se stále sami očisťovat, jít kupředu, milovaní Boha – nezastavujte se, neboť zápas mezi
dobrem a zlem se nezastavuje a Boží milosrdenství se otevírá pro jeho lid.
Buďte duchovní, buďte si vědomi Boží moci a božského otisku v tom, co je stvořeno,
uctívejte Boha a čiňte nápravu za ty, kdo Ho urážejí a nemilují.
Lidé:
Jednáte ve velké nedůslednosti, nabízíte uctívání Satana, účastníte se bludařství a temných
rituálů, abyste šířili zlo. Lidská tvrdohlavost vám nechává zapomenout, že uctívači Satana jsou
předchůdci antikrista a budou zabiti.
Neštěstí těch, kdo zapomněli na Boží lásku a poranili ji pliváním neposlušnosti, vzpoury, smrti,
zhýralosti, nemorálnosti a utrpením nevinných, je tak vážná, že kajícnost musí být na úrovni
spáchaných urážek.
Zákon byl dán člověku, aby jej dodržoval, poslouchal a miloval, a vyhnul se tak
trestům, které sám vytváří. Zvrácená generace nečiní nápravu a intrikuje s Ďáblem, aby drásal
našeho Krále a naši Královnu a Matku, vaši Blahoslavenou Pannu Marii. Masakry bez příčiny se
budou šířit, násilí v ulicích bude růst, uctívači ďábla vstoupí do Božích kostelů a budou se
dopouštět těžkých svatokrádeží.
Člověk čte a nevěří, doufá a zoufá si. Jen Bůh ví, co zakusíte uprostřed Velké očisty. "Bůh je
milosrdenství" řvou ti, kdo nechtějí, aby člověk dosáhl obrácení – hřešte a bude vám odpuštěno.
Lži! Odpuštěno je těm, kdo se rozhodnou činit nápravu a už nehřešit.
Vyhlašuji vám rozkazem Nejsvětější Trojice: Jděte k Božímu milosrdenství a kajte
se z toho, z čeho byste se měli kát, dívejte se, co se děje na zemi, kolik je signálů
a znamení, kolik vyplnění toho, co bylo oznámeno…
Nepopírejte, co nemůžete popřít, Země se změnila, člověk ji zneužil, póly pokračují ve svém
procesu obracení a temnota a zkáza přichází, Slunce potemní.
Veřejné objevení antikrista vás povede k dvěma extrémům: dovolit mu, aby vás ocejchoval,
abyste mu patřili, nebo zemřeli. Takto to budu presentovat jeho spojenci. Vy víte, že Bůh střeží ty,
kdo jsou věrní, ale co by se stalo, kdyby se antikrist právě v tomto okamžiku objevil a povolal
vás k přijetí pečetě? Kolik věrných zůstane Bohu?
Milovaní Boha, velká pohroma směřuje k Francii, rovněž terorismus bude i nadále přítomen.
Terorismus je přesně jednou ze zbraní Satana, aby vlády zanedbaly, co je pro lidi opravdu důležité
a odvedly jejich pozornost k boji s terorismem. Satan vstoupí do globálního působení a implantuje
mikročip. Jste si vědomi, že vaše osobní komunikační přístroje nejsou osobní, že vaše data
zůstávají v držení jiných, kteří je v případě potřeby budou používat?
Lidská mysl zkornatěla, urážky proti našemu Králi se množí a překračují přirozený řád.
Znečišťují lidskou bytost v její fyzické a spirituální podstatě a činí ji více prostupnou zlem.
Připravte se, válka pokračuje – nezastavila se, naopak, národ se postaví proti národu, a tak poběží
s větrem, dokud muži budou mít vůbec nějakou sílu.
Španělsko bude šokováno, kvůli tomu muži povstanou a Španělsko prožije velkou bolest.

Ohňový pás varuje celý svět, velká zlomová linie je aktivována, a to povede člověka k velkému
utrpení.
Ach, Itálie, navštěvovaná lidmi, budeš podmaněna a staneš se vazalem, půjdeš od obdivu
k poznání utrpení a bolesti!
Nakonec věrný bude korunován slávou. Kdokoli odmítne vzdát se Zlému, bude velký mezi lidmi
a pak sláva našeho Krále bude velebena na zemi.
"Jistě nikdo z těch, kdo čekají v Tobě, nebude zahanben; ať jsou zahanbeni ti, kdo se
bouří bez příčiny" [Ž 25, 6].
Děti Boží, neztrácejte naději, nechť vaše duchovní síla vzroste a pohlížejte na sebe jako na to,
čím jste: Božím stvořením.
KDO JE JAKO BŮH?
Svatý archanděl Michael

771. Poselství Boha Otce ze dne 10. dubna 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

POZVEDNU MLADÉ LIDI

Toto je čas synů a dcer. Vylévám na ně mého Ducha a zesiluji intenzitu. Nyní budete svědky
změny mezi vaší mládeží jako nikdy dříve. Přivedu duše do mého království. Probudím evangelisty,
proroky a učitele pro tyto časy konce. Naučím novou generaci jak Mě uctívat v Duchu a Pravdě.
Nahradím mé stárnoucí, kteří Mi dobře sloužili s mladými lidmi plných síly, horlivosti a mého Ducha
Svatého.
Dívejte se, jak konám zázračnou práci mezi mladými na Zemi.
Bůh Otec

Joel 2, 25-32 (*)
25: Tak vám nahradím, co po léta požíraly kobylky a brouci, různá havěť a housenky, mé veliké vojsko,
které jsem na vás posílal.
26: Budete jíst dosyta a budete chválit jméno Hospodina, svého Boha, který s vámi tak podivuhodně
jednal. A můj lid nebude navěky zahanben.
27: Poznáte, že jsem uprostřed Izraele. Já jsem Hospodin, váš Bůh, a jiného Boha není. A můj lid nebude
navěky zahanben.
28: I stane se potom: Vyleji svého ducha na každé tělo. Vaši synové i vaše dcery budou prorokovat, vaši
starci budou mít sny, vaši jinoši budou mít prorocká vidění.
29:Rovněž na otroky a otrokyně vyleji v oněch dnech svého ducha.
30: Způsobím, že budou na nebi i na zemi divné úkazy: krev a oheň a sloupy dýmu.
31: Slunce se zastře tmou a měsíc krví, dříve než přijde den Hospodinův, veliký a hrozný.
32: Avšak každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno, se zachrání. Na hoře Sijónu a v Jeruzalémě budou ti, kdo
vyvázli, jak řekl Hospodin, spolu s těmi, kdo přežili, jež Hospodin povolá.
Sk 2, 16-18

16: Ale děje se, co bylo řečeno ústy proroka Jóele:
17: A stane se v posledních dnech, praví Bůh, sešlu svého Ducha na všechny lidi, synové vaši a vaše dcery
budou mluvit v prorockém vytržení, vaši mládenci budou mít vidění a vaši starci budou mít sny.
18: I na své služebníky a na své služebnice v oněch dnech sešlu svého Ducha, a budou prorokovat.
(*) Poznámka překladatele:
Joel 2, 25-27; Joel 3, 1-5

772. Poselství Boha Otce ze dne 11. dubna 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

VELKÁ CENA

Moji mladí lidé, kteří byli povoláni do tohoto času na Zemi, zaplatí velkou cenu, ale budou velmi
pomazáni a nebude jim vadit, opustí-li je přátelé, ztratí-li majetek, nebo když se k nim členové
rodiny otočí zády. Budou vědět, že poznali pravdu. Obětují vše, aby Mě ustavičně hledali a uctívali.
Ukážu jim, že žádná radost není podobná radosti z mé Přítomnosti.
Budou mým Světlem ve vašem temném světě, můj lide. Budou Mě zbožňovat a zpívat chválu.
Budou tančit přede Mnou a hledat mou tvář. Budou radostí mého srdce, a budu jim stále žehnat,
ale je zde cena, která má být zaplacena.
Bůh Otec

1Tim 4, 12: Nikdo ať tebou nepohrdá proto, že jsi mladý; ale těm, kdo věří, buď vzorem v řeči, v chování,
v lásce, ve víře, v čistotě.
Gn 37, 3-4
3: Izrael Josefa miloval ze všech svých synů nejvíce; vždyť to byl syn jeho stáří. Proto mu udělal pestře
tkanou suknici.
4: Když bratři viděli, že ho otec miluje nade všechny bratry, začali ho nenávidět a nepromluvili na něho
pokojného slova.
Gn 37, 8: Bratři mu odpověděli: "To budeš nad námi kralovat jako král či mezi námi vládnout jako vladař?"
A nenáviděli ho pro jeho sny a pro jeho slova ještě víc.
Gn 37, 10: To vyprávěl otci a bratrům. Otec ho okřikl: "Jaký žes to měl sen? Že i já, tvá matka a tvoji bratři
přijdeme, abychom se před tebou skláněli k zemi?"
Gn 37, 18-20
18: Jakmile ho v dálce spatřili, ještě než se k nim přiblížil, smluvili se proti němu, že ho usmrtí.
19: Řekli si mezi sebou: "Hle, mistr snů sem přichází!
20: Pojďte, zabijme ho! Pak ho vhodíme do některé cisterny a řekneme: Sežrala ho divá zvěř. A uvidíme,
co bude z jeho snů!"

773. Poselství Ježíše ze dne 5. března 2019.
Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko), http://jezusuzenete.hu

NA TÉTO ZEMI JSTE JEN POUTNÍCI

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

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

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

Posilnění z Písma svatého:
Mt 22, 31-32

31: A co se týká vzkříšení mrtvých – což jste nečetli, co vám Bůh chtěl říci těmito slovy:
32: Já jsem Bůh Abrahámův. Bůh Izákův, a Bůh Jakubův? On přece není Bůh mrtvých, ale živých.

774. Poselství Boha Otce ze dne 19. srpna 2012.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

UKAŽTE MI, ŽE SE VÁM DÁ VĚŘIT

Svoboda se přidává k radosti, ve které moji lidé žijí, protože hřích vždy přináší otroctví
a připoutává je k jejich hanbě a hříšným touhám. Přeji si, aby moji lidé žili svobodní od těchto
okovů a mučivých přání těla a Já to nabízím každému mému dítěti zadarmo, prostřednictvím
vzácné Krve mého Syna Ježíše.
Přijmete-li moji pomoc, odoláte ďáblu a odložíte své hříchy, i když vaše tělo bude trpět.
Osvobodím vás od těchto přání, neboť je v mé moci, abych vám pomohl toužit víc po Mně a po
mých cestách.
S tím ale přichází velká moc. Musíte Mi ukázat, že se vám dá věřit před tím, než vám dovolím,
abyste kráčeli v mé moci.
Jsou takoví, kteří touží po mé moci k prosazování a slávě svého jména, nikoli mého. Jiní po ní
touží, aby propagovali "své" úřady. Děti, víte, že všechna vaše poslání jsou prováděna v mém
jménu a jenom k mé slávě?
Jestliže oslavujete sami sebe, vůbec nepracujete pro Mne, ale pro vaše vlastní důvody a to vám ani
nepožehná, ani vás nepoctí.
Někteří z vás si kladou otázky, že jsem vás nepovýšil, jak jste předpokládali, nebo jak jsem vám
už dávno ukázal ve vašich snech a vizích.
Důvod je ten, že jste opustili cestu mé lásky, péči o mé ovce, abyste si dělali jméno pro sebe
samotné. Toužíte po tom, aby vaše jméno bylo velké na zemi.
Tomu, kdo hledá pro sebe sama, se nedá věřit, kdyby byl vybaven mou mocí, nebo pomazáním.
Ztratíte svůj osud, který jsem vám ukázal, budete-li pokračovat po cestě pýchy, neboť když
sloužíte sobě, sloužíte Zlému a ne Mně.
Křičíte: "Kde je moje povýšení, Pane? Kde jsou všechna požehnání, která jsi mi ukázal?" Mé dítě,
Zlý hledá, aby si vzal tato požehnání a pokaždé, když se odevzdáte pokušení a chodíte po jeho
cestách, dáváte je jemu.
Já za vás nerozhoduji. Vy si vybíráte úroveň požehnání svou odpovědí na každou zkoušku,
na každou pokoušející myšlenku.
Bůh Otec

Jakub 4, 7: Rádi se proto Bohu podřizujte. Vzepřete se proti ďáblovi a uteče od vás.
Jan 8, 34: Ježíš jim odpověděl: Ano, skutečně říkám vám: Každý, kdo páchá hřích, je otrokem hříchu.

Mt 26, 28: Neboť toto je má krev, krev smlouvy, která se prolévá za mnohé na odpuštění hříchů.
Iz 42, 8: Já jsem Hospodin. To je mé jméno. Svou slávu nikomu nedám, svou chválu nepostoupím modlám.

775. Poselství Boha Otce ze dne 15. dubna 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

VAŠE DŮVĚRYHODNOST

Dnešní poselství je psanou verzí slov varování, která jsem náhodou našla minulý týden a která,
pokud vím, nebyla ještě zveřejněna, a o nichž jsem mluvila minulý týden v podcastu. Níže najdete,
co mi Pán tehdy řekl.
Řekni mým lidem a připrav je, že budou čelit pomlouvačným útokům na svůj charakter a svou víru.
Pověz jim, že budu spolu s nimi bojovat v těchto bitvách a pomohu jim žít jejich životy tak, že jim
nikdo nebude moci nic vytknout.
Žijte své životy mimo jakoukoli výtku, zejména proto, že duše na tom závisí.
Duše závisí na své důvěryhodnosti jako moji svědci – svědci mého evangelia na zemi.
Bůh Otec

Rozebrala jsem toto poselství víc do hloubky v podcastu v minulém týdnu na adrese:
https://justpraisehimtoday.podbean.com/e/prepare-for-slander-and-betrayal-a-word-for-you/
Zj 11, 3-10
3: A povolám své dva svědky, a oblečeni v smuteční šat budou prorokovat tisíc dvě stě šedesát dní.
4: To jsou ty dvě olivy a ty dva svícny, které stojí před Pánem země.
5: A kdyby jim chtěl někdo ublížit, vyšlehne oheň z jejich úst a sežehne jejich nepřátele; takto zahyne
každý, kdo by jim chtěl ublížit.
6: Ti dva svědkové mají moc uzavřít nebesa, aby nebylo deště za dnů jejich prorokování, a mají moc
proměnit vody v krev a sužovat zemi všemi možnými pohromami, kdykoliv budou chtít.
7: Až ukončí své svědectví, vynoří se z propasti dravá šelma, svede s nimi bitvu, přemůže je a usmrtí.
8: Jejich těla zůstanou ležet na náměstí toho velikého města, které se obrazně nazývá Sodoma a Egypt,
kde byl také ukřižován jejich Pán.
9: Lidé ze všech národů, čeledí, jazyků a kmenů budou hledět tři a půl dne na jejich mrtvá těla a nedovolí
je pochovat.
10: Obyvatelé země budou z toho mít radost, budou jásat a navzájem si posílat dary, protože tito dva
proroci jim nedopřáli klidu.
Lk 6, 46: Proč mne oslovujete "Pane, Pane", a nečiníte, co říkám?
Mk 7, 6: Řekl jim: "Dobře prorokoval Izaiáš o vás pokrytcích, jak je psáno: Tento lid ctí mě rty, ale srdce
jejich je daleko ode mne;
Tit 1, 16: Prohlašují, že znají Boha, avšak svým jednáním to popírají. Jsou odporní, neposlušní
a neschopni jakéhokoli dobrého skutku.

776. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 4. dubna 2019.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

BUĎTE SI NAVZÁJEM OPOROU, MODLETE SE JEDEN ZA DRUHÉHO

Milované Boží děti,
člověk, který si je vědom vážnosti tohoto okamžiku, měl by znovu najít cestu k Bohu.
Ti, kdo vědí, že tento čas je časem očekávání Božího milosrdenství, by měli upozornit předem
Boží lid ve vhodnou i v nevhodnou dobu, aby se ztratilo co nejméně dětí.
Trojičné milosrdenství je vyléváno ze svého zdroje odpuštění na ty, kteří se chtějí
obrátit, připravit se a přijmout toto Boží milosrdenství s pevným úmyslem nápravy.
Proto lidské bytosti musí meditovat o tom, co je světské a pomíjivé, nebo o věčné
velikosti spásy duše.
Lidé velmi rychle přijímají modernismy v okamžiku, kdy se pro tento účel proměňují v dav,
v očekávání velkých nepokojů, které budou prožívat a které se budou šířit po celé zemi. Ozbrojené
konflikty v různých zemích, nedostatek potravy a hladomory, vyvolané pohromami v různých
zemích, nedostatkem všímavosti, pokud jde o chudé a opuštěné země a uchvácení zemí lidmi, kteří
jsou v nich cizinci, přinesou nepřetržité hrozby války.
Nezapomínejte, milovaní Bohem, válka se nezastaví, věřte tomu ještě méně, až budou sjednány
mírové dohody, protože nebudou opravdové.
Modlete se bez váhání, nerecitujte, ale modlete se srdcem, silou a smysly, dokud se
modlitba s vámi nesjednotí. Modlitby se neztrácejí, ani se nezastavují po cestě,
naopak, modlitby nejsou ignorovány a vzhledem k nekonečné lásce našeho Krále,
modlitby mohou zmírnit ne všechno, ale do jisté míry, ano, i útoky, které budou
údělem lidstva po celé planetě.
Děti, vy máte znalosti o neúnavné práci Satana, a přesto zůstáváte se svými lampami téměř
prázdnými, bez víry, a spíte s velkou lehkostí, zatímco nepřítel duše působí zkázu mezi Božím
lidem.
Má volání u vás vyvolávají strach, a přesto se hříchu nebojíte, i když víte, že nekající hříšníky čeká
věčná smrt. To není bajka, je to jezero ohně, kde nepřítomnost Boha je nejhroznějším utrpením.
Zemi čeká velká očista, velké trápení pro lidi: voda, oheň, země praská a otřásá se následkem
zemětřesení.
Japonsko bude trpět až na dřeň: modlete se za Japonsko.
Modlete se za Portoriko, bude třást ve svém srdci.
Modlete se za Kostariku, její půda se třese.
Jak si křesťanstvo bude připomínat každou událost ze života, smrti a zmrtvýchvstání našeho Pána
Ježíše Krista, Krále církve? S výrazným liberalismem, bez slušnosti nebo úcty, neboť už nikde
neslyšíte, jak se modlí lidské bytosti. Modlitby vyly vyměněny za pronikavou, nesmyslnou muziku,
urážející Boha i samotného člověka, jenž nepomyslí na to, že lidské tělo vyjadřuje charakter,
emoce a pocity v závislosti na tom, co nese uvnitř.

Člověk, v tomto čase, který předchází událostem, s nimiž se setká, musí růst v duchu, musí se
v duchu uspořádat, aby překonal rozhodné okamžiky, kterým bude čelit. Některé děti Nejvyššího
připravují velká útočiště, ve kterých mají přežít krvavé okamžiky pro lidstvo, a to není špatné.
Avšak před záchranou těla musíte zachránit duši a být sjednocení jako bratři, udržovat se náležitě
připravení, a pak cokoli podniknete, bude dobré.
Vyzývám vás, abyste se modlili za Francii, bude trpět invazí.
Vyzývám vás, abyste se modlili za Mexiko a za Spojené státy, jejich půda se bude třást.
Podivná nemoc přijde na lidstvo, vysoké horečky a poraněná kůže bude pohromou,
která může přijít každým okamžikem, na niž byste měli použít rostlinu zvanou měsíček
[Calendula]. (*)
Jděte pod ochranou Božího Zákona, nezahrávejte si s ničím nepřirozeným, hříšným
a způsobujícím duchovní malomocenství, které se bude hojně šířit u těch, kdo urážejí našeho Krále
a Pána Ježíše Krista a umožní zlým duchům, kteří se potulují ve vzduchu v hledání duší, k nim
přilnout.
Velké ďábelské zamoření v lidských bytostech roste, nachází živnou půdu v těch, kdo žijí
bez Božího Zákona.
Milovaní Boha, Zlý dává zhoubný smysl tomu, co člověk používá. Zlý jedná okamžitě a Boží lid vítá
všechno velmi pošetile, a to svědčí o duchovní nevědomosti u těch, kdo říkají, že následují Krista.
Buďte pozorní v dodržování Božího Zákona a naplňování Pravdy Písma svatého.
Sjednoťte se jako Boží lid – buďte si vzájemně oporou, modlete se jeden za druhého,
obětujte eucharistii pro své bratry a pro sebe, aby vaše víra neslábla, ale byla posílena
ochranou naší Královny a Matky.

Požehnán buď muž, který doufá v Hospodina, který důvěřuje Hospodinu. Bude jako strom
zasazený u vody; své kořeny zapustil do vodního toku, nezakusí přicházející žár. Jeho listí
je zelené, v roce sucha se ničeho neobává, nepřestává nést plody…[Jer 17, 7-8].
KDO JE JAKO BŮH?
Svatý archanděl Michael

(*) Calendula officinalis – měsíček lékařský.

777. Poselství Boha Otce ze dne 16. dubna 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

TAJNÍ AGENTI

Mé děti, nepřítel postoupil kupředu v infiltraci mé církve. To není mé přání. Já chci, abyste
rozpoznali nepřítele, když je mezi vámi, abyste hlasitě nazvali hřích, který vidíte, abyste odhalili
podvod mezi vámi.
V těchto přicházejících časech způsobí tito vetřelci mnoho zkázy mezi mým lidem. Způsobí, že ti,
kdo Mě ještě neznají, Mě odmítnou a nechají se odradit. Chci, abyste nedopustili, aby se to stalo.
Chci, abyste se postavili za Pravdu a nedovolili klamu vládnout v mém Domu.
Dívejte se pozorně, kam kráčíte, neboť nepřítel se potuluje a hledá, koho by pohltil. Nechci,
aby to byli moji lidé, nebo můj Dům.
Bůh Otec
1Petr 5, 5-10
5: Stejně se i vy mladší podřizujte starším. Všichni se oblečte v pokoru jeden vůči druhému, neboť Bůh se
staví proti pyšným, ale pokorným dává milost.
6: Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas.
7: Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží.
8: Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by pohltil.
9: Vzepřete se mu, zakotveni ve víře, a pamatujte, že vaši bratří všude ve světě procházejí týmž utrpením
jako vy.
10: A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás obnoví,
utvrdí, posílí a postaví na pevný základ.

778. Poselství Boha Otce ze dne 17. dubna 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
NÁROČNÉ ČASY

Mé děti, čas velkého strádání se blíží a vy nejste připraveny. Vskutku, mnoho z mých dětí není
připraveno na sebemenší utrpení, které je má postihnout, a budou rychle zničeny plány nepřítele.
Řekl jsem vám, že odstraním mnoho pohodlí, aby ti, kdo jsou očišťováni, si uvědomili,
že Mě potřebují, a Já to udělám. Jedním z těchto pohodlí je bohatství a privilegia, která mnozí
z nich požívají. Oblíbenost u ostatních jim také vezmu. V těchto přicházejících časech se budete
cítit víc osamělí než kdykoli dříve. Budu vám dávat příležitost za příležitostí obrátit se ke Mně,
jak vaše zkoušky budou čím dál tím víc těžší přetrpět, dokud, nakonec, je nevydržíte.
Dejte Mi nyní své srdce. Zbavte se svých hříchů a držte se Mne. Nejnáročnější časy, kterým kdy
lidstvo čelilo, jsou právě před vámi.
Bůh Otec

Za 13, 9: Tu třetinu však provedu ohněm. Přetavím je, jako se taví stříbro, přezkouším je, jako se zkouší
zlato. Ti budou vzývat mé jméno a já jim odpovím. Řeknu: Toto je můj lid. A oni řeknou: Hospodin je můj
Bůh.
1Petr 1, 7: … aby se pravost vaší víry, mnohem drahocennější než pomíjející zlato, jež přece též bývá
zkoušeno ohněm, prokázala k vaší chvále, slávě a cti v den, kdy se zjeví Ježíš Kristus.
Mt 24, 20-22
20: Modlete se, abyste se nemuseli dát na útěk v zimě nebo v sobotu.
21: Neboť tehdy nastane hrozné soužení, jaké nebylo od počátku světa až do nynějška a nikdy již nebude.
22: A kdyby nebyly ty dny zkráceny, nebyl by spasen žádný člověk; ale kvůli vyvoleným budou ty dny
zkráceny.
Mt 24, 29-30
29: Hned po soužení těch dnů se zatmí slunce, měsíc ztratí svou zář, hvězdy budou padat z nebe
a mocnosti nebeské se zachvějí.
30: Tehdy se ukáže znamení Syna člověka na nebi; a tu budou lomit rukama všechny čeledi země a uzří
Syna člověka přicházet na oblacích nebeských s velkou mocí a slávou.
Da 12, 1: V oné době povstane Míkael, velký ochránce, a bude stát při synech tvého lidu. Bude to doba
soužení, jaké nebylo od vzniku národa až do této doby. V oné době bude vyproštěn tvůj lid, každý, kdo je
zapsán v Knize.

779. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 10. dubna 2019.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

KŘÍŽ NEMÁ BÝT POCHOPEN, MÁ BÝT MILOVÁN

Milované děti Nejsvětější Trojice:
Z příkazu Trojice vám nabízím Boží Slovo jako čerstvou vodu pro duši.
Blížíte se vzpomínkové oslavě Svatého týdne a je to právě na této cestě, kde náš Král a Pán Ježíš
Kristus vám nabízí osvobození z okovů zla, ze zneužitého lidského ega, od vlastního já, které
dovolilo depersonalizaci a smísilo se s novými definicemi proti přírodě, které ovládly vaši osobnost.
Umění zla vás přepadlo, aniž by si to lidské stvoření uvědomilo, s cílem postavit velkou
většinu do jediného psychologického schématu, podle svých hanebných plánů: udržet
člověka v nižších stavech, aby urážel našeho Krále a Pána.

Lidstvo obdrželo příkaz, bez toho, že by tento příkaz byl vnucen, ale byl maskován jako zdánlivé
prosazení práva, na který lidstvo odpovědělo zvýšeným hlasem:
"Mám právo rozhodnout o svém životě a těhotenství… Mohu si vybrat své pohlaví…"
Milovaní lidé našeho Krále Ježíše Krista, člověk, depersonalizován a ovládnut zlem, přijal myšlení
odmítnuté Stvořením a chování pro Stvoření cizí.
Člověk věří, že má právo jednat svobodně a ukazuje to vzpourou proti všem, kteří mu mohou stát
v cestě – těm, kdo jednají zodpovědně a nebojí se zůstat samotní, protože nechápou podoby
modernismu a nevázanosti.
Když se připravujete na Svatý týden, vezměte na sebe svůj osobní kříž a neoddělujte se od něj,
neboť je to na kříži, kde najdete růst, je to na kříži, kde budete posíleni k větším zkouškám, je to
na kříži, kde se sjednotíte s Kristem. Milující Bůh překračuje lidskou myšlenku, lidskou mysl, lidské
představy. Musíte jít po Boží cestě a prožívat ctnosti víry, lásky, milosrdenství, dobročinnosti,
trpělivosti, naděje…
Kříž nemá být pochopen, má být milován, v něm najdete celý život každého z vás, s vašimi
nedostatky a ctnostmi, úspěchy a nezdary, takže si nikdy nemyslete, že jste osvobozeni od
úspěchů, nebo od chyb. Cesta na Kalvárii je životem každého lidského stvoření, které miluje Boha,
a proto přicházejí poklesky, plivance, bití, šťouchance, hrubá slova, křik, nedorozumění, pády
a Šimon Kyrénský, protože každý potřebuje Šimona z Kyrény.
Kdokoli tvrdí, že rozumí kříži, zůstane pozadu, bude se cítit nepochopen Bohem
a svými bratry při pohledu na svou lidskost a svou nemohoucnost, zapomínaje,
že ti, kdo jsou Bohem milováni, jsou tvarováni různými způsoby a různými prostředky,
jimiž je člověk udiven a které nechápe.
Nezapomeňte, že každý bude zkoušen v nejkritičtějším bodu své lidskosti: jeden po druhém,
všichni budou zkoušeni, jeden za druhým pozná milosrdenství nebo projevy bezbožnosti,
dobročinnost nebo odmítnutí, které se vyskytují na všech úrovních společnosti.
Tato doba milosrdenství je milostí a požehnáním, které vám nabízí Nejsvětější Trojice, je to
okamžik před tím, než se uvidíte takoví, jací jste, proto milosrdenství nepřichází jen od Boha,
ale z dobré vůle mezi lidmi, kde člověk musí uplatnit své ctnosti.
Na kříži se člověk stává malým, aby náš Král Ježíš Kristus mohl zářit jasněji a tímto způsobem,
jenž je v lidstvu základní, už nebude více člověkem, ale zůstane předmětem Boží Lásky.
Naše a vaše Královna je plamen, který osvětluje lid našeho Krále a Pána Ježíše Krista, vede
vás po cestách nutných pro lidskou duši, aby ji udržela silnou, přesvědčenou a obrácenou
před opravdovými zkouškami velkého rozdělení a velkého pronásledování, které vyvolají
zmatek v Božím lidu.
Zástupy zlých putují v naprosté svobodě po světě, svobodě jim zaručené odpoutáním lidí
od božského.
Duše, které i nadále zůstávají jako fíkovník, který nenese plody [Lk 13, 6-9] a nečiní pokání,
jsou jako fíkovník, jenž nepřinese plody věčného života.
Zhýralost člověka ho přivedla k pádu do smrduté propasti, kde hřích je nekontrolovatelně
rozmnožován, Zlý nemarní čas v naplňování svého záměru.
Boží lid musí využít každý okamžik k růstu, aniž by nechal prostor pro zlo, aby proniklo do jeho
řad.

V minulosti, vůdcové lidstva sjednali smlouvy se Satanem a uvěznili národy, kterým vládli ve službě
antikristu a jeho chapadlům, a toto následnictví smluv pokračovalo, udržováno ekonomicky
mocnými rodinami.
Jste neustále zkoušeni, provokováni, přemlouváni, nestálí a uváděni v omyl, aby vás uchvátila
pýcha a nemysleli jste na hvězdu Slunce, která ovlivňuje jednání a práci lidského stvoření a která
je stále více intenzivní.
Boží lidé, svobodné zednářství se prosazuje v církvi našeho Krále a Pána Ježíše Krista a vytváří
smlouvy a spojenectví, která podkopávají strukturu církve a vedou k rozdělení.
To bude chvíle, kdy víra Božího lidu vás udrží pevné a silné, neboť tento Boží lid bude
pronásledován, nepochopen a vylučován. Pak bratrství nechá vyklíčit nutnou lásku,
aby naše Královna a Matka, Matka lidstva a my, nebeský zástup, vás mohli střežit a
podporovat, aby co nejmenší počet dětí našeho Krále a Pána Ježíše Krista vás opustil.
Boží lidé, víra je těžce zkoušena, ničivý dopad přírody se bude zvyšovat a přicházet neočekávaně.
Slunce přivede Zemi do stavu pohotovosti.
Hrozba nebeského tělesa přicházejícího z vesmíru je alarmující a lidstvo bude trpět.
Připravujte se vytrvale a bez rozptylování, země se bude třást.
Voda moří se neuklidní, ale naopak, vystoupí na pevninu.
Člověk se musí řádně vzdělávat, nikoli nesprávně, neboť bez Boha není nic.
KDO JE JAKO BŮH?
Svatý archanděl Michael

780. Poselství Matky Spásy ze dne 10. dubna 2019.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

NEMŮŽETE PROŽÍVAT VÍRU SVÝM ZPŮSOBEM…

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Žehnám vás – jako mé děti, vyzývám vás zůstat ve stálé aktivitě, aby vaši bratři se náležitě
připravili na to, co lidstvo musí žít.
Nerozptylujte se, zůstaňte soustředěné na cíl, k němuž vás povolal můj Syn. Věnujte se
duchovnímu růstu teď, protože potom to pro vás nebude snadné.
Jako Matka, se nalézám v modlitbě a úpěnlivé prosbě před Nejsvětější Trojicí v době, předcházející
velkou tragédii ztráty víry.
Nemůžete prožívat víru svým způsobem…
Nemůžete prožívat lásku Nejsvětější Trojice svým způsobem…
Liberalismus se šíří jako kynoucí kvasnice…
Milované děti, zůstaňte jednotné, abyste v jednotě s mým Synem jste si mohly být vzájemně
oporou.
Žehnám vám.
Matka Maria

781. Poselství Boha Otce ze dne 18. dubna 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

TĚŽKÉ OBDOBÍ V EKONOMICE

Mé děti, těžké období v ekonomice přijde brzy do vašeho světa. Když přijde, stane se to velmi
náhle. Jeden den vašeho života bude stejný jako obvykle a další den bude všechno ztraceno
a budete se snažit, abyste získali ždibec jídla. Během této doby se rozšíří hodně bezpráví, protože
mnozí budou hladovět a v krutých časech jako jsou tyto, zoufalství žene duše nespasených.
Připravte se na čas, který přichází, neboť v této době uvidíte mnoho hladovějících ve vašich ulicích.
Bůh Otec

Podcast rozebírající toto poselství: https://justpraisehimtoday.podbean.com/e/severe-economiccrash-coming-prophetic/
Zj 6, 4-8
4: A vyjel druhý kůň, ohnivý, a jeho jezdec obdržel moc odejmout zemi pokoj, aby se všichni navzájem
vraždili; byl mu dán veliký meč.
5: Když Beránek rozlomil třetí pečeť, slyšel jsem, jak třetí z těch bytostí řekla: "Pojď!" A hle, kůň černý,
a jezdec měl v ruce váhy.
6: A z kruhu těch čtyř bytostí jsem slyšel hlas: "Za denní mzdu jen mírka pšenice, za denní mzdu tři mírky
ječmene. Olej a víno však nech!"
7: A když Beránek rozlomil čtvrtou pečeť, slyšel jsem hlas čtvrté bytosti: "Pojď!"
8: A hle, kůň sinavý, a jméno jeho jezdce Smrt, a svět mrtvých zůstával za ním. Těm jezdcům byla dána
moc, aby čtvrtinu země zhubili mečem, hladem, morem a dravými šelmami.

782. Poselství Ježíše ze dne 12. března 2019.
Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko), http://jezusuzenete.hu

NEBOJTE SE TĚCH, KTEŘÍ ZABÍJEJÍ TĚLO

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

Moje drahé děti, jak jste si přečetly v Písmu svatém, antikristovo vystoupení je blízko.
Žel, mnohé pomýlí a mnozí se mu podvolí a přijmou ho.
Moje drahé děti, nebojte se těch, kteří zabíjejí tělo, kteří vás budou pronásledovat a říkat
o vás kvůli Mně všeliké zlo. Ti všichni zmizí, zahynou, jako když mlhu odvane vítr. Vy se bojte
jen jediného – abyste Mě nikdy neopustili s nevírou a nedopustili se hříchu. Když věrně vytrváte
vedle Mne až do konce, okusíte moji ochraňující lásku, starost a uvidíte zázraky. To nechť
je vaším cestovným v tomto chaotickém světě.
Nyní probíhá nejurputnější boj o duše. Ďáblové se pokusí dostat každého člověka do osidel, přivést
vás k pádu a uvrhnout do zatracení. Obzvláště útočí na mé kněze. Prosím o to, abyste každou mši
svatou obětovali i za mé kněze, aby zůstali stát a dostali ode Mne milost, a jako odvážní bojovníci
se vzepřeli Satanovi, kacířům a zasadili se o skutečné hodnoty, které obsahuje mé evangelium.
Nyní ze všeho nejvíc potřebujete prosit o sílu a milost osvícení Ducha Svatého. Vidíte, jakým
hrdinou zformovala síla mého Ducha Svatého bojácného Petra, který Mě tehdy třikrát zapřel –
a to je příznačné pro každého apoštola.
Bůh je stejný včera, dnes a navěky. Duch Svatý i dnes rozdává stejné milosti, které rozdával před
dvěma tisíci roky. Závisí výlučně na vás, lidech, jak velice otevřete své srdce, abyste je přijali.
Kdybyste mohli nahlédnout do nebe a viděli, v jaké životní svatosti žijí blažení svatí, tehdy byste
byli k sobě mnohem přísnější. Nedovolili byste si žádnou měkkost, slabost, vzdálili byste se i od
všedních hříchů, neboť hřích nemůže vejít do Božího království. Všední, tzv. malý hřích se liší od
těžkého, smrtelného hříchu tím, že jeden je třeba méně a druhý více odpykat. Když hříšník lituje
svůj hřích, vyhne se zatracení. Když je ale nebude litovat, pro oba své hříchy může být zatracen,
(tedy jak za těžký tak i za všední).
Moje drahé děti, buďte jako zářící pochodně, žijte svatě! Pokud to dokážete, modlete se ještě víc,
a dokončíte úkoly, které jsem vám svěřil. To jsou vaše každodenní povinnosti. Avšak Já vám dám
milost, abyste příkladně sloužili jiným.

Žehnám vám, moje drahé děti, s překypující, nekonečnou láskou mého srdce ve jménu Otce
i Syna i Ducha svatého.
Váš Ježíš

Pán Ježíš byl až do konce velmi smutný, zachmuřený a rozhněvaný, a s velkou trpkostí vyprávěl
o budoucnosti, antikristovi, o kacířství a o oportunistech, které, jako vlažné, vyplivne ze svých úst.
Takoví nikdy nebudou moci spatřit jeho slavnou tvář.
Posilnění z Písma svatého:
Mt 24, 44: Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde ve chvíli, kdy na to
nepomyslíte.
Mt 25, 12-13
12: On však odpověděl: Skutečně, říkám vám: Neznám vás.
13: Buďte tedy bdělí, protože nevíte dne ani hodiny.

783. Poselství Ježíše ze dne 19. dubna 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
PŘIPRAVTE SE NA KONEC

Mé děti, jak se připravujete na finanční strádání, připravte se na válku, neboť bude rychle
následovat.
Když muži začnou trpět hladem a když nebudou moci obstarat jídlo pro své rodiny, vznětlivost
prudce vzplane. Budou vykřikována obviňování a ve vašich ulicích se rozpoutá válka.
Až válka propukne, nastane rozdělení a smrt bude následovat. Mnozí z vás uvidí členy rodiny,
zabité ve vašich ulicích. Máte-li jídlo, zloději vniknou dovnitř, aby je ukradli. Už nikdy víc nepozná
Amerika pokoj a klidný život, protože Já jej odstraním. Nepřátelé Ameriky uvidí oslabený národ
a budou spřádat plány proti ní.
Po tomto čase se Amerika už nikdy znovu nepozvedne k prosperitě, neboť konec přijde velmi
rychle.
Ježíš
Zj 6, 4-8
4: A vyjel druhý kůň, ohnivý, a jeho jezdec obdržel moc odejmout zemi pokoj, aby se všichni
navzájem vraždili; byl mu dán veliký meč.
5: Když Beránek rozlomil třetí pečeť, slyšel jsem, jak třetí z těch bytostí řekla: "Pojď!" A hle,
kůň černý, a jezdec měl v ruce váhy.
6: A z kruhu těch čtyř bytostí jsem slyšel hlas: "Za denní mzdu jen mírka pšenice, za denní mzdu
tři mírky ječmene. Olej a víno však nech!"
7: A když Beránek rozlomil čtvrtou pečeť, slyšel jsem hlas čtvrté bytosti: "Pojď!"
8: A hle, kůň sinavý, a jméno jeho jezdce Smrt, a svět mrtvých zůstával za ním. Těm jezdcům
byla dána moc, aby čtvrtinu země zhubili mečem, hladem, morem a dravými šelmami.

784. Poselství Boha Otce ze dne 3. října 2017.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

AŽ SE ROZŠÍŘÍ VELKÁ TEMNOTA

Je čas velkého zármutku a ještě hodně žalu přijde k mému lidu na zemi. Přijde velmi velký smutek,
až bude na mé Slovo znovu a znovu útočeno a mé jméno budou na zemi nenávidět.
To bude čas velké duchovní temnoty kolem vás a čas, kdy se moji lidé budou bát o své životy.
Budete nenáviděni pro mé jméno a pronásledováni dokonce až k smrti. V tom čase mnozí
podstoupí mučednictví. Budou války a zvěsti o válkách, když národy povstanou proti národům.
Rozšíří se mnoho rozdělení. Na zemi se bude rozmáhat nenávist a budete cítit smutek nad tím,
co vidíte. Budete truchlit, až vaši milovaní budou zabiti a vy zůstanete naživu. Jen málo útěchy
zůstane v těchto časech.
Když se díváte kolem vás na zemi, vidíte mnoho, co je zlé a jak se hřích rozmáhá, ale daleko horší
věci ještě přijdou, mé děti. Daleko horší. To, co přichází, můžete přežít jen tehdy, znáte-li Mě a mé
svaté Slovo, neboť jen tak dostanete, co potřebujete pro vaše každodenní potřeby.
Svět vás odvrhne, ale Já vás vezmu k sobě. Poskytnu vám přístřeší a budu vás živit. Napojím vás
a postarám se o vaše maličké. Uzdravím vás, když budete zranění.
Jen ti, kdo Mě nyní znají, budou schopni vidět a jít ve velké temnotě, která se pak rozšíří.
Bůh Otec

Iz 60, 1-3
1: Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva.
2: Hle, temnota přikrývá zemi, soumrak národy, ale nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou jeho
sláva.
3: K tvému světlu přijdou pronárody a králové k jasu, jenž nad tebou vzejde.
Ef 5, 14-17
14: A kde se rozjasní, tam je světlo. Proto je řečeno: Probuď se, kdo spíš, vstaň z mrtvých, a zazáří ti
Kristus.
15: Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří;
16: nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé.
17: Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně.
Ž 91, 1-6
1: Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného.
2: Říkám o Hospodinu: "Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám."
3: Vysvobodí tě z osidla lovce, ze zhoubného moru.
4: Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost.
5: Nelekej se hrůzy noci ani šípu, který létá ve dne,
6: moru, jenž se plíží temnotami, nákazy, jež šíří zhoubu za poledne.

785. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 14. dubna 2019.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

KRUTOU REALITU LIDSTVA NELZE POPSAT

Boží lide:
v naprostém zbožňování našeho Krále a Pána Ježíše Krista [1Tm 6, 15], my, nebeské
legie, ležíme tváří k Zemi před nekonečnou Láskou Boha, Dárce milosrdenství lidským
stvořením.
Odmítnutí Boha lidmi je překonáno Božím milosrdenstvím, které očekává obrácení
těch, kteří Ho nemilují, aby zachránili své duše.
Svatý týden pro velkou většinu Božích dětí už nemá žádný význam. Je to něco zapomenutého,
příležitost k trávení volného času a k přímému kontaktu s hříchem. Je to příležitost k zábavě.
Chce-li si lidské stvoření zachovat duševní zdraví, najde v této vzpomínkové oslavě
příležitost přilnout ke každému z okamžiků, v nichž náš Pán a Král Ježíš Kristus,
odhaluje svým dětem Boží Lásku. Člověk bude litovat, že zapomněl na tuto Lásku v okamžiku,
kdy vstoupí do spojení se svým svědomím a bude mít před sebou realitu svých hříchů.
Lidstvo už pak nebude stejné: Pro tuto generaci bude "Před tím" a "Potom".
Nezájem o hodnotu utrpení, smrti a vzkříšení našeho Pána a Krále Ježíše Krista bude
i nadále táhnout člověka k duchovnímu masakru, záměru ďábla.
Lidstvo je na své největší křižovatce: vyneslo znovu rozsudek nad naším Králem a Pánem Ježíšem
Kristem [Lk 23, 13-25] a odsoudilo sebe. Svět hoří zlem, a proto jsou lidé rozděleni na ty, kdo patří
Kristu a na ty, kteří s Ním být nechtějí, na ty, kdo překonávají zkoušky, aby udrželi krok s Králem
Nebe a Země a na ty, kteří se vydají zlu.
Boží lidé: Kristus, Král vesmíru, vás vyzývá, abyste se všichni podívali do svého
nitra, protože jen tam poznáte svá díla a činy – volá ty, kdo křičí: UKŘIŽUJ HO!, ty, kdo
přebývají v lidském stvoření a žijí ve zdánlivém tichu, ale ve skutečnosti nesou uvnitř sebe,
co nechtějí rozpoznat, trochu těch, kdo křičeli: UKŘIŽUJ HO!, ty, kdo Ho zradili, kdo Ho opustili.
Lidská nevědomost způsobuje, že událost Kříže dává lidstvo stranou, nebo si ji připomíná,
ale neprožívá ji.
Člověk není schopen žít vnitřní plnost, setkání na cestě do Emauz, mystiku duchovní cesty.
Proto lidstvo směřuje k tomu, co vytvořilo, jde svou vlastní cestou, na niž nepozvalo našeho Krále
a Pána Ježíše Krista.
Tento Svatý týden by neměl oslavován, ale prožíván s největší intimitou v lidském
srdci s vírou, nadějí a láskou k bližnímu, bez nichž je cesta Božího dítěte bolestnější.
Lidé našeho Krále a Pána, toto je chvíle, kdy musíte zůstat v jiné atmosféře, aby vaše víra byla
plná, musíte zůstat v mikroklimatu bez znečištění, aby naděje nebyla ztracena.
Musíte vyčistit vzduch, který dýcháte, aby dobročinnost nebyla vynuceným činem, ale byla Božímu
dítěti vrozená – nepředstíraná, "přirozená". Pak vaše práce, jednání a reakce půjdou božským
způsobem.

V tento den ovací a provolávání slávy pro našeho Krále a Pána Ježíše Krista, kdy
pozvedáme větve, abychom pozdravili Božího Syna, meditujte, abyste později
neprovolávali slávu antikristu.
Boží lide, krutou realitu lidstva nelze popsat. Hrůzy, jimiž prochází církev našeho Krále a Pána
Ježíše Krista znamená, že noví mučedníci pozvednou své hlasy a budou sdílet Slovo, které náš
Král a naše Královna a Matka poskytli lidstvu, aby je varovali před možným nebezpečím,
ve kterém se nachází a do kterého je táhne Zlý.
Boží církev, která nám byla svěřena, abychom ji chránili před strategií zla, je jiná, a přesto to
nevidíte, protože se na ni díváte zvětšovacím sklem vaší osobnosti a ne duší každého z vás,
což by vám pomohlo rozlišovat pod ochranou Ducha Svatého.
Věrné nástroje, které povznášejí Slovo, jež dostávají od našeho Krále a Pána Ježíše Krista, od naší
Královny a Matky, nebo od těchto poslů Nejsvětější Trojice, budou viditelnými mučedníky kvůli
odmítnutí těch, kteří nejsou vůbec cizí krizi víry v církvi. Kdokoli nese Boží Světlo ve svých rukou,
aby probudil své bratry, je v obležení!
Rozjímejte během tohoto Svatého týdne, ať vaše srdce bije podle Božího rytmu,
dýchejte Božím rytmem. Dívejte se, poslouchejte, pociťujte, jděte v rytmu bolestné
Matky, abyste později, jako naše Královna a Matka, dosáhli radosti být novými
stvořeními, vzkříšenými v našem slavném Králi a Pánu Ježíši Kristu.
Modlete se: země se hýbe a člověk klečí.
Víra roste životem v Kristu, skrze Něho a v Něm…
Naděje je udržována praktikováním Lásky…
Dobročinnost je kultivována naplňováním Boží vůle…
a v tom všem, kdo je expertem, je vaše Královna a Matka.
Buďte doprovázeni naší Královnou a Matkou: Překážky, kterým budou čelit pravé
a věrné Boží děti, nebudou otálet – setkáte se s velkými bitvami v samém Božím domu.
Ochraňuji vás.
KDO JE JAKO BŮH?
Svatý archanděl Michael

786. Poselství Boha Otce ze dne 22. dubna 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

STAŘÍ LIDÉ

Mé děti, připravte své srdce, protože urychlím volání domů mnoha z mých stárnoucích služebníků,
kteří pro Mne dokončili svou práci. Není mým přáním, aby uviděli přicházet zlé, a volám je domů
různými způsoby, avšak mnoho z nich rychle, neboť čas je již za dveřmi.

Vstupujete do časů potíží, nepodobných ničemu, co kdy viděl svět. Není to mé přání, aby moji
věrní viděli tyto zlé, neboť jsou rezervováni pro ty, kdo odmítají moje očišťování. Odevzdejte se
Mi, abyste mohli rychle přijít domů.
Bůh Otec

Iz 57, 1-2
1: Spravedlivý hyne a není nikoho, kdo by si to bral k srdci. Zbožní muži bývají smeteni a nikoho
to nezajímá, že byl spravedlivý smeten zlem.
2: Pokoje dosáhne ten, kdo jde správnou cestou. Odpočine na svém loži.
Za 13, 9: Tu třetinu však provedu ohněm. Přetavím je, jako se taví stříbro, přezkouším je, jako se taví
zlato. Ti budou vzývat mé jméno a já jim odpovím. Řeknu: "Toto je můj lid." A oni řeknou: "Hospodin je
můj Bůh."

787. Poselství Boha Otce ze dne 23. dubna 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

VELKÝ PODVOD

Mé děti, čas velkého podvodu je u vás. Musíte se nyní naučit rozlišovat, co je moje, a co není.
Varoval jsem vás v mém svatém Slovu. Musíte se nyní naučit jak rozpoznat vlky v rouchu
beránčím, abyste nebyly pohlceny plány nepřítele, které má pro vás.
Některým z vás dovolím být zkoušené, abyste mohly poznat stav vašeho rozlišování. Modlete
se o vzrůst rozlišování, abyste se mohly vyhnout léčkám nepřítele, jenž vás obere o váš pokoj
a přinese zkázu.
V těchto časech budou mnozí následovat falešné bohy. Svedení lichotkami, zaplatí strašnou cenu
za to, že uvěří lžím nepřítele.
Bůh Otec

Mal 3, 18: Potom uvidíte rozdíl mezi spravedlivým a svévolníkem, mezi tím, kdo Bohu slouží, a tím,
kdo mu sloužit nechce.
Mt 7, 13-17
13: Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho
je těch, kdo tudy vcházejí.
14: Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá.
15: Střežte se lživých proroků, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci.
16: Po jejich ovoci je poznáte. Což sklízejí z trní hrozny nebo z bodláčí fíky?
17: Tak každý dobrý strom dává dobré ovoce, ale špatný strom dává špatné ovoce.
Jan 10, 10: Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měly život a měly ho
v hojnosti.
Jb 32, 21: Nebudu nikomu stranit, nechci nikomu lichotit;
Ž 5, 7-10

7: do záhuby vrháš ty, kdo lživě mluví. Kdo prolévá krev a jedná lstivě, toho má Hospodin
v ohavnosti.
8: Já však pro tvé hojné milosrdenství smím přicházet do tvého domu, smím se klanět před
tvým svatým chrámem ve tvé bázni.
9: Hospodine, ve své spravedlnosti mě veď navzdory těm, kdo proti mně sočí, svou cestu přede
mnou učiň přímou.
10: Vždyť na jejich ústa není spolehnutí, jejich nitro je zdroj zhouby, jejich hrdlo je hrob
otevřený, na jazyku samé úlisnosti.
Ž 12, 3: Jeden druhého svou řečí šálí, mluví úlisnými rty a obojakým srdcem.

788. Poselství Ježíše ze dne 26. března 2019.
Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko), http://jezusuzenete.hu

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

Moje drahé děti, toužím po tom, abych vstoupil do srdce každého člověka v nejsvětější oltářní
svátosti, zrovna tak ve všedních dnech, jako během neděle a svátečních dnů. Závisí výhradně
na vás, zda Mě přijmete do sebe, nebo si na Mě najdete čas v neděli.
Ach, kdybyste věděli, jak velký jsem poklad: sám Bůh sestupuje mezi vás, a když přistupujete
k svatému přijímání, přijímáte do svého srdce samotného Boha. Já jsem druhá božská osoba,
Bůh Syn, jenž se pro vás stal člověkem. Proto jsem se narodil, abych žil mezi vámi a chtěl jsem
zde zůstat do konce časů pod barvami chleba a vína.
Ach, kdybyste pochopili tuto obrovskou, vše převyšující nekonečnou lásku, která se vylévá na
každé stvoření, na celý svět! Proto jsem odevzdal své Tělo a Krev a na sebe vzal vaše hříchy jako
smírčí oběť, abych vás vykoupil. U Poslední večeře jsem proto předobrazil moji svatou oběť na
kříži, když jsem proměnil chléb a víno v mé svaté Tělo a Krev, abych zůstal mezi vámi a živil vaši
duši sebou samým. Proto jsem zanechal svým apoštolům připomínku: "To čiňte na moji památku."
Ach, kdybyste věděli, co to znamená! Já jsem ochranný štít proti zlým pokušením Satana a všem
jeho úkladům.
Ach, kdybyste mohli vidět miliardy duší, které žily ze Mne a skrze Mne zůstaly čisté v evangelické
svatosti života, neboť Já jsem je živil svou božskou silou a svou nekonečnou láskou. Já jsem je
přivedl na úzkou cestu směřující k nebi a dal jim sílu a milost k snášení utrpení. Oni jsou již všichni
v bezpečí věčného příbytku. Tam, kam mohou vkročit jen ti, kteří Boha milují. Zpívají spolu
s miliardovým zástupem mých svatých a mých svatých andělů a zbožňují a velebí Mně v největším
štěstí a vzdávají Mi díky za všechna dobrodiní, která jsem svou obětí na kříži přinesl pro všechny
duše, žijící až do konce světa.
Moji drazí maličcí, každá mše svatá a adorace nechť je pro vás vroucími díky a velebením, neboť
Já jsem největší, nejdražší poklad, život udržující síla, světlo, milost, láska a všechno dobro, které
se nedá ani vyjmenovat. Pro duše jsem důležitější než vzduch pro tělo, sluneční světlo a voda.
Já jsem Chléb věčného života a kdo je u Mne, ten má věčný život.
Moji drazí maličcí, tak se dívejte na Mne, který jsem přítomen v každém svatostánku a chci zůstat
přítomný do konce světa, a i tehdy, kdy Mě Satan vykrade na mnoha místech ze svátostí. Dávejte
si pozor: on je velmi potměšilý a záludný, a proto chce Mě vám vzít, aby s vámi dokázal zatočit.

On totiž dobře ví, že Já jsem zdrojem vaší síly, vaším ochranným štítem proti němu. Já ukryji vaši
nohu před pastmi Satana, Já vás obrním svou silou a milostí.
Já vás udržuji, z mé síly dokážete kráčet po vodě. Voda je tento svět, do něhož se mnozí ponoří
a udusí se a jejich údělem bude věčná smrt – ale ten, kdo žije ve Mně, ten kráčí nad vodou, vznáší
se nad světem a stále se dívá vzhůru. Zaobírá se těmi, kdo jsou tam nahoře, kteří jsou pro tělesné
oko neviditelní, ale duše v nich žije.
Jak řekl svatý Pavel: "V něm žijeme, hýbáme se a jsme" – tedy ve Mně, ve věčně žijícím Bohu,
který žárlivě miluje vaši duši. Proto jsem vás stvořil, abyste měli věčné štěstí. To je tajemství štěstí
– užívat si Boží lásku toho, který vás miloval dřív, než vás stvořil – a opětovně milovat Boha. Nadto
není větší radost ani v nebi, ani na zemi.
Tak se dívejte na Mne, moje drahé děti, jež jsem přítomný v chlebu a víně proto, abyste měli
věčný život a věčné štěstí ve Mně a skrze Mne.
Při každém přijímání Mě zbožňujte, oslavte a velebte, neboť od pravdivých duší potřebuji
zbožňování a usmíření. Zejména teď, kdy je tolik rouhání, falešných učení a kacířství, skrze něž
Mě chtějí zničit a mylně vysvětlovat mé učení. Tím maličké pohorší, ale nevědomé oklamou.
Potřebuji opravdové, svatě žijící kněze a věřící, kteří zastupují a hlásají nejčistší Pravdu, nekomolí
moje slova a moje učení. Takové, kteří s pravdivou a čistou duší sepnou ruce k modlitbě a přijmou
Mě ve svatém přijímání do své čisté duše. Já, který jsem založil univerzální, katolické náboženství,
zaplatil jsem za něj svým svatým Tělem a Krví a za něj obětoval svůj život.
Jedině Já jsem pravdivý Bůh, který je spolehlivý, který nelže, jenž svým čistým, pravdivým životem
vydal svědectví o tom, že je Bůh. Potvrdil jsem svými zázraky a svým vzkříšením, že Otec poslal
Mě. Kdo Mě následuje, ten má věčný život. Vzkřísím ho v poslední den a spolu se Mnou se bude
třpytit v království mého Otce navěky věků.
Přichystejte se, mé drahé děti, neboť temná mračna zahalí oblohu. Milióny démonů zakryjí Slunce
a vyvolají temnotu v duších těch, kdo se ponořili do bahna tohoto světa a vybrali si širokou cestu,
která vede do zatracení.
Přijměte mé posilující požehnání, které vám dávám s nekonečnou, věčnou láskou mého srdce ve
jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Váš Ježíš

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

789. Poselství Boha Otce ze dne 24. dubna 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

NEPLÝTVEJTE ČASEM

Mé děti, nepřítel zesílil své útoky na každou oblast vašich životů. Mnoho mých dětí se lopotí
s těžkým finančním břemenem, neduživé a nemocné, s útoky pomluv a s osobním napadáním.
Všechny tyto útoky vás mají zpomalit a zastavit ve vaší práci pro Mne. Bojujte proti nim mým
Slovem. Dal jsem vám každou zbraň, kterou potřebujete, ale musíte tyto zbraně použít, chcete-li
získat vítězství.
Váš čas na zemi je nyní velmi krátký, nenechejte se zneklidnit věcmi, na nichž nezáleží. Každý
člověk Mi vydá počet z toho, jak využil svůj čas na zemi, v práci, kterou jsem vám přidělil. Jakou
Mi dáte odpověď?
Čas vašich milovaných je také krátký, uvědomte si to a neplýtvejte tím, co vám zbývá, protože
to nemůžete dostat zpět.
Bůh Otec

Kaz 3, 1-2
1: Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas:
2: Je čas zrození i čas umírání, čas sázet i čas trhat;
Da 10, 11-13
11: Muž mi řekl: "Danieli, muži vzácný, pochop slova, která k tobě budu mluvit. Stůj na svém místě. Jsem
poslán k tobě." Když se mnou mluvil to slovo, stál jsem a chvěl jsem se.
12: Řekl mi: Neboj se, Danieli, neboť od prvního dne, kdy ses rozhodl porozumět a pokořit se před svým
Bohem, byla tvá slova vyslyšena, a já jsem proto přišel.
13: Avšak ochránce perského království stál proti mně po jedenadvacet dní. Dokud mi nepřišel na pomoc
Míkael, jeden z předních ochránců, zůstal jsem tam u perských králů.
1Petr 5, 5-10
5: Stejně se i vy mladší podřizujte starším. Všichni se oblečte v pokoru jeden vůči druhému, neboť Bůh se
staví proti pyšným, ale pokorným dává milost.
6: Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas.
7: Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží.
8: Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by pohltil.
9: Vzepřete se mu, zakotveni ve víře, a pamatujte, že vaši bratří všude ve světě procházejí týmž utrpením
jako vy.
10: A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás obnoví,
utvrdí, posílí a postaví na pevný základ.

790. Poselství Boha Otce ze dne 25. dubna 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ ČAS ZKOUŠEK

Čas velkého smutku se blíží ke všem lidem. Bude plný smrti. Musíte připravit své srdce, neboť
mnozí zemřou a vy nebudete schopni ovlivnit výsledek u těch, které milujete. Mnozí budou ve
světě ponecháni samotní po tomto čase.

Poznámka: On to neřekl, ale měla jsem pocit, že tato událost by mohl být mor, i když to neřekl.
Budete-li se modlit ke Mně, projevím vám milosrdenství. Prokážu milosrdenství těm, které milujete,
ale ti, jejichž čas nadešel, i tak musí být povoláni domů.
Vstupujete do nejvýznamnějšího času zkoušek všech dob, moji lidé. V tomto času nebude nic
snadné. Budete plní žalem. Rozšíří se mnoho nemocí. Nedostatek se bude vyskytovat ve velkém
rozsahu.
Bůh Otec
Zj 6
1: Tu jsem viděl, jak Beránek rozlomil první ze sedmi pečetí, a slyšel jsem, jak jedna z těch čtyř bytostí
řekla hromovým hlasem: "Pojď!"
2: A hle, bílý kůň, a na něm jezdec s lukem; byl mu dán věnec dobyvatele, aby vyjel a dobýval.
3: Když Beránek rozlomil druhou pečeť, slyšel jsem, jak druhá z těch bytostí řekla: "Pojď!"
4: A vyjel druhý kůň, ohnivý, a jeho jezdec obdržel moc odejmout zemi pokoj, aby se všichni navzájem
vraždili; byl mu dán veliký meč.
5: Když Beránek rozlomil třetí pečeť, slyšel jsem, jak třetí z těch bytostí řekla: "Pojď!"A hle, kůň černý,
a jezdec měl v ruce váhy.
6: A z kruhu těch čtyř bytostí jsem slyšel hlas: "Za denní mzdu jen mírka pšenice, za denní mzdu tři mírky
ječmene. Olej a víno však nech!"
7: A když Beránek rozlomil čtvrtou pečeť, slyšel jsem hlas čtvrté bytosti: "Pojď!"
8: A hle, kůň sinavý, a jméno jeho jezdce Smrt, a svět mrtvých zůstával za ním. Těm jezdcům byla dána
moc, aby čtvrtinu země zhubili mečem, hladem, morem a dravými šelmami.
9: Když Beránek rozlomil pátou pečeť, spatřil jsem pod oltářem ty, kdo byli zabiti pro slovo Boží a pro
svědectví, které vydali.
10: A křičeli velikým hlasem: "Kdy už, Pane svatý a věrný, vykonáš soud a za naši krev potrestáš ty, kdo
bydlí na zemi?"
11: Tu jim všem bylo dáno bílé roucho a bylo jim řečeno, aby měli strpení ještě krátký čas, dokud jejich
počet nedoplní spoluslužebníci a bratří, kteří budou zabiti jako oni.
12: A hle, když rozlomil šestou pečeť, nastalo veliké zemětřesení, slunce zčernalo jako smuteční šat,
měsíc úplně zkrvavěl
13: a nebeské hvězdy začaly padat na zem, jako když fík zmítaný vichrem shazuje své pozdní plody,
14: nebesa zmizela, jako když se zavře kniha, a žádná hora a žádný ostrov nezůstaly na svém místě.
15: Králové země i velmoži a vojevůdci, boháči a mocní – jak otrok, tak svobodný, všichni prchali do hor,
aby se ukryli v jeskyních a skalách,
16: a volali k horám a skalám: "Padněte na nás a skryjte nás před tváří toho, který sedí na trůnu, a před
hněvem Beránkovým!"
17: Neboť přišel veliký den jeho hněvu; kdo bude moci obstát?

791. Poselství Ježíše ze dne 14. března 2019.
Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko), http://jezusuzenete.hu

VEZMĚTE SI ZE MNE PŘÍKLAD!

Moje drahé děti, buďte velmi šťastné, že jsem si vás vyvolil. Využijte dobře každou minutu, neboť
čas na zemi je u konce. Každý okamžik je dar, který jste ode Mne dostali, abyste jej zúročily. Žijte
na této zemi tak, abyste byly zářícími pochodněmi – vyzařujte Mne, dávejte Mne, jenž jsem Světlo
světa, lidem žijícím ve vašem okolí.

V každém svatém přijímání vstupuji do vašeho srdce, mám trůn ve vaší duši, zářím silněji než
slunce a vyzařuji své milosti na každé stvoření všude, kde chodíte sem a tam.
Já jsem věčná, nekonečná Láska, skrze niž jste se všichni stali. Má Láska Mě vynesla na kříž, kde
jsem prolil svou Krev a svůj život jsem obětoval za vás.
Moji drazí maličcí, vezměte si ze Mne příklad! I vy se staňte obětí pro Mne, jak o to prosíte ve mši
svaté: "Učiň nás Tobě zasvěcenou věčnou obětí." Jen tak se můžete stát mým věrným obrazem,
jen tak můžete vejít do Otcovského domu, jen tak vás pozná můj Otec, který vám řekne: Toto jsou
mé milované děti, v nichž jsem měl zalíbení na zemi a které jsou k mému zalíbení, k mé slávě,
navěky v nebi.
Moji maličcí, nebe je pro vás takovým tajemstvím, které se nedá vyjádřit pozemskými slovy. Proto
jsem o něm mluvil v podobenstvích. Ale i když je neumíte popsat, ve své duši cítíte radost, pokoj,
štěstí, bezpečí nebe, kterým jsem Já sám. Já jsem nebe, mé milosrdné srdce, které vás přijme
a uzavře do sebe už tady na zemi, a potom ve věčnosti.
Žehnám vám, moje drahé děti, překypující, nekonečnou Láskou mého srdce ve jménu Otce i Syna
i Ducha Svatého.
Váš Ježíš

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

792. Poselství Boha Otce ze dne 30. dubna 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
U KONCE S ČASEM

Americe dochází čas.
Brzy nad touto zemí nastane soud a mnozí budou trpět. Mnohem víc si jich vezmu k sobě, protože
Americe dochází čas.
Hrůzy zaplní vaše ulice jako náhrada za hrůzy, které proběhly za zavřenými dveřmi. Protože
Amerika prolila mnoho nevinné krve, nyní nevinná krev bude prolita v ní.
Kdysi bohatá a žádaná, nádherná a svobodná, Amerika se nyní stane nežádoucí, nechtěná,
zpustošená. Neboť Já jí odejmu její krásu, protože se ke Mně obrátila zády.
Už ti téměř dochází čas, Ameriko. Připrav se na zkázu, kterou uvidíš.
Bůh Otec

Jr 25, 4-6
4: Hospodin k vám posílal všechny své služebníky proroky, nepřetržitě je posílal, ale neposlouchali jste,
ucho jste k slyšení nenaklonili.

5: Říkávali: Ať se každý odvrátí od své zlé cesty a od svých zlých skutků a budete přebývat v zemi, kterou
Hospodin dal vám a vašim otcům od věků na věky.
6: Nechoďte za jinými bohy, neslužte jim a neklaňte se jim. Neurážejte mě dílem svých rukou a já s vámi
nenaložím zle.
Ez 38, 21-23
21: Zavolám proti němu meč na všechny své hory, je výrok Panovníka Hospodina, meč jednoho se obrátí
proti druhému.
22: Vykonám nad ním soud morem a krví; spustím příval deště a kroupy jako kameny, oheň a síru na něho
a na všechny jeho voje a na množství národů, které jsou s ním.
23: Ukážu svou velikost a svatost a dám se poznat před očima mnohých pronárodů. I poznají, že já jsem
Hospodin.“
Ez 39, 23-24
23: I poznají pronárody, že dům izraelský byl přesídlen pro svou nepravost. Protože se mi zpronevěřili,
skryl jsem před nimi svou tvář a vydal je do rukou jejich nepřátel, takže všichni padli mečem.
24: Jednal jsem s nimi podle jejich nečistoty a nevěrnosti. Skryl jsem před nimi svou tvář.
Jan 3, 19: Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože
jejich skutky byly zlé.

793. Poselství Boha Otce ze dne 1. května 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

ZMAŘENÁ

Z mého národa Ameriky učiním příklad pro ostatní národy… všechny národy budou truchlit, až její
krása pomine jako oblak dýmu, a nikdo ji už neuvidí. Lidé budou vzpomínat a oplakávat její krásu
a bohatství, a ti, kdo jsou moudří, se poučí z této obrovské zkázy a budou se bát mé nesmírné
moci. Jiné národy povstanou a zaujmou její vedoucí postavení.
Ameriko, Já změním tvé přátele v nepřátele a nebude nikoho, kdo by ti pomohl. Ustoupí a s hrůzou
budou zírat, jak jsi napadána znovu a znovu, dokud z tvé krásy, tvé svobody a bohatství nezbude
nic.
Prohlásila jsi, že neexistuji a že Mě nepotřebuješ a Já ti ukážu, že tomu tak není, ale Já tě
nezachráním, protože ses ode Mne odvrátila a vysmívala se do mé tváře.
Bůh Otec

Př 1, 22-28
22: Dokdy budete, vy prostoduší, milovat prostoduchost, dokdy posměvači budou mít zálibu v posmívání,
hlupáci poznání nenávidět?
23: Obraťte se, když vám domlouvám. Hle, nechám na vás proudit svého ducha, uvedu vám ve známost
svá slova:
24: Protože jsem volala, a vy jste odmítali, ruce jsem vztahovala, a nikdo na to nedbal,
25: každé mé radě jste se vyhýbali, nedali jste na mé domlouvání,
26: i já se budu smát, až budete v bídě, budu se vysmívat, až na vás přijde strach,
27: až na vás přijde strach jako ničivá bouře a vaše bída se přižene jako vichřice, až na vás přijde soužení
a tíseň.
28: Tehdy mě budou volat, a neodpovím, budou mě hledat za úsvitu, a nenaleznou.
Jr 25, 4-6
4: Hospodin k vám posílal všechny své služebníky proroky, nepřetržitě je posílal, ale neposlouchali jste,
ucho jste k slyšení nenaklonili.
5: Říkávali: Ať se každý odvrátí od své zlé cesty a od svých zlých skutků a budete přebývat v zemi, kterou
Hospodin dal vám a vašim otcům od věků na věky.

6: Nechoďte za jinými bohy, neslužte jim a neklaňte se jim. Neurážejte mě dílem svých rukou a já s vámi
nenaložím zle.
Ez 38, 21-23
21: Zavolám proti němu meč na všechny své hory, je výrok Panovníka Hospodina, meč jednoho se obrátí
proti druhému.
22: Vykonám nad ním soud morem a krví; spustím příval deště a kroupy jako kameny, oheň a síru na něho
a na všechny jeho voje a na množství národů, které jsou s ním.
23: Ukážu svou velikost a svatost a dám se poznat před očima mnohých pronárodů. I poznají, že já jsem
Hospodin.
Ez 39,23-24
23: I poznají pronárody, že dům izraelský byl přesídlen pro svou nepravost. Protože se mi zpronevěřili,
skryl jsem před nimi svou tvář a vydal je do rukou jejich nepřátel, takže všichni padli mečem.
24: Jednal jsem s nimi podle jejich nečistoty a nevěrnosti. Skryl jsem před nimi svou tvář.
Jan 3, 19: Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože
jejich skutky byly zlé.

794. Poselství Ježíše ze dne 27. ledna 2012.
Nástroj: Jennifer (USA)

OPRAVDOVÝ POKOJ PŘICHÁZÍ ODE MNE

Mé dítě,
je tolik lidí, kteří touží po pokoji, ale nehledají jej na správné cestě. Opravdový pokoj přichází ode
Mne, neboť Já jsem Ježíš. Mé dítě, když jsem chodil po zemi, nebyl jsem zproštěn zla. Přišel jsem
do světa jako zraněný beránek a věděl jsem, že každým dnem přicházím blíže k těm, kteří Mě
budou bičovat, korunovat trním a vydají Mě k ukřižování.
Mé děti, říkám vám s láskou, že jste byly stvořeny s určitou misí v tomto světě. Každá jednotlivá
duše byla stvořena pro Boží záměr, a jestliže jste Moji opravdoví stoupenci, tak obejmete kříž.
Vy, mé děti, nejste zbaveny zla, které je všude kolem vás. Kráčíte po té samé zemi, po jaké kráčel
váš Spasitel, neboť Já jsem nežil v cizím světě, ale v tom samém, který byl stvořen pro vás, abyste
Mě milovali a sloužili Mi. Přišel čas, mé děti, abyste se probudily z vaší dřímoty, neboť stejný hlas,
který vyvolal Lazara z hrobu, volá teď také vás. Stejné ruce, které uzdravily slepého, hluchého
a ty plné nemocí, se [k vám] napřahují. Má ruka se napřahuje, aby vás vedla po cestě ke spáse.
Já jsem Boží milosrdenství a mé srdce vylévá na vás lásku, která touží, aby vás přivedla
do světla Pravdy. Neobracejte své duše k velkému podvodníku, který vám slibuje bohatství
a pozemské rozkoše v tomto životě a bude vás mučit v plamenech pekla na věčnost. Pojďte,
mé děti, neboť každé z vás je pro Mne vzácné. Neusilujte o věci, které přivedou vaši duši
do hrobu temnoty. Odpovězte na moje volání, drahé děti, neboť Já jsem Ježíš a má spravedlnost
zvítězí.
Ježíš

795. Poselství Boha Otce ze dne 2. května 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

ZAVRŽENÁ

Amerika je zmarněná, stejně jako všichni, kdo se Mi vysmívali a zesměšňovali mé svaté Slovo.
Vy, kdo jste tak pošetilí, když věříte, že není nikdo moudřejší než vy, když ve skutečnosti
nejjednodušší z mých lidí mnohokrát přesahuje vaše vědění celoživotního studia. Vy, kdo jste
tak arogantní, když věříte, že jste nadřazení těm, jejichž odvážná víra mluví ke generaci za
generací, jste byli předáni zavržené mysli a žádná kajícnost nebude [na vás] vylita poté,
co vám již bylo ukázáno.
Nařídil jsem specifický plán zkázy pro ty, kdo znesvěcují mé svaté Slovo a všechny, kdo jdou
proti Mně. Vy, kdo milujete hanebnost a nenávidíte spravedlivost: Připravte se! Pospěšte si,
neboť vaše zkáza není daleko. Sešlu oheň a síru na vás na zemi, a pak ještě nad to budete čelit
mému spravedlivému soudu.
Odvraťte se nyní od své zkaženosti a kajte se, nebo budete souzeni.
Bůh Otec

2Kor 13, 4-5
4: Zemřel sice na kříži v slabosti, ale z Boží moci je živ. I my jsme s ním slabí, ale pro vás budeme společně
s ním žít z moci Boží.
5: Sami sebe se ptejte, zda vskutku žijete z víry, sami sebe zkoumejte. Což nechápete, že Ježíš Kristus je
mezi vámi? Ledaže jste před ním neobstáli!
2Tim 3, 5-9
5: budou se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat. Takových lidí se straň.
6: Patří k nim ti, kdo vnikají do rodin, aby nalákali lehkověrné ženy plné hříchů, ovládané rozličnými
touhami,
7: které by se pořád chtěly učit, a nikdy nemohou přijít k poznání pravdy.
8: Jako Jannés a Jambrés odporovali Mojžíšovi, tak i ti falešní učitelé odporují pravdě. Jsou to lidé se
zvrácenou myslí, kteří ve víře selhali.
9: Ale s jejich úspěchy už je konec. Jejich zaslepenost bude všem stejně zjevná jako oněch dvou.
Mt 7, 22-24
22: Mnozí mi řeknou v onen den: ‚Pane, Pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu
nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů?‘
23: A tehdy jim prohlásím: ‚Nikdy jsem vás neznal; jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti.‘
24: A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům
na skále.
Př 4, 23-24
23: Především střez a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život.
24: Odvracej svá ústa od falše a od svých rtů vzdal neupřímnost.

796. Poselství Boha Otce ze dne 3. května 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

JÁ, NEBO VY

Mé děti, je mým přáním, abyste vyzrály k tomu, k čemu jsem vás v tomto čase povolal. Chci svatý
lid, lid, který jde po mých cestách, jenž žije pod mým vedením. Žádám vás, abyste nemilovaly
tento svět nebo rozkoše těla.
Zkoumejte své srdce a vaše dny. Jak trávíte svůj čas. Jsem to skutečně Já, koho následujete?
Jsem to Já, komu sloužíte, nebo jste to vy samy?
Způsob, kterým žijete teď, rozhodne, jak budete žít v těchto časech trápení, protože ti, kdo
potřebují očistu, ji pak obdrží.
Jaké jsou myšlenky, naplňující vaše srdce? Staráte se o druhé, nebo myslíte jen na sebe? Kajete
se ze svých hříchů, nebo jen soudíte ty kolem vás?
Přeji si, abyste přemýšlely o těchto věcech, neboť brzy opustíte zemi a zápis o vás bude
zapečetěn. Já jsem milosrdný a velmi trpělivý, ale mé Slovo je pravdivé.
Bůh Otec

Oz 4, 6: Můj lid zajde, protože odmítá poznání. Ty jsi zavrhl poznání a já zavrhnu tebe; nebudeš mým
knězem. Zapomněls na zákon svého Boha; i já zapomenu na tvé syny.
1Petr 5, 6-9
6: Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas.
7: Všechnu ‚svou starost vložte na něj‘, neboť mu na vás záleží.
8: Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako ‚lev řvoucí‘ a hledá, koho by pohltil.
9: Vzepřete se mu, zakotveni ve víře, a pamatujte, že vaši bratří všude ve světě procházejí týmž utrpením
jako vy.
1Jan 2, 15-17
15: Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není.
16: Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho oči a na čem si v životě zakládá,
není z Otce, ale ze světa.
17: A svět pomíjí i jeho chtivost; kdo však činí vůli Boží, zůstává na věky.
Př 4, 23-24
23: Především střez a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život.
24: Odvracej svá ústa od falše a od svých rtů vzdal neupřímnost.
Mt 7, 13: Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho
je těch, kdo tudy vcházejí.

797. Poselství Panny Marie ze dne 1. ledna 2012.
Nástroj: Anna Marie (USA)
ŘEKNI VŠEM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SLYŠET, ŽE TENTO ROK BUDE VELMI TĚŽKÝ PRO VĚTŠINU
Z VÁS

Anna Marie: Má Paní, mohu tě poprosit, aby ses poklonila a zbožňovala Ježíše Krista, Syna živého
Boha, který byl narozen ve stáji v Betlémě, vyrostl v Nazaretu a potom, co veřejně kázal, byl
bičován, ukřižován na kříži, pak vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, kde sedí po pravici svého
Otce, aby soudil živé a mrtvé?

Matka Marie: Má drahá, já, nebeská Matka Marie, se nyní a vždy klaním a zbožňuji mého
milovaného Syna, Ježíše Krista, Syna živého Boha, který byl narozen v Betlémě a vyrostl
v Nazaretu do dospělosti. Kázal a učil pohany i Židy, ale byl vzat, zbit a ukřižován pro hříchy
lidstva. Můj Syn zemřel a třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, kde sedí po pravici Otce,
aby soudil živé a mrtvé.

Anna Marie: Ano má Paní, prosím tě mluv, tvoje hříšná služebnice poslouchá.
Matka Marie: Moje drahá dcero, přišla jsem, abych předala poselství všem mým dětem.

Anna Marie: Ano, Matko.
Matka Marie:
Prosím tě, řekni všem, kteří chtějí slyšet, že tento rok 2012 může být velmi těžký pro většinu lidí.
Hřích pokračuje a není věrných, kteří by se modlili každý den za zmírnění hněvu našeho
Nebeského Otce. Jeho spravedlnost je oprávněná a bude pocítěna v každé zemi. Nikdo neunikne
tak mnoha přírodním neštěstím, která postihnou různé země a národy.
V tomto roce dojde k vyvrcholení přírodních a lidskou rukou způsobených neštěstí a tak bude
nejlépe pro všechny shromáždit potravu a vodu a jiné zásoby, které byste mohli potřebovat pro
dobu delší, než je několik týdnů. To bude velmi těžké pro chudé, kteří mají už tak málo. O to větší
milosrdenství se bude očekávat u těch, kteří mají hojnost.
Mnoho může být zmírněno prostřednictvím neustálých modliteb, ale tak mnoho lidí zapomíná na
svoji oddanost k modlitbě, když život je snadný a všechno jde dobře. Jenom tehdy, až udeří osobní
tragedie, tak se vrací ke svým modlitbám.
Prosím vás, mé děti, kdybyste jenom věděly v jakém stavu zla, a hříchu se nachází váš národ,
snažně byste prosili mého Syna o milost návratu k Němu pro všechny křesťany a všechny ostatní,
kteří upadli do rukou ďábelských duchů. Váš národ je národem zla a je veden Zlým a už
není vůle na straně dobra a svatého lidu jej zastavit. Kdy se to všichni naučíte? Co bude
každý z vás dělat, až budete muset složit účet vašemu Spasiteli za činy vašeho života?
Jestliže se nevrátíte k mému Synu dříve, než vydechnete naposledy, budete odsouzeni k zatracení
na věčnost. Neobáváte se věčnosti pekla?
Mé srdce ztěžklo zármutkem, když vidím rodiče, kteří si říkají křesťané, a přesto bez váhání dovolili
svým vlastním dětem padnout do čekajících rukou démonů a ďábelských duchů všech druhů.
Buďte varováni, rodiče, budete souzeni před mým Synem za zanedbání rodičovské odpovědnosti,
že jste nezastavili své vlastní děti před magií prostřednictvím kouzel, nebo jakékoliv formy
čarodějnictví. Vy znáte pravdu, ale odmítáte ji žít. Vy znáte zlo, ale odmítáte je rozeznat.
Až se budete zodpovídat za vaše děti, pak smutek bude vaším osudem.
Nyní mé milované a poslušné děti, volám každé z vás, abyste prokázaly větší úsilí v návštěvě denní
mše. Modlete se obrácení všech hříšníků na světě. Nejenom za ty ve vašem životě. Je po vás
vyžadováno více modliteb a více obětí.
Modlete se za Svatého otce, mého milovaného služebníka Benedikta. Velmi trpí za celou církev
a Já ho utěšuji každý den. Modlete se, aby můj Syn vykořenil všechny ty vlky v beránčím rouchu,
kteří škodí věrným mnoha různými způsoby. Nakonec se připravte na probuzení mého Syna [Velké
Varování – pozn. překladatele], jemuž se nikdo nemůže vyhnout.
Nyní, mé milované děti, dávám vám mé mateřské požehnání. Žehnám každého z vás a vaše
domovy mou mateřskou milostí tak, aby každý člen vašeho domova začal být hlouběji přitahován
do spirituality a lásky k vašemu Božskému Spasiteli, mému Synu, Ježíši Kristu. Miluji vás, děti,
a přeji si, abyste věděly, že se můžete na mě obrátit, když vám život přinese příliš mnoho

zármutku a beznaděje. Já jsem vaše Matka, vaše milující a pečující Matka a budu vždy s vámi.
To je všechno.

Anna Marie: Ano, má Paní, děkuji ti, má Paní. Milujeme tě, sladká, svatá, milosrdná Matko.
Děkujeme ti.

798. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 13. května 2019.

ZASVĚCENÍ

ZAČÍNÁTE VELMI SPECIÁLNÍ MĚSÍC, MĚSÍC NAŠÍ KRÁLOVNY A MATKY. JE NEZBYTNÉ,
ABY VE VŠECH CÍRKVÍCH SVĚTA A VŠECH DOMOVECH, KTERÉ JSOU K TOMU
PŘIPRAVENY, JSTE SE MODLILY SVATÝ RŮŽENEC ZA MÍR VE SVĚTĚ.
V DEN 13. KVĚTNA SE MUSÍTE ZNOVU ZASVĚTIT NAŠÍ KRÁLOVNĚ A MATCE, VAŠÍ
KRÁLOVNĚ A MATCE, ABYSTE POD JEJÍ OCHRANOU A S JEJÍ POMOCÍ, MOHLY BÝT
POSÍLENY V LÁSCE, NADĚJI A DOBROČINNOSTI, PŘÍMLUVOU VAŠÍ MATKY.
PŘIJMĚTE TUTO ŽÁDOST, JE NANEJVÝŠ DŮLEŽITÁ.
SVATÝ ARCHANDĚL MICHAEL

Matko a Královno posledních časů, jsem tvé dítě, přijmi mě, dám ti svůj život a do tvých rukou
vložím svou vůli, vše, co mám a co jsem, mé touhy, má přání a mé plány.
Osvoboď mě od všech náklonností ke všemu, co je hmotné, abych hledal statky, které nevidíme,
protože jsou duchovní.
Zasvěcuji ti dnes můj život, Královno a Matko, svobodně se odevzdávám pod tvou ochranu
v těžkých časech, v nichž žiji.
Buď mou archou, která nedovolí, abych se potopil uprostřed očisty a udržel se nad vodou.
Ať paprsky tvých rukou ozáří mého ducha, mé myšlenky a mé vzpomínky, abych se uzdravil,
mé bolesti, abych ti je obětoval a mé pády, abys mě pozvedla.
Ozáři mou mysl, aby nesoupeřila s mou vírou, aby byla světlem pro druhé.
Zasvěcuji se tobě, odevzdávám se ti ve svobodě Božích dětí.
Amen

799. Poselství Matky Spásy ze dne 17. dubna 2019.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

NABÍDNĚTE MÉMU SYNU LÁSKU, NECHTĚJTE NIC VÍC A ZBYTEK VÁM BUDE PŘIDÁN

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Mé požehnání je s vámi, takže každý dech, každý tlukot srdce, každý pohled, každý
krok, který uděláte, je mnou ochraňován.
Mé děti, duchovní nebezpečí, v němž se lidstvo nachází, je takové, že i když se nevzdávám mých
přímluv před Nejsvětější Trojicí za každé z vás, přišla jsem vás vyzvat, abyste byly pokorné,
když porozumíte záležitostem mého Syna.
Žádala jsem vás, abyste mého Syna milovali, a abyste Ho milovali, musíte Ho poznat. Je to právě
v poznání, kde vás obklopí nebezpečí, ztratíte-li jako lidská bytost pojem o duchovním ohrožení,
které přichází s arogancí, když člověk věří, že má příliš mnoho znalostí o nebeských věcech.
Jako Boží stvoření jste dětmi Boží vůle, proto nepožadujte mít víc, než milost přání
poznat, co Bůh žádá od každého z vás.
Zlý ve vás vidí touhu po poznání a lstivost pekelného hada zaútočí na člověka silněji, vycítí-li
vytrvalost, s níž mé děti pokračují na své cestě, ve snaze udržet se v blízkosti mého Syna. Pak
na ně útočí z mnoha stran, a jedna z nich, která je velmi choulostivá, je intelekt, kde začínají bitvy
spekulacemi a pýchou, která je nafouklá démony, potulující se po zemi, aby si vybrali svou kořist.
Děti církve mého Syna, musíte zůstat pozorné, nepolevujte ve své ostražitosti, neboť se nacházíte
na velké křižovatce, na cestě na Kalvárii, na cestě k očištění univerzální církve. V tuto chvíli člověk
shromáždil dřívější zla se současnými a zvrácenost je nevysvětlitelná. S bolestí musíte poznat,
že nejste hodny nebeských milostí, a ležíce tváří k zemi, měly byste uznat, že si nezasloužíte Boží
milosrdenství [Žid 4, 16].
Milované děti, v mnoha lidech slábne víra s takovou rychlostí, že jen málo, které vytrvá, se bude
moci vrátit do katakomb následkem pronásledování, kvůli velké duchovní tragedii, v níž žije velká
část lidstva [Mk 6, 34].
Nezůstávejte bez hnutí před dovednostmi Satana. Čiňte nápravu v reakci na krizi víry
lidstva, nabízejte svá utrpení srdcím nakaženým morem nemravnosti. Modlete se
a držte půst kvůli nedostatku lásky k mému Synu.
Odpadlictví se šíří, pošetilost vás přivedla do tohoto stavu [1Tim 4, 1]. Můj Syn trpí kvůli svým
dětem a vy Ho ignorujete.
Brzy se můj Syn se mnou rozloučí, aby šel do večeřadla, kde bude sdílet chléb a víno,
své Tělo a Krev se svými učedníky, aby se připravil na bolest lásky pro ty, které miluje.
A… co jeho děti, jeho následovníci dělají?…
Jak se připravujete doprovázet mého Syna v jeho oběti Lásky za celé lidstvo?
Jste si vědomi toho, jak delikátní a rozhodující je tento okamžik pro víru?
Kolik musí lidstvo odčinit?
Kolik musí lidstvo vytrpět?
Nakolik se musí lid mého Syna sám posílit, aby vytrval ve víře?…
Nabídněte mému Synu lásku, nechtějte nic víc a zbytek vám bude přidán.
Buďte strážci svých bratrů, sjednoťte se tak, aby vás zlo nečekaně nepolapilo.
Modlete se jeden za druhého, modlete se za Argentinu, bude velmi trpět.

Modlete se za Spojené státy.
Modlete se za Venezuelu, ztmavne.
Modlete se za Itálii, utrpení přichází.
Sjednoťte se s mým Synem, jděte pro pomoc ke svým společníkům na cestě, nezapomínejte
na své strážné anděly, utěší vás ve chvílích bolesti.
Připravujte se s mým Synem, žijte s mým Synem každý okamžik jeho bolestného
utrpení a znovu se setkávejte s Láskou v Duchu a Pravdě.
Přijďte ke Mně a znovu řekněte to osobní "Ano" mého Syna, to "Ano" ve prospěch Lásky
k bližnímu.
Přijměte mé mateřské požehnání a má mateřská ochrana nechť je s vámi.
Matka Maria

800. Poselství Boha Otce ze dne 6. května 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

NÁRŮST ÚTOKŮ

Mé děti, nepřítel vašich duší zvyšuje v tomto čase své útoky proti vám. Musíte být stále na pozoru
a naučit se rozpoznat, co je, a co není ode Mne.
Protože tyto útoky [počtem] stoupají, duchovní útoky budou také růst. Váš nepřítel nyní vysílá
zadání, které zahrnuje mnoho měsíců vašeho času. Některé útoky budou přímé.

Poznámka: Když řekl "přímé útoky", viděla jsem v duchu, že nepřítel vlastně vysílá démonické
duchy, aby se přímo utkali s Božími dětmi a snažili se je vyděsit.
Musíte se připravit na to, co uvidíte v tomto čase. Musíte se připravit na tyto útoky. Připravte se
zakotvit v mém svatém Slovu, neboť v něm jsou všechny zbraně, které jsem vám zanechal.
Nepřítel vašich duší bude stále houževnatější, od nynějška až do konce. Připravte se, abyste mohly
v těchto bitvách zvítězit. Připravte se dobře, mé děti.
Bůh Otec

Jan 10, 10: Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měly život a měly ho
v hojnosti.
Lk 10, 19: Hle, dal jsem vám moc šlapat po hadech a štírech a po veškeré síle nepřítele, takže vám v ničem
neuškodí.
Jak 4, 7: Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám.
Ž 3, 1- 8

1: Žalm Davidův, když prchal před svým synem Abšalómem.
2: Hospodine, jak mnoho je těch, kteří mě souží, mnoho je těch, kdo proti mně povstávají!
3: Mnoho je těch, kteří o mně prohlašují: „Ten u Boha spásu nenalezne.“ -Sela4: Ze všech stran jsi mi však, Hospodine, štítem, tys má sláva, ty mi zvedáš hlavu.
5: Pozvedám hlas k Hospodinu, a on ze své svaté hory mi už odpovídá. -Sela6: Ulehnu, usnu a probudím se, neboť Hospodin mě podepírá.
7: Nebojím se davu desetitisíců, kteří kolem proti mně se kladou.
8: Povstaň, Hospodine, zachraň mě, můj Bože! Rozbiješ čelisti všem mým nepřátelům, svévolníkům
zvyrážíš zuby.

801. Poselství Boha Otce ze dne 7. května 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

ZASTRAŠOVÁNÍ

Mé děti, nepřítel vypustil do vašeho světa ducha zastrašování a ten brzy povstane mnohem silněji
proti vám.
Tento plán slouží k tomu, aby vás učinil ustrašenými.
Nezapomeňte, že jsem vám nedal ducha strachu a postavte se proti němu.
Odmítněte se sklonit v poslušnosti před tímto poslem vašeho nepřítele.
Dal jsem vám moc spoutat a uvolnit, vyhnat a svrhnout. Použijte ji.
Chci, abyste šly bez obav proti nástrojům nepřítele.
Chci, abyste stály za mým Slovem, odrazily tyto útoky a naučily své děti nad nimi zvítězit.
Stůjte pevně v mé síle a mém Slovu.
Bůh Otec

2Tim 1, 7: Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy.
Dt 31, 6: Buďte rozhodní a udatní, nebojte se a nemějte z nich strach, neboť sám Hospodin,
tvůj Bůh, jde s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě.
Ef 6, 12: Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu,
co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla.
Př 22, 10: Vyžeň posměvače a odejde i svár, ustane pře i hanba.
Iz 41, 11-13
11: Hle, budou se stydět a hanbit všichni, kdo proti tobě planou hněvem, budou jak nic
a zahynou odpůrci tvoji.
12: Budeš je hledat, ale nenajdeš ty, kdo na tebe dorážejí; budou jak nic, naprostá nicota,
ti, kdo proti tobě válčí.
13: Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, držím tě za pravici, pravím ti: Neboj se, já jsem tvá pomoc.

802. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 19. dubna 2019 na Velký pátek.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

PŘICHÁZÍ UTRPENÍ A KAŽDÝM OTŘESE

Lidé Boha, kteří zůstáváte v řece Vody a Krve, které prýští z boku našeho Krále Ježíše
Krista [Jan 19, 34]:
Kolik ran je na nejsvětějším Těle Krista, Krále vesmíru!
Kolik lásky k lidskému stvoření!
Kolik utrpení z neustávajícího nepochopení touto generací!
Kolik ran, jimiž náš Král a Pán stále trpí, Mu způsobují ti, kteří Mu neslouží srdcem, pohřbívají své
svědomí, aby necítili nepohodlí!
Kolik ran na božském Těle našeho Pána Ježíše Krista Mu způsobil jeho vlastní lid?
Není to předzvěst očisty mystického Těla Kristova?
Hřích mocně vystupuje a okamžitě se dává na cestu po celé zemi prostřednictvím
sdělovacích prostředků. Se stejnou intenzitou vše, co je nevhodné, v okamžiku dosáhne
k člověku, proměňuje jeho mysl lidskou vůlí na hnijící stoku ďábelských činů a děl všeho druhu.
Lidstvo přijímá v euforii našeho Krále a Pána Ježíše Krista a naši Královnu a Matku, a pak,
ve stejném emocionálním stavu, je okamžitě odkládá stranou a odsouvá na poslední místo. Boží
Slovo Krista je uvrženo do odmítnutí – takto jedná slepé lidstvo, nepřikládá žádnou víru znamením
nebo signálům tohoto času. Neodvolávám se jen na ty, kdo se považují za církev, ale na celé
lidstvo, které ztratilo hlad po božském a popírá Ducha Svatého, zarmucuje Ho, a tímto způsobem
ztrácí božský původ [Mt 12, 31-32].
Naše Královna a Matka se dívá se smutkem na lid svého Syna, na své děti, na každého
z vás a trpí kvůli neposlušnosti a odmítnutí těch, které přijala u paty kříže [Jan 19, 26].
Našemu Králi a Pánu Ježíši Kristu je provolávána sláva, a pak je okamžitě odsouzen na kříž svým
vlastním lidem, který se připoutal k ďáblu, a v něm k hříchu, pýše, aroganci, chtivosti a který
tvrdostí srdce zaplavuje ty, kdo trpí. Ať se proto lidstvo připraví! Přichází utrpení a každým otřese.
My, nebeské legie, zůstáváme pozorní k slovu každého Božího dítěte, které s kajícným
a pokorným srdcem prosí o naši ochranu a úkryt v boji proti duchům zla, kteří špiní
Boží dům. Ďábel byl přijat s velkou úctou a lidstvo se pyšní ve svém úpadku. Před příchodem
našeho Krále, musí být lidstvo očištěno: každé lidské stvoření projde sítem svých vlastních hříchů,
které bude tak nelítostné, že někteří lidé nebudou schopni dále žít. Lidstvo půjde dál, jakoby se nic
nestalo. Jak jen budete litovat, že jste nebyli poslušní, neživili se vysvětlením, které vám nebe
poskytlo v každém odhalení!
Vy, kteří jste povoláni:
Živte se, duchovně podvyživení nevyrostete…
Posilujte se v Kristu, Králi vesmíru a jděte dál s rozhodností…
Naloďte se na člun a vyrazte na moře s pevným odhodláním, důvěrou a jistotou, že jste byli
povoláni být částí věrného Zbytku…

Boží lidé, naše Královna a Matka, vaše Královna a Matka, bude odsunuta na velmi malé místo
v církvi. Tím, že ji zneváží jako Matku, mají v úmyslu oslabit Boží lid ve chvílích, kdy všude bude
vládnout rozsáhlý zmatek.
Démon, se svým dvojsečným mečem, vyvolá zmatek v Božím lidu, bude šířit zášť, rozdělení,
pýchu, bude procházet napříč lidskou myslí, protože ví, že člověk chce svobodu, ale svoboda
je moudrost, nikoli nevázanost, a aby byl svobodný, musí nejdřív přijmout víru.
Neztraťte víru, buďte stále těmi, kdo zbožňují našeho Krále a Pána Ježíše Krista, dívejte se
za tento svět, tam, kde jen ti, kdo si zachovají jistotu v naplnění Božího Slova a jsou mu věrní,
se mohou dívat a vidět požehnání.
KDO JE JAKO BŮH?
Svatý archanděl Michael

803. Poselství Boha Otce ze dne 8. května 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

NÁSILNÍCI VE VYSOKÝCH POZICÍCH

Mé děti, nepřítel uvedl do chodu plán dosadit ty, kdo zastrašují, do vysokých pozic ve vašem světě.
To přinese mnoho strachu a konfliktů k vašim dveřím. Pokárejte je. Nedovolte, aby jeho duch
ovládl vaši víru, neboť to je jeho cíl.
Řekl jsem vám, že kdekoli vládnou zkažení, lidé naříkají, a vy to nyní uvidíte.
Postavte se proti tomu zlému plánu v mé síle. Braňte se mým svatým Slovem.
Nebojte se, neboť Já jsem s vámi. Nebojte se toho, co vám člověk může udělat. Buďte silní a velmi
odvážní.
Bůh Otec

Ef 6, 12: Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu,
co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla.
2Tim 1, 17: Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy.
Dt 31, 6: Buďte rozhodní a udatní, nebojte se a nemějte z nich strach, neboť sám Hospodin,
tvůj Bůh, jde s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě.
Př 22,10: Vyžeň posměvače a odejde i svár, ustane pře i hanba.
Iz 41, 11-13
11: Hle, budou se stydět a hanbit všichni, kdo proti tobě planou hněvem, budou jak nic
a zahynou odpůrci tvoji.
12: Budeš je hledat, ale nenajdeš ty, kdo na tebe dorážejí; budou jak nic, naprostá nicota,
ti, kdo proti tobě válčí.
13: Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, držím tě za pravici, pravím ti: Neboj se, já jsem tvá pomoc.
Př 29, 2: Když přibývá spravedlivých, lid se raduje, panuje-li svévolník, lid vzdychá.

804. Poselství Boha Otce ze dne 9. května 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

JDĚTE PODLE VÍRY

Útok na můj lid začal.
Vězte, moji lidé, že nepřítel se snaží vykořenit vaši víru každým možným způsobem. Je to jeho
záměr vyvolat u vás strach z nedostatku a nechat vás uvěřit, že jsem vás opustil. Ale vy máte můj
slib v mém svatém Slovu, že od vás nikdy neodejdu nebo neopustím. Máte můj slib, že uspokojím
vaše potřeby. Držte se své důvěry ve Mne za každou cenu. Držte se své víry ve Mne bez ohledu na
to, co vidí vaše oči, neboť příležitostně se bude zdát, že jsem vás opustil.
Přeji si, abyste šli podle víry a ne podle zraku, neboť taková je opravdová víra.
Bůh Otec

2Kor 5, 7: Žijeme přece z víry, ne z toho, co vidíme.
Př 3, 5-7
5: Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.
6: Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.
7: Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať.
2Kor 4, 16-18
16: A proto neklesáme na mysli: i když navenek hyneme, vnitřně se den ze dne obnovujeme.
17: Toto krátké a lehké soužení působí přenesmírnou váhu věčné slávy
18: nám, kteří nehledíme k viditelnému, nýbrž k neviditelnému. Viditelné je dočasné, neviditelné však
věčné.
Řím 10, 17: Víra je tedy ze zvěstování a zvěstování z pověření Kristova.
Žid 11,1: Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme.

805. Poselství Boha Otce ze dne 23. července 2010.
Nástroj: Marie des Philippines

SLOVA SVATÉHO JANA SE ODHALUJÍ TEĎ

Všechna Janova slova v Knize Zjevení se odhalují teď!!!
Pospěšte si ve vašem úkolu. Buďte svatostánkem žijícím mou Láskou, mírem, milosrdenstvím
a pokorou. Nebuďte zaměstnáni tímto světem. Jeho čas se chýlí ke konci.

Dejte váš čas Mně.
Kříž mého Syna se vztyčuje plně teď. V životě každého se kříž manifestuje silněji, protože vás
miluji. Chci vás všechny přitáhnout k sobě. Chci vás všechny znovu přitáhnout k sobě.
Přijměte svůj kříž. Následujte mou vůli. Já vás miluji. Miluji vás více, než můžete pochopit.
Důvěřujte mému plánu, nikoliv vašemu porozumění.
Nečekejte, až se kříž pro vás ukáže na nebi. Smiřte se dnes se Mnou a Já vám dnes udělím
uzdravení, svobodu od starostí tohoto světa, opravdový mír, obnovení ráje, který jste ztratili.
Kolik nástrojů (proroků, hlasových schránek, mluvčích, atd.) musím ještě použít (rozhořčení bylo
citelné), abyste se znovu vrátili ke Mně. Jak často vás mám volat. Kolikrát ještě mám trpělivě
čekat a (vidět), že stále dáváte přednost cestám tohoto světa před perlami mého království!
Už není čas k mrhání.
Má trpělivost se chýlí ke konci.
Vězte nicméně, že Já vás miluji a že toužím rozlít na vaše duše tisíckrát má požehnání. Vyvolte si
Mě teď, vstupte do mé vůle teď!
Osvítím vaše duše a obnovím vaše vyčerpaná srdce.
Ti, kteří Mě již našli, mají naléhavý úkol vést všechny, které jim posílám, znovu ke Mně teď.
Ti, kteří zůstanou bez odpovědi, zaplatí za duše, které se nepokusili zachránit!
Pospěšte si!
Miluji vás.
Vraťte se ke Mně!
Teď vstoupím do své slávy.
Bůh Otec

806. Poselství Ježíše ze dne 26. dubna 2019.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

ZLÝ VÁS OPAKOVANĚ KLAME, ABYSTE MĚ URÁŽELI

Můj lide, moji milovaní lidé, žehnám vám.
Kdokoli vstoupí do mé vůle, neustále napravuje a miluje, aniž by ode Mne odešel
a přijme pevné rozhodnutí spojit se Mnou svůj život, takové mé dítě je znovu
zrozeno…
K tomuto znovuzrození vás vyzývá náš Dům, prostřednictvím tohoto odhalení.

Moji lidé, chcete-li vstoupit do mé moudrosti, musíte otevřít oči ducha, udržet své myšlenky
ve Mně, podřídit svého ducha Mně, aby každý čin a každé dílo mohlo být v mé vůli.
Má Matka vás miluje a přimlouvá se za vás před naší Nejsvětější Trojicí. Nechce,
aby žádné její dítě bylo ztraceno, neboť pro mou Matku je každý s vás jejím vlastním srdcem.
Děti, chcete vyzařovat mou Lásku? Buďte užitečné, přitahujte duše ke Mně, vyzařujte Mne.
Stvoření vyzařují, co mají. Každý se liší, jeden od druhého, ale mé děti mají něco společného,
co je pro ně stále charakteristické: jsou jednota, bratrství a radují se ze společného dobra
uprostřed lidstva, které hledá jen osobní dobro.
Ideologie přicházejí a odcházejí, uspokojují instinkty, které vedou lidstvo k získávání zla a odmítání
dobra. Morálka byla dána stranou, společnost, osvobozená od právního řádu je to, co v tomto čase
převládá, uspokojení, radost z příslušnosti k masám je cílem většiny, bez zásahu svědomí, které
moji lidé ztrácejí stále víc.
Mé děti, nespojujte se s moderními trendy, Zákon je jediný a obsahuje Desatero přikázání, která
se nemohou změnit. Ponořte se do mého Nejsvětějšího Srdce a do Neposkvrněného
Srdce mé Matky, ponořte se do naší nekonečné Lásky, abyste mohly být podobné naší
Lásce ke každému z vašich bratrů.
Moji milovaní, Zlý vás opakovaně klame, abyste Mě uráželi. Nabízí vám sotva znatelné náboženské
novinky, aby u vás potlačil pocit viny, když přestupujete Boží Zákon. Nepřijímejte novinky
ze strachu, že vás odmítnou, ale naopak, zůstaňte pevní, a stanete se vlastníky věčného života.
Neodpočívejte, buďte dychtiví po obrácení, připravte se duchovně čelit tomu, co přichází k mému
lidu, zejména pronásledování, nejen těmi, kdo nevěří, ale těmi z mých dětí, jež ze strachu,
z nedostatku víry, vás předají těm, kdo Mě nemilují.
Milovaní, připravte se na Varování: Je to má výsada, hmatatelné milosrdenství
ve prospěch lidstva, a přesto budou takoví, kdo Mě po Varování zapudí ještě
rozhodněji.
Lidstvo se nepřipravuje, necvičíte se v ctnostech, abyste jednali v mé podobnosti [Mt 11, 29],
nemyslíte na okamžik, kdy budete čelit váze svého vlastního svědomí, toho, kterého jste si během
svého života nevšímali, nebo nerozpoznali jako urážku proti Mně.
Varoval jsem vás, snažně jsem vás prosil, abyste jednali sami o sobě před časem, který
není časem, ale "BĚDA"!
Epidemie se budou šířit, dokud se nestanou pandemiemi, vymýcené choroby se vrátí, stejně jako
člověk Mě vymýtil a zvolil si Satana za svého boha.
Přitom živly povstávají v hledání člověka, který nežije podle mé vůle.
Moji milovaní, ne všechno je bolestí pro mé děti.
Zázrak již oznámený, k němuž dojde po Varování v malém městě v Evropě a na jiných
místech mariánských zjevení jako znamení naší božské a nesmírné lásky k lidstvu,
abyste mohli mít jistotu, že má Láska a Láska mé Matky se nevyčerpává.
Božím nařízením, tento zázrak bude dán i mým dětem Ameriky na kopci Tepeyac,
ve svatyni mé Matky, při vzývání Naší Paní Guadalupské, císařovny Ameriky v Mexiku,
protože je blízký vztah mezi mou Matkou Guadalupskou a příchodem mého anděla
pokoje k lidstvu.

Nemocní, kteří budou přítomní na místě tohoto zázraku, budou uzdraveni, duše,
které věří v Boží původ tohoto zázraku, obdrží velká požehnání.
Před tak velkým důkazem mé lásky, můj lid musí zdvojnásobit své modlitby,
praktikování mé Lásky a rozšiřování výzev mého Domu, protože nepřítel duše
zachovává svůj cíl: krást duše.
Moji milovaní, země se bude dále třást a příroda dále varovat. Buďte ostražití.
Modlete se za Spojené státy, utrpení pokračuje v tomto národu.
Modlete se za Chile, trpí silou přírody.
Modlete se za Indii, je ponořena do nestability.
Modlete se, vulkány se probouzejí.
Moji milovaní lidé, má Matka vás ochraňuje, miluje vás.
Udržuji mé nebeské legie nad lidstvem z lásky.
Mé požehnání je nad každým z vás, mé děti.
Miluji vás.
Váš Ježíš

807. Poselství Boha Otce ze dne 10. května 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

KLAM A FALEŠNÁ PŘEDSTAVA

Mé děti, musíte se opravdu naučit chodit ve víře. Nepřítel uložil úkoly proti vám – vypouštět klam
a falešné představy, aby vás všechny oklamal.
Protože tyto úkoly jsou prováděny, budete znovu a znovu pokoušeny nevěřit tomu, co říká mé
svaté Slovo. Jen ti, kdo jsou opravdu moji, kdo vpravdě věří mému Slovu, se mohou odvrátit od
těchto klamů a odmítnout je. To je něco, čeho se nepřítel nejvíc bojí a bude se snažit vás zabít,
ale nebojte se, neboť vás držím v dlani mé mocné ruky a nic, co nedovolím, se vás tam nemůže
dotknout. Budu vás chránit, dokud pro vás nepřijde čas jít ke Mně domů.
Buďte odolní vůči klamným představám, které jdou proti mému Slovu a tomu, co jsem vám řekl,
neboť jsou to lži seslané otcem lží, aby vám ukradl vaši víru.
Bůh Otec

Jan 10, 10: Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měly život a měly ho
v hojnosti.
2Kor 10, 5: a každou domýšlivost, která se zdvihá proti nauce od Boha zjevené, přivádíme každého
člověka správně uvažujícího k tomu, aby se podřídil a poslouchal Krista (*)
2Kor 5, 7: To proto, že v nynějším stavu (v Boha jen) věříme, ale dosud ho nevidíme. (*)
Př 3, 5-7
5: Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.
6: Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.
7: Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať.
2Kor 4, 16-18
16: A proto neklesáme na mysli: Tělo nám sice chátrá, ale duše se zmlazuje stále znova
17: Nynější utrpení trvá jen chvilku a je lehké, ale zjednává nám slávu nad pomyšlení nesmírnou,
obrovskou, která potrvá věčně.
18: neboť nám neleží na srdci věci viditelné, nýbrž neviditelné. Věci viditelné přeci pominou,
ale neviditelné budou trvat věčně. (*)
Řím 10, 17: Víra je tedy z hlásání, hlásání se pak děje slovem Kristovým. (*)
Žid 11, 1: Když věříme, máme už v podstatě to, več doufáme, víra nám dává pevné přesvědčení o věcech,
které nevidíme. (*)

(*) Poznámka překladatele: Nový Zákon, Řím, Křesťanská Akademie, 3. vydání, 1976, kde biblické

odkazy lépe odpovídají originálu.

808. Poselství Ježíše ze dne 13. května 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

DRŽTE SE PEVNĚ SVÉ VÍRY

Mé děti, čas velkého odpadání rychle přichází k vám. Uvědomte si, že nepřítel vašich duší se už
dlouho pokoušel vyvolat odpadání ode Mne a vzdát se vaší víry, aby vás mohl pohltit. Chci, abyste
se pevně drželi své víry ve Mne, neboť to je vaše spása.
V tomto čase se Satan se pokusí o vše, co bude moci, aby vás přesvědčil, že Já jsem proti vám,
ne pro vás. Tímto způsobem a změnou vašich situací mnohé přesvědčí, aby opustili svou víru.
Zlo ještě opět vzroste, až se to stane. Argumenty protivníka budou silné, a ti, kdo Mě neznají, jim
budou těžce odolávat. Ale pro ty z vás, kdo Mě znají, osvěžte si vzpomínky na Mne a na mé svaté
Slovo. Vy víte, kdo Já jsem. Vy víte, proč jsem přišel na zem.
Držte se pevně svého vyznání víry a nedovolte nepříteli vám ukrást korunu. Brzy – velmi brzy –
budete doma se Mnou.
Ježíš

Mt 24, 12-13

12: a protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých.
13: Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.
Jan 10, 10: Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel,
aby měly život a měly ho v hojnosti.
Mk 4, 15: Toto jsou ti podél cesty, kde se rozsívá slovo: Když je uslyší, hned přichází
satan a bere slovo do nich zaseté.
Lk 22, 31: "Šimone, Šimone, hle, satan si vyžádal, aby vás směl tříbit jako pšenici."
Gn 3, 1: Nejzchytralejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil, byl had.
Řekl ženě: „Jakže, Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě?“
Gn 3, 4-5
4: Had ženu ujišťoval: „Nikoli, nepropadnete smrti.
5: Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete
jako Bůh znát dobré i zlé.“
Zj 3, 10-12
10: Protože jsi zachoval mé slovo a vytrval, zachovám tě i já v hodině zkoušky,
která přijde na celý svět a prověří obyvatele země.
11 Přijdu brzy; drž se toho, co máš, aby tě nikdo nepřipravil o vavřín vítěze.
12: Kdo zvítězí, toho učiním sloupem v chrámě svého Boha a chrám již neopustí;
napíšu na něj jméno svého Boha a jméno jeho města, nového Jeruzaléma, který
sestupuje z nebe od mého Boha, i jméno své nové.

809. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 30. dubna 2019.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

OBĚŤ PŘÍJEMNÁ BOHU JE TA, KTERÁ NEJVÍC BOLÍ

Děti Boží:
Ve jménu Nejsvětější Trojice, sdílím vám Boží pokoj – nepostradatelný pro celé lidstvo,
a aby Zlý vás nesvedl z cesty, k níž vás volá Boží Láska.
Musíte si udržet pokoj, abyste nebyli snadnou kořistí pro pokušení, do něhož vás Satan nechá
rychle padnout a snadno nad vámi zvítězí.
Pro lidi našeho Krále a Pána Ježíše Krista je nutné, aby pochopili, že toto je rozhodující
čas. Proto Zlý používá každou lest, kterou vlastní mezi svými podlými zbraněmi, aby zamlžil mysl
Božích dětí. Ty, které najde vlažné ve víře, podnítí, že padnou do zhoubných činností a tímto
způsobem jim snadněji nasadí pouta, které z nich udělají jeho otroky.
Náš Pán a Král Ježíš Kristus miluje vás všechny a nechce, abyste se zkompromitovali s ďáblem.
Nepadejte do léček Satana: tato chvíle, tento okamžik je rozhodující. Nezapomeňte na Boží
milosrdenství. I když je moře uvedeno do pohybu největšími bouřemi, a vlny se zvedají k člunu,
jímž je každé Boží dítě, je v člověku velké dílo milosrdenství: "Dávejte, a bude vám dáno"
[Lk 6, 38]. Naopak ten, kdo neodpouští, se stává svým vlastním nepřítelem, svým vlastním
rozsudkem smrti.

Milovaní našeho Krále a Pána Ježíše Krista, je nutné, abyste se pozvedli v duchu, ne abyste věděli
víc, ale abyste cítili duší, viděli čistým pohledem a modlili se k Bohu za ty, kdo neodpouštějí svým
bližním, protože to je vede ke ztrátě jejich duší, pokud se nekají včas. Když se člověku líbí
ukazovat prstem, ať ukáže na sebe. Na jeho místě by se měl každý člověk stát Samaritánem, který
jde a vidí svého bratra, ležícího v mdlobách na zemi, ovázat jeho rány a vlít do nich víno a olej, vzít
ho do hostince a starat se o něj. [Lk 10, 25-37].
Boží lidé, máte povinnost ke Kristu, Pánu vesmíru:
Změňte, proměňte své životy!
Máte čas, než neočekávaně sestoupí tresty, které udeří. Nezapomeňte, že Boží Láska
je nekonečná, Boží milosrdenství je nekonečné k těm, kdo napravují škodu.
To je porozumění, k němuž vás volá nebe: Hříšníci se musí kát a vy musíte zůstat
zvlášť ostražití, abyste se nenašli mezi nimi.
Náš Král a Pán Ježíš Kristus, naše Královna a Matka u vás nevyvolávají strach, ale upozorňují vás
předem, abyste měli poznání a nezaspali v hříchu. Proroci předávají Slovo Otcova Domu, abyste
v tomto čase byli připraveni. Kdyby vás nevarovali, opak by se stal pravdou, protože události
přijdou a zastihnou vás spící. Boží Láska nechce, aby se to stalo jejím dětem.
Boží lidé, radujte se z kajícnosti, k níž se můžete uchýlit s velkorysým duchem v pokání.
Milované děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista, tak mnoho lidí prosí nebe, aby soužení sestoupilo
teď! A přesto… budou ti, kdo o to prosí, spravedliví? Neboť utrpení přijde na celé lidstvo, nejen na
některé, ale na hříšníky, a i ty bez hříchu. V těchto časech budete zkoušeni ve víře, proto vší silou
proste o neochvějnou víru.
To je úkol Božího lidu: modlit se za jiné, prosit o neochvějnou víru, takovou víru, která vás
nepovede k opuštění Krista v bolesti, zkouškách, potížích, uprostřed pronásledování, masakrů,
v hladomoru… víra, víra, víra! My, nebeské armády, křičíme do lidských uší: víra v Boha!
Vesmír zkouší člověka, Slunce je ztemnělé a zkouší člověka. Voda moří a vody dešťů zkoušejí
člověka, proto musí být víra neochvějná. Bůh nezklame člověka, který mu patří. V tom čase se
lidstvo musí připravit stěhovat se z jednoho místa na druhé kvůli k tvrdosti událostí.
Zůstaňte bdělí, oběť příjemná Bohu je ta, která nejvíc bolí. Ve Varování se uvidíte takoví, jací
jste, proto byste neměli otálet, obraťte se teď!
Z vesmíru přichází velká, neočekávaná hrozba: víra bude nepostradatelná.
Boží Láska vám odhalila své velké milosrdenství prostřednictvím "Zázraku pro Ameriky": zůstaňte
v pokoji, víra je nepostradatelná. Náš Král a Pán Ježíš Kristus dal svému proroku datum této
události, aby vám ji oznámil už předem, aby ti, kdo mohou, tam mohli přijít, protože podmínky
nebudou takové, jako jsou nyní. Ale aby byli vyléčeni, víra a lítost nad spáchaným pochybením
musí růst.
Boží lidé, náš milovaný a nejdražší anděl pokoje přijde k lidstvu, aby vám pomáhal
a varoval vás: Boží děti nebyly nikdy opuštěny.
Modlete se, Boží lidé, modlete se za Jižní Afriku, trpí kvůli lidem bez soucitu.
Modlete se za Japonsko, příroda je silně udeří.
Modlete se za Kolumbii, trpí.

Modlete se za Anglii, lidé se rozohní.
Děti Nejsvětější Trojice, neodmítejte v tomto čase volání Otcova Domu, kdy církev potřebuje
všechny modlitby, aby zůstala stát.
Začínáte velmi speciální měsíc, měsíc naší Královny a Matky. Je nezbytné, aby ve všech
církvích světa a všech domovech, které jsou k tomu připraveny, jste se modlily svatý
růženec za mír ve světě.
V den 13. května se musíte znovu zasvětit naší Královně a Matce, vaší Královně
a Matce, abyste pod její ochranou a s její pomocí, mohly být posíleny v lásce, naději
a dobročinnosti, přímluvou vaší Matky.
Přijměte tuto žádost, je nanejvýš důležitá.
My jsme vaši společníci na cestě a vaši andělé strážní.
Všem lidem dobré vůle…
KDO JE JAKO BŮH?
Svatý archanděl Michael
810. Poselství Boha Otce ze dne 14. května 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

POLITICKÉ BOUŘE

Mé děti, přibližuje se čas politických bouří. V tom čase dojde k mnoha dramatickým otřesům
v politických uskupeních, a stane se to náhle. Tyto projevy nespokojenosti budou mít rychle
měnící se účinek na různé části vašeho světa.

Poznámka: Když Pán mluvil o rychle měnícím se účinku, viděla jsem v mém duchu mísu na
míchání. Velká lžíce mísila těsto v míse, jako když mísíte těsto k přípravě chleba. Když jsem
pročítala tuto větu znovu, když jsem dospěla ke slovu "měnící se účinek", ve svém duchu jsem
viděla globus světa a spatřila jsem vystupující plameny na různých místech. Nemohla jsem vidět
obrysy zemí, a tak nevím, o které země šlo, ale plameny se podobaly svícím – když jste k nim
poprvé přiblížili plamen, udělalo to malé "puf" a objevil se plamen, jak plápolá vzhůru.
Události se začnou objevovat rychle a stále víc a víc, až budete sotva stačit vnímat vše, co se děje
ve světě kolem vás.
Zůstaňte vrostlí a s dobrým základem ve Mně a v mém svaté Slovu, neboť to je klíč k vaší ochraně.
Setrvejte soustředěni na Mne, abych vás mohl udržet v dokonalém klidu. Přimlouvejte se za ty,
které milujete.
Dívejte se nahoru, mé děti, neboť vaše spása je už blízko.
Bůh Otec

Mt 24, 6-13
6: Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách; hleďte, abyste se nelekali. Musí to být, ale to ještě nebude
konec.
7: Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha místech.
8: Ale to vše bude teprve začátek bolestí.
9: Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno.
10: A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět;
11: povstanou lživí proroci a mnohé svedou,
12: a protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých.
13: Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.
Ž 1, 1-3
1: Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává
s posměvači,
2: nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci.
3: Je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas, jemuž listí neuvadá.
Vše, co podnikne, se zdaří.
Lk 21, 27-28
27: A tehdy uzří Syna člověka přicházet v oblaku s mocí a velikou slávou.
28: Když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko.“

811. Poselství Ježíše ze dne 15. května 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

SPODNÍ PROUDY

Zlo vstoupilo do americké vlády a spodní proudy smrti jsou tam už v pohybu. Buďte bdělé mé děti
a vězte, že smrt se brzy rozšíří napříč Amerikou.
Amerika dlouho odmítala kát se ze svých vražd a hanebností a nyní její hříchy dovolily vraždě přijít
k ní. To nebude jedna nebo dvě vraždy, ale vražda miliónů, zrovna to, co udělala jiným a těm
uvnitř v ní.
Zkáza je u tvých dveří, Ameriko. Vražedné spodní proudy se už řinou a nebudou zastaveny.
Protože jsi odmítla odvrátit se od hříchu, Já neodvrátím tuto zkázu.
Ježíš

Ž 106, 37-39
37: obětovali své syny a své dcery běsům.
38: Nevinnou krev prolévali, krev svých synů a dcer, které obětovali modlářským stvůrám Kenaanu;
proléváním krve zhanobili zemi.
39: Tak se poskvrnili svými činy, svým jednáním porušili věrnost.
Př 6, 16-19
16: Těchto šest věcí Hospodin nenávidí a sedmá je mu ohavností:
17: přezíravé oči, zrádný jazyk, ruce, které prolévají nevinnou krev,
18: srdce osnující ničemné plány, nohy rychle spěchající za zlem,
19: křivý svědek, který šíří lži, a ten, kdo vyvolává mezi bratry sváry.
Př 29, 2: Když přibývá spravedlivých, lid se raduje, panuje-li svévolník, lid vzdychá.

Ž 37, 1-6
1: Davidův. (Álef) Nevzrušuj se kvůli zlovolníkům, nezáviď těm, kdo jednají podle.
2: Uvadají rychle jako tráva, jak zelené býlí zvadnou. (Bét)
3: Doufej v Hospodina, konej dobro, v zemi přebývej a zachovávej věrnost.
4: Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč požádá tvé srdce. (Gimel)
5: Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat.
6: Dá, že tvoje spravedlnost zazáří jak světlo, jako polední jas tvoje právo. (Dálet)

812. Poselství Ježíše ze dne 31. října 2011.
Nástroj: Marie des Philippines.

PROSTE MĚ, ABYCH VÁS K SOBĚ PŘITÁHL

Když se modlíš, má dcero, místo toho, abys Mě prosila o tolik různých věcí, požádej Mě
o jednu jedinou. Řeknu ti teď tajemství ke vstupu do komnat mého srdce:
Pros Mě, abych tě k sobě přitáhnul. Pros Mě, a nepřej si nic jiného než Mě. Být sjednocená
s mým něžným srdcem. Ze všeho nejvíc si přej právě toto, jenom toto, prostě si to přej
a důvěřuj Mi ve všem. Požádej o to a budeš mít všechno. Požádej o to, a mé Světlo a můj pokoj
budou bydlet v tobě.
Takto by ses měla modlit…… Takto jsem se Já modlil k mému Nebeskému Otci a On Mi dal
všechno, a stejně tak ty budeš mít vše, co bys někdy potřebovala: odvahu, pokoru, kajícnost,
odříkání, smíření, radost, pokoj.
Když už jednou vstoupíš do komnat mého srdce, obdržíš mimořádnou milost, která ti dovolí být
Mnou vedená ve všech věcech, ve všech oblastech tvého života. Obětuj Mi všechny svoje touhy.
Buď sjednocená se Mnou v každém okamžiku, když se ti daří dobře i zle,
v požehnáních i ve zkouškách, se kterými se teď budeš setkávat. Setkáš se i se svou smrtelnou
úzkostí, tím spíš teď, v čase intenzivní očisty. Důvěřuj Mi a Já ti dám Můj mír.
Žádej Mě a budeš Mě mít. Nauč to i ostatní. Je to způsob, jak se modlit k mému Svatému Srdci.
Ježíš

813. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 4. května 2019.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

ĎÁBLU NENÍ DOVOLENO PŘEKROČIT HRANICE, KTERÉ MU VYMEZUJE BŮH, NEBO
PŘESTOUPIT SVOLENÍ ČLOVĚKA

Boží lidé:
Ať Boží požehnání sestoupí na každého z vás…

Byl jsem poslán kvůli velké hrozbě, která se rozprostírá nad lidským stvořením s blížícím se
naplněním varování, jemuž dlouhé, dlouhé roky pozorně a se svatou trpělivostí naslouchali lidé
dobré vůle, kteří dokázali čekat. Nebudou zklamáni, jelikož tato generace prožije a bude svědkem
naplnění odhalení, která Boží vůle opakovala lidstvu znovu a znovu.
Náš Král a Pán zná i sebemenší myšlenku lidské bytosti a kvůli tomu předvídá lidské
činy a jednání, aby se duše neztratily.
Milovaní Boha, žijete uprostřed velkého duchovního zmatku, proto my, jako nebeské armády,
zůstáváme všichni pozorní, abychom vás chránili a střežili před neustálými nástrahami ďábla, který
je žijící zvrhlou duchovní bytostí, který má potěšení zneužívat člověka svou zlobou, svým jedem,
a který nepřestane vnášet do lidské mysli zhoubné myšlenky a zmatek, aby splnil svůj cíl: zničit
církev, pokud to lidé dovolí, protože mu není dovoleno překročit hranice, které mu vymezuje Bůh,
nebo přestoupit svolení člověka.
To vysvětluje přesah víry v lidské bytosti, že může říct ďáblu NE!, aby ho odmítl a dal
přednost vlastnictví milosti a vítězství Krista před zlem.
Velká většina lidských stvoření si myslí, že démon může být snadno přemožen. Není tomu tak.
Pohleďte, jak démon útočí na Boží děti:
u některých násobí žárlivost…
u jiných navodí zlé myšlenky…
jiné naplní váhavostí…
nutí jiné soudit své bratry…
nazývat "Satanem" jisté lidi…
zveličovat ego ostatních…
naplňovat druhé předsudky…
nasycovat jiné hněvem…
některé chtivostí…
a jiné ještě naplňovat závistí…
A je tomu tak, že všichni jsou zkoušeni způsoby, které si nikdo ani nemůže představit,
abyste nebyli schopni rozpoznat zlo, před kterým se nacházíte.
Boží lidé, nezmiňuji se vám o Satanovi, jako by byl důležitější než je náš Král a Pán Ježíš Kristus,
nebo že bych nacházel velké uspokojení o něm k vám mluvit. Je to spíše proto, že v tomto čase
princ tohoto světa číhá, čeká na nejmenší příležitost, aby napadl Boží lid [Petr 5, 8-9], a já jsem
poslán, abych vás bránil a učil vás, že musíte i nadále setrvat v boji proti zlu.
Člověku, jako Božímu dítěti, byla dána síla odporovat zlu a milost bojovat proti němu.
Před mocí Nejsvětější Trojice, přítomnou v člověku, Božím dítěti, Zlý uteče
[1Kor 10, 13]. Proto: VÍRA, VÍRA, VÍRA.
Milovaní Nejsvětější Trojice, Boží Zákon je ohrožován moderními trendy, určené snižovat dopad
hříchu na lidskou duši, které vyzývají člověka, aby nebyl duchovní, aby byl snadnou kořistí pro zlo,
které roste s velkou silou před lidským stvořením, jemuž chybí poznání, víra, a důvěra v našeho
a vašeho Krále a Pána Ježíše Krista a v přímluvu naší a vaší Královny a Matky.
Děti Boží jdou trnitými cestami, ale trny je nezastaví, netrápí je, ani jim nejsou
důvodem k zoufalství, protože jejich síla přichází od Boha, nikoli od člověka. Děti Boží se
mohou cítit zraněné, ale neříkají o sobě, že už jsou téměř mrtvé, protože Bůh je posiluje,
podporuje je a vede je jak najít med v každém trnu, v každé bolesti, protože nic není z člověka,
ale všechno z Boha [Ž 46, 2].

Proto: Odvahu! Víra je větší než zkoušky a v těchto zkouškách se projevuje věčný život
Krista, Krále vesmíru.
Boží lidé, je nutné, abyste dodržovali Boží Zákon, aby se Boží Láska znásobila a nebyla nikým
a ničím zatemňována.
Modlete se, Boží lidé, modlete se před aktivací vulkánů a utrpením velké části lidstva.
Modlete se, aby zdravé učení nebylo pozměněno, modlete se, aby přikázání Božího
Zákona nebyla zlehčována.
Modlete se, církev je pronásledována, je pronásledována pozvolna.
Modlete se a šiřte víru, úpěnlivě proste za přímluvu vaší Královny a Matky:
zemětřesení přijdou s velkou silou.
Modlete se ve vhodném i nevhodném čase, nezapomínejte, že děti Boha Jej vždy
hledají v poslušnosti jeho vůli, aniž by ji zapřeli.
Zasvěťte svatý růženec s láskou a vírou té, která vás přijala u paty kříže slávy.
My jsme vaši společníci na cestě a vaši andělé strážní.
Všem lidem dobré vůle…
KDO JE JAKO BŮH?
Svatý archanděl Michael

814. Poselství Boha Otce ze dne 16. května 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

PŘED VÁMI JE INTENZIVNĚJŠÍ PŘÍPRAVA

Mé děti, duchovní bitvy před vámi nejsou jako ty, na které jste trénovaly dříve. Podmínky, v nichž
budete bojovat, budou odlišné od těch, které byly před nimi. Nyní musíte trénovat mnohem silněji.
Když vás povedu do nějakého z vašich tréninků, nebudete rozumět tomu, co se děje, nebo proč,
ale konec (výsledek) zdůvodní, čím jste prošli. Musíte Mi vždy plně důvěřovat, abyste získali
všechnu moudrost, kterou po vás požaduji, abyste si ji z těchto zkušeností odnesli.
Váš nepřítel jde po vašich duších, a jde také po vašem životě, abyste nemohly být mými svědky na
zemi. Musíte hlídat vše, co nyní děláte – nedávejte mu místo, mé děti. Když zhřešíte, dáváte mu
místo ve svém životě a právo přinést vám zničení.
Bůh Otec
Ef 6, 11-18
11: Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům.
12: Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento
věk tmy, proti nadzemským duchům zla.

13: Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno
překonat a obstát.
14: Stůjte tedy ‚opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti,
15: obuti k pohotové službě evangeliu pokoje‘
16: a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého.
17: Přijměte také ‚přilbu spasení‘ a ‚meč Ducha, jímž je slovo Boží‘.
18: V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte
za všechny bratry i za mne.
Ef 4, 27-30
27: a nedopřejte místa ďáblu.
28: Kdo kradl, ať už nekrade, ale ať raději přiloží ruce k pořádné práci, aby se měl o co rozdělit
s potřebnými.
29: Z vašich úst ať nevyjde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by pomohlo, kde je třeba,
a tak posluchačům přineslo milost.
30: A nezarmucujte svatého Ducha Božího, jehož pečeť nesete pro den vykoupení.
1Petr 5, 8-9
8: Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako ‚lev řvoucí‘ a hledá, koho by pohltil.
9: Vzepřete se mu, zakotveni ve víře, a pamatujte, že vaši bratří všude ve světě procházejí týmž utrpením
jako vy.

815. Poselství Boha Otce ze dne 17. května 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

NOVÁ INTENZITA

Mé děti, hodně se toho odehrává ve sféře, kterou nemůžete vidět. Bitva se rozpaluje do intenzity
dříve ne zemi nikdy neviděné a brzy se přelije do sféry, kterou vidět můžete. Musíte se připravit
na tyto změny.

(Pochopila jsem, že míní připravit se duchovně studiem jeho Slova o tom, jak nás má v dlaních
své ruky a je s námi, ať se stane cokoli).
Poznámka: Ve čtvrtek pozdě večer, jsem v duchu pocítila silný posun. Věděla jsem, že něco bylo
dáno do pohybu, ale nebylo mi ukázáno, co to bylo. Stále se modlím, abych měla více vhledu do
těchto událostí.
Plány se začínají realizovat. (Viděla jsem plány útoku, podobné teroristickým útokům a útokům
na ostatní země) a hodně akcí si proklestí cestu (z duchovního do fyzického).
Modlete se. Soudy jsou stanoveny. (Zpečetěny). Modlete se, abyste je mohly snést.
Bůh Otec

1Petr 5, 8: Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by
pohltil.
Mt 24, 6: Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách; hleďte, abyste se nelekali. Musí to být, ale to ještě
nebude konec.
Mt 24, 21-22
21: Neboť tehdy nastane hrozné soužení, jaké nebylo od počátku světa až do nynějška a nikdy již nebude.

22: A kdyby nebyly ty dny zkráceny, nebyl by spasen žádný člověk; ale kvůli vyvoleným budou ty dny
zkráceny.
Zj 12, 9: A veliký drak, ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který sváděl celý svět, byl svržen na zem
a s ním i jeho andělé.
Jl 4, 9-12 (*)
9: Provolejte mezi pronárody toto: Vyhlaste svatý boj, probuďte bohatýry! Ať nastoupí, ať přitáhnou
všichni bojovníci!
10: Překujte své radlice v meče, vinařské nože v oštěpy! Slaboch ať zvolá: "Jsem bohatýr!"
11: Pospěšte na pomoc, všechny okolní pronárody, a shromážděte se! – Přiveď sem, Hospodine, své
bohatýry! –
12: Ať se pronárody probudí a přitáhnou do Doliny Jóšafatu, zasednu tam a budu soudit všechny
pronárody vůkol.
Ž 144, 1: Požehnán buď Hospodin, má skála, který učí bojovat mé ruce a mé prsty válčit!
Dt 20, 3-4
3: Řekne jim: "Slyš, Izraeli! Dnes podstupujete boj proti svým nepřátelům. Neklesejte na mysli, nebojte
se, nebuďte ustrašení, nemějte z nich hrůzu.
4: Vždyť Hospodin, váš Bůh, jde s vámi, aby za vás bojoval s vašimi nepřáteli a zachránil vás."

(*) Poznámka překladatele: Jl 3, 9-12 je uvedeno chybně).
816. Poselství Ježíše ze dne 11. května 2019.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

MÉ SRDCE SI VŠÍMÁ KAŽDÉHO TEPU MÝCH DĚTÍ

Moji milovaní lidé:
Mé srdce si všímá každého tepu mých dětí, a když rytmus srdce jediného z nich se mění,
okamžitě posílám pomoc z mého Domu, aby cokoli, co se mu stalo, bylo zmírněno tak, aby se
vrátilo a zůstalo v mé harmonii Lásky, aby Stvoření mohlo přijímat tlukot srdcí mého lidu
v souladu s mým, pokud si to lidské stvoření přeje.
Moji milovaní lidé, toto je čas milosrdenství mého srdce k lidem a současně
je to okamžik pro svobodné rozhodnutí člověka pro spásu, nebo k setrvání ve
zlu [Dt 30, 15-16].
Je to výjimečná a jedinečná chvíle, v níž existují dvě zcela pevně určené cesty: dobro, nebo zlo.
Proto byste se neměli vracet zpět. Potřebuji, abyste pochopili, že tento okamžik je pro mé lidi
mimořádně vzácný a nesmíte jej promarnit.
Musíte být neúnavnými hledači dobra, a kde najdete zlo, tam musíte vnášet dobro, aby duše
nebyly odděleny od mého Boku, ale spíše, aby každý člověk mohl být dělníkem na mé vinici, jenž
pracuje bez odpočinku, před koncem tohoto času, zkráceného vlivem vnějších a vnitřních událostí
na Zemi, které zrychlují její otáčení a vychylují její osu, ovlivňují člověka nemocemi, které
způsobují emocionální nerovnováhu, závratě, nemoci srdce, ztrátu tělesné rovnováhy, stejně jako
nevysvětlitelnou úzkost. Děti, to vše zdůrazňuji, abyste si byly vědomy, že změny na Zemi přímo
ovlivňují lidská stvoření.

Naléhal jsem na vás, abyste si zachovaly víru. Navzdory porážkám, navzdory vašemu
zraněnému egu, zkouškám, pro něž nemáte vysvětlení, nemocem všech druhů,
udržujte si neochvějnou víru.
Víte, děti, Zlý využívá stejné odchylky Země, které ovlivňují člověka, aby vás odvrátil od mých
záležitostí, odchýlil od naplňování Božího Zákona, odvedl vás od Zákona lásky k bližnímu,
od dobročinnosti, dokonce od samotné naděje, abyste se ponořily do malomyslnosti a tím,
že nenacházíte okamžitá řešení, vás vedl k unáhleným rozhodnutím.
Z tohoto důvodu je více případů lidí, kteří si berou život, odtud pocházejí zničené rodiny, odtud
vychází lidská neschopnost čelit životu s jeho událostmi, proto se člověka zmocnila slabost a mé
Slovo už není respektováno a je mu dáván jiný význam, který nenacházíte v Písmu. Proto jste
překroutily Přikázání, přírodní Zákon vztahující se na muže i ženy:
Z tohoto důvodu některé ženy se oddávají zhýralosti a nechávají potratit své děti. Neschopnost
vzít na sebe zodpovědnost je zakořeněna v nedostatku znalosti o existenci Nejsvětější Trojice
a mé Matky, v lehkomyslnosti rodičů, v neúctě k starším lidem a ve snadnosti, s jakou mladí lidí
lidé dostávají to, co chtějí. To je přivádí k neschopnosti.
Ale Já nezprošťuji člověka odpovědnosti. Ten, kdo je slabý, je slabý proto, že nehledá
být posílen Mnou a nachází potěšení v tom, že je slabý a nesnaží se prosit mého Ducha
Svatého o dar rozlišení.
Proto se množí ti, kdo říkají, že znají budoucnost, ti, kdo pracují s ďáblem, ti, kdo se
na vás dívají a popisují vaše životy.
To je důvod, proč lidstvo přitahuje zlo, proto ďábel rozdmychává moc čarodějnictví kvůli
nedostatku víry člověka ve Mne.
Každého z vás jsem volal jménem, volal jsem vás, abyste zůstali na cestě obrácení a aby každý
váš krok, který uděláte, byl namířen ke Mně, jakkoli těžké mohou být okolnosti. Vy znáte mé cesty
velmi dobře. Pokud se nesetkáte s potížemi, ptejte se sami sebe, kterou cestou jdete.
Lidstvo žije jako robot, provádějící rozmary Zlého. Už nedokážete rozlišit dobro od zla, vše je pro
vás dobrem, i když pracujete pro zlo.
Hustá temnota sestupuje na Zem. Temnota, která bude postupovat kvůli plynům velkých vulkánů,
které se stanou aktivní, sníží teplotu Země, jak už se to stalo dříve, až na to, že tentokrát to bude
trvat déle.
Moji lidé, nenechejte se uchvacovat chvilkovými záležitostmi. Všechno pomine;
co musíte obohatit, je vaše duše. Připravte se na velké změny, kterým bude čelit
celé lidstvo.
Lidstvo bude i nadále nemocné v duchu, bude se nořit se do páchnoucího hříchu, navzdory
odhalením, která jsem vám dal poznat a která netvoří shluk věšteb, ale jsou naplněním skutečných
událostí, ke kterým dochází po celé zemi.
Člověk odmítá autoritu, bludy jsou rychle šířeny a vítány s radostí a moji lidé jsou ve zmatku.
Moji posvěcení synové musí žít ve skromnosti, musí žít příkladný život a být obezřetní v řeči,
oblékat se důstojně, aby se odlišili od běžného lidstva. Kázání musí být přednáškami a poučením
o Mně, lekcemi o praxi pro mé lidi, lekcemi probouzející duše a vnášející do nich žíznivou touhu,
aby Mě našli.
Modlete se, mé děti, modlete se za svatost všech a znásobení víry v mých lidech.

Modlete se, mé děti, modlete se, hlad se šíří po celé zemi kvůli počasí a nákazám.
Modlete se, děti, modlete se za Spojené státy, příroda je bude bičovat.
Modlete se, děti, modlete se za Španělsko, sociální bouře přicházejí.
Jste pronásledováni Zlým. Nejlepší obranou je stálost ve víře a zůstat ve stavu milosti.
Když zlo na vás číhá, modlete se krédo a ruku s krucifixem pozvedněte nahoru.
Ale musíte být ve stavu milosti.
Mé děti, zasvěťte se mé Matce, ona, žena oděná sluncem [Zj 12, 1], je tou, která zastíní
Zlého svou čistotou a způsobí, že se dá na ústup, když se bude zdát, že již nad
člověkem zvítězil.
Milujte mou Matku, kterou jsem dal mým dětem, aby je vedla k naší Nejsvětější Trojici.
Milujte ji a buďte opravdovými dětmi mé Nejsvětější Matky.
Žehnám vás.
Váš Ježíš

817. Poselství Boha Otce ze dne 20. května 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

NEPŘÍTEL JE UVNITŘ

Mé děti, nepřítel se dostal do vaší vlády (vláda Spojených států) a nablízku je hodně zkázy. Už je
příliš pozdě zabránit nepříteli dostat se dovnitř, protože už je uvnitř vašich hranic a nyní vstoupil
do vaší vlády na vysokých úrovních. Bezbožnost na tak vysokých místech je vždy následována
pohromou, a ne jen pro Ameriku, ale také pro ostatní.
Bůh Otec

Ef 6, 11-13
11: Oblečte se do plné výzbroje Boží, abyste mohli čelit ďáblovým nástrahám.
12: Vedeme zápas ne proti nějaké obyčejné lidské moci, nýbrž proti knížatům a mocnostem, kteří mají
svou říši tmy v tomto světě, proti zloduchům v ovzduší.
13: Proto vezměte na sebe plnou Boží výstroj. Jen tak budete moci odolat, až bude zle, všecko překonat
a obstát.

818. Poselství Boha Otce ze dne 21. května 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA.

VLÁDNE CHAOS

Mé děti, váš svět je ovládnut chaosem. Chaos vstoupil do vašich vlád, zaměstnání, vašich vztahů
a počasí. Kdykoli je řád opuštěn, vládne chaos.
Toto je pro vás čas přípravy. Přeji si, abyste se přiblížily ke Mně, neboť Mě budete potřebovat ve
všem, co děláte, a ti, bez víry ve Mne, nebudou schopni přetrpět to, co přichází na dlouhou dobu.
Váš svět je vzhůru nohama.
Všichni si myslíte, že víte, že mimo Mne je vše jisté, dokážu vám opak. Tímto způsobem názorně
předvedu těm, kdo Mě neznají, že jsem skutečný a že řídím vše, co vidíte. To je má milost těm,
kteří se mohou kát, zatímco je ještě trochu času.
Brzy Satan sestoupí k vám a vy uvidíte zlo, o němž jste si nikdy nepomysleli, že je spatříte.
Vskutku, přivede nové pohromy a soužení pokryje zemi, protože nenávidí vše, co je ode Mne.
Bůh Otec

1Kor 14, 40: Všechno ať se děje slušně a spořádaně.
Žid 11, 3: Ve víře chápeme, že Božím slovem byly založeny světy, takže to, na co hledíme, nevzniklo
z viditelného.
Zj 12, 10-17
10: A slyšel jsem mocný hlas v nebi: "Nyní přišlo spasení, moc a království našeho Boha i vláda jeho
Mesiáše; neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je před Bohem osočoval dnem i nocí.
11: Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví. Nemilovali svůj život tak, aby
se zalekli smrti.
12: Proto jásejte, nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte! Běda však zemi i moři, neboť sestoupil k vám
ďábel, plný zlosti, protože ví, jak málo času mu zbývá."
13: Když drak viděl, že je svržen na zem, začal pronásledovat ženu, která porodila syna.
14: Ale té ženě byla dána dvě mocná orlí křídla, aby mohla uletět na poušť do svého útočiště, kde ukryta
před hadem byla zachována při životě rok a dva roky a polovinu roku.
15: A had za ní vychrlil ze chřtánu proud vody jako řeku, aby ji smetl.
16: Ale země přispěla ženě na pomoc, otevřela ústa a pohltila tu řeku, kterou drak vychrlil.
17: Drak v hněvu vůči té ženě rozpoutal válku proti ostatnímu jejímu potomstvu, proti těm, kdo
zachovávají přikázání Boží a drží se svědectví Ježíšova.

819. Poselství Boha Otce ze dne 23. května 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

OVLÁDNUTI ZLEM

Mé děti, vaše mysl nemůže chápat, jak se změní vaše životy, až Satan sestoupí k vám. Jeho zloba
nemá hranic a ti, ponechaní na zemi, se setkají s novými druhy zla, předtím nikdy nevídanými.
Země je již plná násilí a zla. Bezbožnost vládne do určité míry, ale až Satan k vám sestoupí, zlo
bude panovat otevřeně. Zlo zaplaví Zemi a zasáhne lidi a oblasti, kde byste to nikdy nečekaly.
Nebude nic, co byste mohly učinit, abyste to zastavily, neboť vše, co je v mém svatém Slovu, musí
být naplněno, aby mohl přijít konec.

Zlo ovládne vaše vlády a válka propukne. Neklid se bude rozmáhat a boje budou všude. Choroby
a epidemie budou běžnou věcí. Hladomor bude všeobecný. Až se lidé stanou zoufalejší, nikdo
nebude nikde v bezpečí.
Není to mé přání, aby moji praví lidé byli svědky přicházejícího zla. Přeji si, abyste všichni byli se
Mnou doma, ale pro ty, kdo se nazývají mým jménem a nepodřizují se Mi, tomu tak nebude, neboť
ti se budou nacházet v období očišťování.
Kajte se ze svých hříchů a podrobte se Mi teď, abyste neviděli zlo, které přichází, neboť Země
bude jako peklo, a vy nebudete chtít tam být.
Bůh Otec

Iz 57, 1-2
1: Spravedlivý hyne a není nikoho, kdo by si to bral k srdci. Zbožní muži bývají smeteni a nikoho nezajímá,
že byl spravedlivý smeten zlem.
2: Pokoje dosáhne ten, kdo jde správnou cestou. Odpočine na svém loži.
Zj 12, 9-17
9: A veliký drak, ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který sváděl celý svět, byl svržen na zem a s ním
i jeho andělé.
10: A slyšel jsem mocný hlas v nebi: „Nyní přišlo spasení, moc a království našeho Boha i vláda jeho
Mesiáše; neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je před Bohem osočoval dnem i nocí.
11: Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví. Nemilovali svůj život tak, aby
se zalekli smrti.
12: Proto jásejte, nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte! Běda však zemi i moři, neboť sestoupil k vám
ďábel, plný zlosti, protože ví, jak málo času mu zbývá.“
13: Když drak viděl, že je svržen na zem, začal pronásledovat ženu, která porodila syna.
14: Ale té ženě byla dána dvě mocná orlí křídla, aby mohla uletět na poušť do svého útočiště, kde ukryta
před hadem byla zachována při životě rok a dva roky a polovinu roku.
15: A had za ní vychrlil ze chřtánu proud vody jako řeku, aby ji smetl.
16: Ale země přispěla ženě na pomoc, otevřela ústa a pohltila tu řeku, kterou drak vychrlil.
17: Drak v hněvu vůči té ženě rozpoutal válku proti ostatnímu jejímu potomstvu, proti těm, kdo
zachovávají přikázání Boží a drží se svědectví Ježíšova.
Mt 10, 27-29
27: Co vám říkám ve tmě, povězte na světle; a co slyšíte v soukromí, hlásejte ze střech.
28: A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou; bojte se toho, který může i duši i tělo
zahubit v pekle.
29: Neprodávají se dva vrabci za haléř? A ani jeden z nich nepadne na zem bez dopuštění vašeho Otce.

820. V souladu s žádostí našeho Pána Ježíše Krista o novénu z 22. dubna 2017:
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

MÝM LIDEM DÁM MILOST PEVNOSTI VE VÍŘE, pokud se budou devět dní před svatodušními

svátky ke Mně modlit a oddají se Mi každý den této novény svým tělem, svou duší a duchem
sjednocených v lásce, zaslíbení, s probuzeným vědomím a odpoutáním od všeho, co je světské.
Je po vás žádáno zůstat v tomto stavu vnitřního pokoje, milosti a lásky nejen během těchto devíti
dnů, ale rovněž během zbytku vašeho života.
Každý člen Božího lidu je vyzván obětovat Duchu Svatému novénu, které dává přednost. Tato
začíná 31. května a končí 8. června, protože Svatodušní neděle připadne na 9. června 2019.
Níže navrhujeme následující Novénu k Duchu Svatému, která byla naším Pánem dána paní Luz
de Maria dne 17. ledna 2011.

MODLITBA K DUCHU SVATÉMU

Duchu Svatý, Lásko Otce a Syna, přijď a naplň svými dary toto tvé dítě. Boží nádhero, posvátný
ohni, zdroji krystalicky čistého bratrství.
Živote křesťanů, opoře chudých, světlo v temnotách,
teplo v chladu, probuď mou spící bytost, pozvedni mou duši k Tobě.
Přijď Duchu Svatý, dej mi svou moudrost, abych jednal správně.
Dej mi svatou inteligenci, která přitahuje mé bratry, abych se necítil nadřazený svým bližním,
ale abych byl mezi nimi nejmenší, abys Ty mohl jimi se silou proudit.
Přijď, vezmi mou mysl a obnov ji, abych byl ozvěnou tvého hlasu, jímž mohu poradit bližnímu
v tvé Boží vůli a ne v té mojí.
Dej mi sílu, abych neklopýtl a byl schopen odolat a obstát, dívaje se na Tebe, okouzlen tvou silou,
abych byl věrným apoštolem. Tvým věděním, ó božský Duchu, ať jsem odleskem, ať mohu hledat
tvou slávu a odpuzovat od sebe vše světské.
Pronikni hlubiny mého srdce a naroubuj v něm tvé milosrdenství, abych mohl milovat z tvé vlastní
Lásky.
Uskutečni ve mně zázrak strachu z Boha, dej mi žízeň po duších, abych bez ohledu na nikoho,
pracoval pro tvé království.
Ó, Duchu Svatý, naplň mě darem opravdové lásky. Děkuji ti Svatý Boží Duchu, žij ve mně ve vší
plnosti, vědom si mé potřeby, abych Tě ve vší svobodě mohl zavolat, aby sis vzal do vlastnictví
můj život.
Děkuji Ti, ó Boží dobroto, milosrdný vladaři, posvátný ohni. Amen.
Imprimatur: Msgr. José Oscar Barahona Castillo, Emeritní biskup v San Vincente, El Salvador.

Každý den prosíme o všechny dary Ducha Svatého.
1. dar: Dar moudrosti

Přijď, Duchu Svatý, uděl nám milost vážit si a oceňovat dobroty nebe a ukázat nám prostředky jak
je obdržet. Sláva Otci…
2. dar: Dar pochopení

Přijď, Duchu Svatý, tvým darem pochopení osviť naši mysl o tajemstvích spásy, abychom jim
dokonale porozuměli a přijali je s vroucností. Sláva Otci…
3. dar: Dar rady

Přijď, Duchu Svatý, svým darem rady, přiměj naše srdce jednat s bezúhonností a spravedlivostí
ve prospěch náš a našich bližních. Sláva Otci…
4. dar: Dar statečnosti

Přijď, Duchu Svatý, tvým darem statečnosti posil nás svou milostí proti nepřátelům naší duše,
abychom mohli obdržet korunu vítězství. Sláva Otci…
5. dar: Dar poznání

Přijď, Duchu Svatý, tvým darem poznání nauč nás jak žít mezi světskými věcmi, abychom neztratili
ty, které jsou věčné. Sláva Otci…
6. dar: Dar zbožnosti

Přijď, Duchu Svatý, tvým darem zbožnosti povzbuď nás, abychom žili tento život skromně
a zbožně, abychom v příštím životě mohli dosáhnout nebe. Sláva Otci…
7. dar: Dar obavy z Pána

Přijď, Duchu Svatý, tvým darem obavy z Pána, obtoč naše těla tvou obavou, abychom tak mohli
pracovat pro spásu našich duší. Sláva Otci…
Poslední modlitba
Spolu s Blahoslavenou Pannou Marií, snažně prosme o dar Ducha Svatého:
…Přijď, Boží Duchu, přijď se svou mocí, obnov celou mou bytost a jako nového člověka
v Tobě, obnov mou mysl a mé myšlenky a učiň, aby tlukot mého srdce byl stálý
a udržel mě být jedno s Tebou, ó Nejsvětější Trojice.

(Modlitba daná paní Luz de Maria Blahoslavenou Pannou Marií dne 8. srpna 2012).
Tuto novénu můžeme posílit půstem.

821. Poselství Ježíše Krista ze dne 5. dubna 2019.
Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko), http://jezusuzenete.hu

DŮVĚŘUJTE VE MNE A ODEVZDEJTE MI SVÉ ŽIVOTY

Moje drahé děti, volám vás k modlitbě. Modlete se ještě víc, neboť říkám vám, modlitba ochromuje
Satana. Od milosrdného srdce mého Otce obdržíte odročení, neboť nechce, aby se ztratil i jen
jeden z vás, ale aby se obrátil a žil.
Modlitba je klíčem k pokoji a ke spáse. Vyprosí vám milost, otevře nebe a spasí vás. Nelitujte času
k modlitbě. Když se modlíte, mnohem rychleji pokračujete vpřed, než byste jen pracovali. Práce je
zapotřebí, ale ta ať se spojí s modlitbou. Svůj čas si rozdělte tak, abyste každý den zpytovali

svědomí. Když jste někoho urazili, proste ho ihned o odpuštění. Napravte své hříchy, abyste
nemuseli přede mnou pociťovat hanbu a nehořeli kvůli tomu v očistci.
Moje drahé děti, proto vás nyní prosím zejména o modlitbu, neboť můj protivník Satan a jemu
patřící démoni, zaplavili Zemi. Obloha je jimi zčernalá. Teď chtějí nasadit všechnu svou sílu proti
vám. Zejména proti vaší duši, aby vás uvrhli do věčného zatracení. Ale on je věčný poražený, umí
učinit jen tolik, kolik mu dovolíte.
Ode Mne jste dostali svobodnou vůli, vzepřete se tedy každému pokušení. Důvěřujte ve Mne
a odevzdejte Mi své životy. Tehdy bude vůči vám bezmocný a Já vás ochráním. Přistupujte
k svátostem, zpovídejte se, přijímejte mé svaté Tělo a Krev, které jsou vaším ochranným štítem.
Můj Otec, když na vás vidí moji svatou Krev, zmírní svůj hněv a odvrátí od vás trest. Ale k tomu
je zapotřebí, abyste se vyzpovídali z vašich hříchů, ze srdce je litovali a napravili je. Když vykonáte
to, o co vás prosím, budete ve věčném bezpečí. Nemusíte se nikoho bát, neboť Já vás ochráním.
K tomu vám žehnám nekonečnou a věčnou láskou mého srdce, přesahující veškeré lidské chápání,
ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Váš Ježíš

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

822. Poselství Boha Otce ze dne 22. května 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
BLÍŽÍ SE TO
Konec je nyní blízko pro všechny. Mé děti budou volány domů jako první. Nakonec bezbožnost
ovládne svět a poslední ze zkažených bude předán nepříteli živý. Konec bude naprosto hrozný,
ale radujte se, mé děti, neboť uvidíte nové nebe a novou zemi.
Využijte svůj čas přimlouváním za ztracené duše mezi vámi a za všechny, které milujete, a Já je
zachráním.
Mé Slovo je pravdivé, mé děti a všechno, co jsem vám zde předpověděl (v mém Slovu), se blíží.
Bůh Otec

Iz 65, 17: Hle, já stvořím nová nebesa a novou zemi. Věci minulé nebudou připomínány, nevstoupí na
mysl.
Iz 66, 22: Jako nová nebesa a nová země, které učiním, budou stát přede mnou, je výrok Hospodinův,
tak nepohnutelně bude stát vaše potomstvo a vaše jméno.
2Petr 3, 12-14
12: kteří dychtivě očekáváte příchod Božího dne! V něm se nebesa roztaví v ohni a živly se rozpustí žárem.
13: Podle jeho slibu čekáme nové nebe a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost.
14: Proto, milovaní, očekáváte-li takové věci, snažte se, abyste byli čistí a bez poskvrny a mohli ten den

očekávat beze strachu před Božím soudem.
Zj 21, 1-3
1: A viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuly a moře již vůbec nebylo.
2: A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobená
pro svého ženicha.
3: A slyšel jsem veliký hlas od trůnu: Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni
budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s nimi.

823. Poselství Boha Otce ze dne 27. května 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

SEM A TAM

Mé děti, v čase, který brzy přijde, ztratíte spojení s těmi, kteří jsou daleko od vás. Mnoho z vašich
zdrojů potravy zanikne. Váš svět se navždy změní. Obrovský počet pracovních míst se vytratí. Lidé
budou pobíhat sem a tam, nejistí, co dělat.
Varoval jsem vás před těmito věcmi, a tak můžete svou mysl připravit na to, co přijde. Nevšímejte
si těch, kdo říkají, že všechno už bylo řečeno, neboť žijete v čase jako v žádném jiném a Já vám
neříkám prázdná slova.
Všichni přijdete brzy ke Mně domů. Buďte si jisti, že vaše domácnosti jsou v pořádku a vy jste
ukončili díla, která jste zamýšleli pro Mne udělat.
Bůh Otec

Iz 24, 19-21
19: Země se rozlomí, země se rozkymácí, zem se rozpadne.
20: Země se rozvrávorá, bude jak opilec, bude se zmítat jako budka. Dolehne na ni její nevěrnost, i padne
a už nepovstane.
21: V onen den Hospodin ztrestá nebeský zástup na výšině i pozemské krále na zemi.

824. Poselství Boha Otce ze dne 29. května 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

VÍRA

Prozkoumejte své srdce, když se díváte do budoucnosti. Co tam vidíte? Je vaše srdce naplněno
vírou, nebo strachem?
Víte, že potřebujete víru, abyste prošli tím, co přichází na Zem?

Říkáte, že Já jsem váš Bůh. Proč se vzpíráte věřit, že vás miluji? Že se o vás v tom čase postarám?
Zklamal jsem vás někdy?
Chci, abyste šli v důvěře – ve víře v mou lásku a vaše zaopatření, neboť obojí je skutečné.
Bůh Otec

Žid 11, 6: Bez víry se mu však nelze líbit, protože kdo chce přijít k Bohu, musí uvěřit, a že odměňuje ty,
kdo ho hledají.
2Tim 1, 7: Od Boha jsme přece dostali sílu, lásku a rozvážnost, ne to, abychom byli bojácní!
Mt 8, 26: On jim odpověděl: "Proč se bojíte, malověrní?" A vstal, okřikl vichřici a jezero, a nastalo úplné
ticho.

825. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 19. května 2019.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

AŤ SE STANE COKOLI, UDRŽTE SI VÍRU

Boží lidé:
Boží požehnání sestupuje na každého z vás.
Milované Boží děti, náš Král a Pán Ježíš Kristus volá k nám s velkou bolestí:
"Vidím, jak v lidských bytostech uhasíná plamen mé Lásky. Kdyby stvoření byla
ochotná milovat v mé podobnosti, jejich pocity, díla a jednání vůči svým bratrům by
byly tak povznesené, že by jediným pohledem, myšlenkou, v okamžiku poslali, co jejich
bratři potřebují, buď na fyzické, nebo duchovní úrovni, a potřeby jejich bližního by v té
chvíli byly zabezpečeny."
Boží děti, jak zapomínáte na velikost, kterou Boží Láska přináší lidskému stvoření, třebaže jí má jen
velmi malé množství! Tím, že dovolíte vašemu stavu vědomí kolísat, pohrdáte velikostí toho, co je
láska k Bohu a bližnímu. Vše, co obdržíte, jsou spíše drobky, které brání požehnání duší, a přitahují
částečky citů, které jsou v rozporu s láskou, brzdí ji a způsobující vážnou degeneraci v duchu těch,
kdo nežijí Boží Lásku v její podstatě.
Boží muž není ten, kdo sbírá semena nevědomosti.
Boží muž je ten, kdo miluje sebe a svého bližního, nikoli ten, kdo má prázdnotu lásky
ve svém slovu.
Zlo se rychle šíří přes celou Zemi a vybudovalo si úkryty ve stvořeních, která jsou slabá ve víře,
slabá v rozumu a neovládajících svou mysl. Člověk ji neudrží a ta létá, kam by neměla a vrací se
zpět neblahými a temnými způsoby, které do člověka vstupují v příbytcích duchovního klamu, aby
se ztratil.
Děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista, každé z vás jste bylo povoláno jménem, abyste vytvořily
Boží lid v těchto obtížných časech bouřlivých větrů, které přinášejí sami démoni, aby se šířili
rychleji a nedali člověku čas najít útočiště a zachránit se před odvlečením.

Přikázání Božího Zákona jsou pošlapána, znevažována, překroucena, a to člověka nepohne, ale
povzbudí ho věnovat se hříchu. Lidstvo se nevrací k Písmu svatému, a proto je nejisté, že právě
zde může vidět znamení blízkého naplnění odhalení, která naše a vaše Matka a Královna Nebe
a Země dávala po celé zemi svým dětem. Proto mnohá Boží stvoření jsou před zlem zticha, protože
nevěří v naplnění proroctví a pohrdají jimi, a tak zvyšují moc Zlého nad lidstvem.
Boží lidé se musí rozšířit po zemi, každá bytost musí mít duchovní sílu tisíce mužů
a být nástrojem evangelizace a spásy pro své bratry.
Buďte velcí a opravdoví ctitelé naší Královny a Matky a buďte jako ona. Jako Blahoslavená, byla
prvním apoštolem svého Syna – byla uvážlivá, pokorná, byla tou, která si byla vědoma všech
potřeb, ale držela se na posledním místě. Proto ochraňuje všechny své děti zaháněním ďábla,
aby vás uchovala v jednotě, která je znamením Boha.
Ať se stane cokoli, udržte si víru, oddanost Bohu a naší Matce a Královně jako pravé
duše, zamilované do toho, co je věčné, abyste se vyhnuli nebezpečí pro vaši spásu
na cestách zla, nemorálnosti, duchovní zkaženosti a násilí.
Jako Boží poslové a společníci lidí na cestě, naléháme na vás, abyste se nebouřili proti našemu
Pánu a Králi Ježíši Kristu. Okamžik je jen okamžikem a my bojujeme kvůli aroganci padlých andělů
– v přítomnosti trpíme kvůli bezohlednému, bezcitnému a prospěchářskému lidstvu.
Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista, modlete se za Kolumbii, její půda se třese.
Modlete se za Chile: trpí, a vy, jako Boží lid se musíte modlit za tento národ.
Modlete se, Boží děti, modlete se za Argentinu, lidská mysl je rozrušená.
Boží lidé, buďte pokorní, abyste mohli obdržet moudrost pro tento čas zmatku
a pronásledování.
Buďte pokorní, abyste mohli splynout s Nejsvětějšími Srdci našeho Krále a naší
Královny a zabránili, aby lidské srdce, podnícené světem, se proměnilo v kámen.
Modlete se v síle a se stálostí, které jsou nutné pro tento čas, abyste nepohrdli
věčnými statky, vy, kteří jíte med a mléko, jste se nestali duchovními žebráky, kteří
jdou z místa na místo uprostřed uvažování bez základů, v němž se vydáváte na scestí.
Vy, kdo jste si vědomi potřeb lidstva a toho, co musíte napravit, čiňte pokání, buďte částí těch, kdo
žijí ve stálém zbožňování Boha, aniž byste pronesli slovo, buďte těmi, kdo obdrží korunu slávy.
Nebuďte mezi těmi, kteří kvůli sebelásce, sami ztrácejí věčnou spásu v tomto rozhodujícím
okamžiku.
Jsme vaši společníci na cestě a vaši andělé strážní.
Všem lidem dobré vůle…
KDO JE JAKO BŮH?
Svatý archanděl Michael

826. Poselství Boha Otce ze dne 30. května 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

PŘITÁHNĚTE SVÉ MILOVANÉ BLÍŽ K SOBĚ

Mé děti, přitáhnete své milované blíž k sobě, neboť pro mnoho národů je válka na obzoru. Nyní
je čas říct věci, které byly ponechány nevyřčeny a uskutečnit laskavosti, které jim dosud dlužíte,
neboť už vám skoro chybí čas je projevit.
Válka změní národy a tento národ změní celý váš svět, protože všechny národy budou postiženy
radikálním způsobem. Mnoho potravy a jiného zboží, které je vám nyní dostupné, už pak nebude.
Mnoho užitečných věcí, které berete jako samozřejmost, vám budou brzy vzaty. Pohodlí, ve kterém
nyní žijete, bude pryč. Přemýšlely jste, co to bude znamenat, nebo co budete dělat?
Bůh Otec

Mt 24, 6-7
6: Budete slyšet o bojích a válečných zvěstech. Dejte pozor, nelekejte se!
Musí se to totiž stát, ale to ještě není konec.
7: Neboť povstane národ proti národu a stát proti státu, na jednom místě
za druhým bude hlad a zemětřesení.
Př 3, 5-7
5: Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.
6: Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.
7: Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať.
Ž 90, 12-14
12: Nauč nás počítat naše dny, ať získáme moudrost srdce.
13: Vrať se, Hospodine! Ještě dlouho se chceš hněvat? Měj se svými
služebníky soucit,
14: nasyť nás svým milosrdenstvím hned ráno a po všechny dny
se budeme radovat a plesat.

827. Poselství Boha Otce ze dne 31. května 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

PŘIPRAVUJTE SE

Mé děti, soud přichází do každé domácnosti. K některým dřív než k ostatním. Buďte si jisté, že jste
připraveny. Udělaly jste všechno, co jste mohly, pro mé království? Jdete v lásce ke svým bližním?
Jste zakořeněny a s dobrým základem v mém svatém Slovu?
Tak mnoho mých dětí si myslí, že jsou připraveny, i když nejsou. Své životy žijí v jednom kole, plné
světské zábavy a požitků a nemají žádnou představu, co je teď právě před nimi.
Chci, abyste se připravily. Chci, abyste se snažily kráčet po mých cestách – šly v lásce, ctily mé
Slovo, šly cestou, která vzdává čest mému velkému Slovu.

Každý den si pozorně vybírejte, jak strávíte svůj čas a vaše požehnání, neboť vás pozoruji.
Bůh Otec

1Petr 4, 15-19
15: Když někdo z vás trpí, nesmí to být proto, že někoho zavraždil nebo okradl,
že někomu ublížil nebo jen že se míchal do záležitostí jiných lidí.
16: Trpí-li však, že je křesťan, za to se stydět nemusí; spíše ať Boha velebí,
že nosí to jméno.
17: Přišel totiž čas, aby se začal soudit nejdříve Boží dům. Začíná-li to však napřed
u vás, jak teprve dopadnou ti, kdo se zdráhají poslušně přijmout Boží evangelium!
18: Jestliže se stěží zachrání spravedlivý, jak se bude moci ukázat na světle člověk
bezbožný a hříšník?
19: A tak ti, kdo trpí podle vůle Boží, ať se poroučejí do ochrany věrnému
Stvořiteli v konání dobra.

828. Poselství Boha Otce ze dne 3. června 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

VAŠE RUCE

Mé děti, uvažte, čím se vaše ruce tolik zabývají. Potěší Mě to? Obohatí to vašeho přítele, nebo si
vaše ruce libují v sobeckých potěšeních, nestarající se o nikoho jiného?
Dali jste Mi své srdce a svého ducha. Dejte Mi také vaše ruce. Nechejte Mě naučit vaše prsty
bojovat. Nechejte Mě naučit vás dovednostem, o nichž jste nikdy nevěděli, že je máte. Nechejte
Mě proměnit to, co děláte svýma rukama v něco nádherného a skvělého.
Bůh Otec

Ž 18, 19-21
19: Přepadli mě v den mých běd, ale Hospodin mě podepíral,
20: učinil mě volným; ubránil mě, protože si mě oblíbil.
21: Hospodin mi odplatil podle mé spravedlnosti, odměnil mě podle čistoty mých rukou,
Ž 9, 15-17
15: O všech chvályhodných činech tvých chci vypravovat v branách sijónské dcery, budu jásat nad tím, žes
mě spasil. (Tet)
16: Pronárody klesly do pasti, již udělaly, v síti, kterou nastražily, uvízla jim noha.
17: Hospodin tu zřejmě zjednal právo: svévolník uvízl v léčce přichystané vlastní rukou. – Higgájón. -Sela(Jod)
Ž18, 33-35
33: Bůh, který mě opásává statečností a mou cestu činí dokonalou,
34: ten dává mým nohám hbitost laně, na mých posvátných návrších mi dopřává stanout,
35: učí bojovat mé ruce a mé paže napnout bronzový luk.
Př 12, 14: Ovocem svých úst se každý dobře nasytí, skutek rukou se člověku vrátí.
Př 31, 16: Vyhlédne si pole a získá je, z ovoce svých rukou vysází vinici. (Chet)

Př 21, 25: Lenocha usmrtí choutky, neboť jeho ruce odmítají práci;

829. Poselství Boha Otce ze dne 4. června 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

JAKO ŘEKA

Nyní se čas ve vašem světě pohybuje velmi rychle. Uplývá. Žene vás jako řeka ke konci všech věcí.
Budete se bouřit a trpět, nebo se podřídíte mému napravování a budete ušetřeny hrůz, které mají
přijít? Zbývá jen málo času, musíte se rozhodnout brzy, mé děti.
Zvažte, jaký bude váš život, budete-li na zemi během nejhoršího. Přemýšlejte o životě v strašných
podmínkách, bez těch, které milujete.
Čas nyní plyne rychle a nese vás jako řeka ke konci. Podvolíte se mému očišťování nyní, nebo
budete čekat na očistu v té době?
Vyžaduji vaši odpověď.
Bůh Otec

Iz 48, 2-10
2: Podle města svatého se nazývají, hledají oporu v Bohu Izraele, jehož jméno je Hospodin zástupů.
3: Co se stalo na počátku, oznámil jsem předem, z mých úst to vyšlo, ohlásil jsem to; náhle jsem zasáhl a
stalo se to.
4: Přestože jsem věděl, jak jsi zatvrzelý, že tvá šíje je železná spona a tvé čelo z bronzu,
5: oznamoval jsem ti všechno předem; dříve než co nastalo, jsem ti to ohlašoval, abys neříkal: ‚To udělala
má modlářská stvůra, má tesaná a moje litá modla dala k tomu příkaz.‘
6: Slyšels o tom. Teď se na to všechno dívej! A co vy? Což také něco oznámíte? Od nynějška ti chci
ohlašovat nové věci, utajené, že o nich nic nevíš.
7: Právě teď jsou stvořeny, nikoli předtím, přede dneškem jsi o nich nic neslyšel a říci nemůžeš: ‚Hle, já to
znám.‘
8: Nic jsi neslyšel, nic jsi nepoznal, tvé ucho předtím nic nezaslechlo. Vím, že jsi věrolomník věrolomný,
říká se ti přece nevěrník už ze života matky;
9: zdržoval jsem svůj hněv pro své jméno, pro svou chválu jsem se kvůli tobě krotil, nevyhladil jsem tě.
10: Hle, přetavil jsem tě, ne však jako stříbro, vyzkoušel jsem tě v tavicí peci utrpení.

830. Poselství Boha Otce ze dne 5. června 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

NEPOŽEHNANÍ

Mé děti, přemýšlejte, proč nejste požehnané tak, jak očekáváte.

Milujete ostatní, jak byste měly? Dáváte, co Mi dlužíte? Vyhýbáte se zlu, nebo jste s ním zajedno?
Neboť Já nežehnám to, co není moje.
Co vychází z vašich úst? Chválíte, nebo posloucháte stížnosti, které se vrací do vašich vlastních uší?
Přemýšlejte o těchto věcech, abych vás mohl požehnat, protože konec všech věcí se blíží a Já
opravdu chci, abyste byly velmi požehnané.
Bůh Otec

2Kor 10, 4-5
4: Naše zbraně, kterými bojujeme, nejsou přece jen chabě lidské, nýbrž podivuhodně
mocné na zbourání bašt: boříme rozumování
5: a každou domýšlivost, která se zdvihá proti každé nauce od Boha zjevené, přivádíme
každého člověka správně uvažujícího k tomu, aby se podřídil a poslouchal Krista.
Zj 14, 12: V tom je základ vytrvalosti křesťanů, kteří zachovávají přikázání Boží a víru
v Ježíše.
Řím 2, 6-8:
6: až odplatí každému podle jeho skutků,
7: věčným životem těm, kteří jsou v dobrém díle vytrvalí a usilují o to, aby došli slávy,
cti a nesmrtelnosti,
8. ale jeho prudký hněv dopadne na lidi sobecké a na ty, kdo jsou nevnímaví k pravdě,
ale vnímaví ke špatnosti.
Lk 11, 28: On však řekl: Spíše jsou blahoslavení, kdo slyší Boží slovo a zachovávají ho.

831. Poselství Boha Otce ze dne 6. června 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

PROTI MÝM LIDEM

Mé děti, nenávist zlovolných proti mým lidem roste ve všech národech. Brzy překypí do
nepředstavitelných činů, které otřesou všemi lidmi.
Po všechen čas, nepřítel nenáviděl vše, co se nazývalo mým velkým jménem, ale nikdy vás
nenáviděl víc než teď. Můj lid, židé, budou první, kteří pocítí vzrůst této zášti a zla, ale vy také
nebudete imunní.
Nenávist vzrůstá teď. Pamatujte si, že jsem vám to řekl.
Bůh Otec

Mt 24, 3-10
3: Když seděl na Olivové hoře a byli sami, přistoupili k němu učedníci a řekli: Pověz nám, kdy to nastane
a jaké bude znamení tvého příchodu a skonání věku!
4: Ježíš jim odpověděl: Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl.
5: Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat‚ já jsem Mesiáš a svedou mnohé.
6: Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách; hleďte, abyste se nelekali. Musí to být, ale to ještě nebude
konec.

7: Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha místech.
8: Ale to vše bude teprve začátek bolestí.
9: Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno.
10: A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět;

832. Poselství Boha Otce ze dne 7. června 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

SVĚTLO MÉ LÁSKY

Mé děti, přitáhněte se ke Mně a Já se vám odhalím. Nechejte svou rostoucí láskou vyplavit hřích
ze své mysli. Dovolte Světlu mé velké věčné Lásky k vám, aby vyhnalo temnotu z vaší duše.
V tomto čase vás hřích přivádí do většího nebezpečí než kdy dříve.
Přitáhněte se ke Mně a prožijte Světlo mé Lásky k vám.
Bůh Otec

1Jan 3, 1: Hleďte, jak velkou lásku nám Otec projevil, že se smíme nazývat Božími dětmi,
a to taky jsme! Proto nás svět nezná, že nepoznal jeho.
Gal 2, 20: Spolu s Kristem jsem ukřižován (19). Žiji ovšem, ale to už nejsem já, nýbrž ve mně
žije Kristus. Ale tento život žiji ve víře v Božího Syna, protože on ke mně pojal lásku a za mne
se obětoval.
Jr 29, 11: Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou
to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu, chci vám dát naději do budoucnosti.
Jr 31, 3: Hospodin mi ukázal zdaleka: "Miloval jsem tě odvěkou láskou, proto jsem ti
tak trpělivě prokazoval milosrdenství."
Řím 5, 8: Ale Bůh dokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus umřel za nás, když jsme
byli ještě hříšníci.
Jan 3, 16: Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný,
kdo v něho věří, nezahynul, ale měl věčný život.
Jan 15, 13: Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele položí svůj život.
Ž 86, 15: Ty však, Panovníku, jsi Bůh slitovný a milostivý, shovívavý,
nejvýš milosrdný, věrný.

833. Poselství Ježíše ze dne 24. května 2019.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

MOJI LIDÉ NEVIDÍ HLOUBKU KONFLIKTU DOBRA SE ZLEM

Můj lide:
moji milovaní lidé, Já vás neopustím, když jste nejvíc obklíčeni ďáblem. Naopak, ochráním vás
a pošlu mé nebeské armády k záchraně i jediné duše, ale ta duše musí chtít být spasena
a zůstat připravená, aby byla zachráněna.
To neznamená, že můj lid nebude trpět pro svou vlastní očistu, neznamená to, že se bude těšit
z nebe už předem. Spolu s celým lidstvem, mé děti projdou sítem zkoušek a vyjdou z nich vítězně.
Lidstvo bylo zkoušeno a trpělo nepopiratelnými soudy kvůli slabosti ve víře a kvůli pohotovému
přivítání, které nabídlo ďáblu. Jeho strategie překonala mé děti a ty se dostaly do spáru závisti,
špatného rádce, který vás chtěl vést k dosažení mé vůle, aniž byste prošly cestou tohoto
"božského Sochaře".
Bitva mezi dobrem a zlem existuje, a přesto člověk není schopen si udržet zkušenosti,
ale pokračuje v utrpení kvůli své vlastní neposlušnosti.
Moji lidé se dívají na dějinné události jako na nevýznamné a ti, kdo žijí v tomto čase, kdy ďáblovo
pronásledování se šíří po celé zemi v horlivé snaze o ztrátu duší, pohlížejí na mé Slovo a na Slovo
mé Matky s nedbalostí, aniž by si je vůbec uvědomovali.
Dívají se na špičku ledovce, bez toho, že by do hloubky rozebírali to, co žijí v přítomnosti
a co budou žít v budoucnu. Říkají vám o mírových dohodách a vy si neuvědomujete, co předjímá
mé Slovo, abyste se mohli probudit před bouří.
Neposlušnost činí mé děti slepé a hluché, ďáblova mazanost kalí vaše myšlení jako řeky bahna,
moji vlastní se stávají nakaženými a trpí těžkými duševními nemocemi.
Tato nákaza, která v tomto stadiu dějin lidstva zaskočila mé vlastní, je zcela zaměřena k tomu,
aby zvrátila mysl člověka, k zhroucení vědomí, aby chaos se zmocnil mých dětí, které jsou jako
čluny zmítané vlnami.
Země změnila svou osu, magnetismus ji unáší do jiného směru, který způsobuje velké
a neočekávané účinky na Zemi, na člověka a na celou přírodu.
Tak je to s mými dětmi – magnetismus, který vytváří Zlý, způsobuje, že lidstvo mění své myšlenky,
svůj vkus, své touhy, své záměry, a z jednoho okamžiku na druhý je přetváří na úplně jiná
stvoření.
Moji lidé nevidí hloubku konfliktu dobra se zlem, neznepokojují se, když vidí šíření norem, které
jsou v rozporu se Mnou ve všem, co reprezentuje Mne.
Nehledí na zhoubné plány hříchu, schvalované v národech, nevidí, jak jsem krůček po krůčku, s
velkou diplomacií, odstraňován z mého Domu, z mých kostelů – ale co je vážnější, jak Mě člověk,
svou vůlí, odstraňuje ze svého života.
"Proto vezměte na sebe plnou Boží výzbroj. Jen tak budete moci odolat, až bude zle,
všecko překonat a obstát" [Ef 6, 13].
Moji lidé žijí velkou univerzální bitvu, prorokovanou mezi "dobrem a zlem", ale nechtějí tomu věřit.
Mnohé z mých dětí přijaly ďábla, jeho zvrácenosti, jeho způsoby extrémní nemorálnosti, smrti,
která je povede ke ztrátě jejich duše, když se nebudou kát.
Zapomínají na Boží Zákon, opovažují znesvěcovat, co patří mému Domu, páchají svatokrádežné
činy, aby uspokojily ďábla.

Toto nahromadění zla obsahuje v sobě sílu vlastního jednání a činů Zlého, a protože nejste pevní
ve víře, nemůžete být neochvějní.
Živte se mým Tělem a mou Krví, modlete se a buďte mou Láskou, mým milosrdenstvím a mou
nadějí pro své bratry.
"Mé království není z tohoto světa" [Jan 18, 36], mé království bude žít navěky věků.
Moji lidé by měli znát proroctví, která má Matka a Já jsme vám dali, abyste nebyli nalezeni spící.
Moji milovaní lidé, neměli byste nechat to, co se děje na Zemi, bez povšimnutí. Znamení a signály
jsou předzvěstmi pro ty, kteří spí, aby je vyburcovaly k probuzení.
Má Matka připravuje můj Druhý příchod a ona, svou rukou, přivede mého anděla pokoje k mým
dětem, aby vám dal mou Lásku, aby vás vedl a posiloval vás. Pak nevěřící uvidí mého anděla
pokoje a budou mu naslouchat a znovu získají naději.
Má Matka – Brána nebes, Jitřní Hvězda, Slunce, které nikdy neztemní, je nařízením naší Nejsvětější
Trojice Archou Spásy v posledních časech. Má Matka Mě nosila ve svém lůnu a toto požehnané
lůno bude tím, co povede můj lid ke Mně.
Modlete se, mé děti, modlete se za Západ, stal se zamořeným a neposlouchá Mě.
Modlete se, mé děti, modlete se, abyste vydržely až do konce.
Modlete se, mé děti, modlete se, za Kanadu, neočekávané přijde na tuto zemi.
Moje milované děti, probuďte se! Mé volání je naléhavé, nespěte!
JÁ ZVÍTĚZÍM! [Mt 16, 18].
Žehnám vám.
Váš Ježíš

834. Poselství Boha Otce ze dne 10. června 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

PEKLO NA ZEMI

Mé děti, brzy přijde čas pekla na zemi. V čase pekla na zemi se lidé budou bát o své životy.
Životy mých lidí nebudou znamenat nic, a soucit odejde ze země…
Bude panovat zlo a smrt. Epidemie budou všední věcí a hladomor bude rozsáhlý. Ty děti,
zanechané pro tento čas, poznají jen bídu.
Nestvořil jsem vás, abyste prožily peklo na zemi teď, nebo potom. To je, co si zvolíte, když se
odmítnete podrobit Mně, činit mou vůli a dovolit mé očišťování.

Zvolte si moudře, mé děti. Zvolte si moudře.
Bůh Otec

Zj 6, 12-17
12: A hle, když rozlomil šestou pečeť, nastalo veliké zemětřesení, slunce zčernalo jako smuteční šat,
měsíc úplně zkrvavěl
13: a nebeské hvězdy začaly padat na zem, jako když fík zmítaný vichrem shazuje své pozdní plody,
14: nebesa zmizela, jako když se zavře kniha, a žádná hora a žádný ostrov nezůstaly na svém místě.
15: Králové země i velmoži a vojevůdci, boháči a mocní – jak otrok, tak svobodný, všichni prchali do hor,
aby se ukryli v jeskyních a skalách,
16: a volali k horám a skalám: "Padněte na nás a skryjte nás před tváří toho, který sedí na trůnu, a před
hněvem Beránkovým!"
17: Neboť přišel veliký den jeho hněvu; kdo bude moci obstát?

835. Poselství Boha Otce ze dne 11. června 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

NETRPĚLIVÍ

Mnoho z mých dětí se stávají netrpělivé na konec všech věcí, aby se mohly vrátit ke Mně domů.
Dávejte si pozor na to, o co prosíte, mé děti, protože konec přinese s sebou čas jako žádný dříve.
Čas zbavený míru, zcela bez pohodlí, postrádající jakékoli jiné radosti než štěstí vaší spásy.
Jak konec bude přicházet blíž a blíž, lidé se budou modlit o smrt. Budou se modlit o smrt kvůli
tolika zlu na zemi, velkého nedostatku, utrpení a smrti.
Nemodlete se, aby příchod tohoto utrpení byl urychlen, neboť toho budete litovat.
Bůh Otec

Zj 6, 12-17
12: A hle, když rozlomil šestou pečeť, nastalo veliké zemětřesení, slunce zčernalo jako smuteční šat,
měsíc úplně zkrvavěl
13: a nebeské hvězdy začaly padat na zem, jako když fík zmítaný vichrem shazuje své pozdní plody,
14: nebesa zmizela, jako když se zavře kniha, a žádná hora a žádný ostrov nezůstaly na svém místě.
15: Králové země i velmoži a vojevůdci, boháči a mocní – jak otrok, tak svobodný, všichni prchali do hor,
aby se ukryli v jeskyních a skalách,
16: a volali k horám a skalám: "Padněte na nás a skryjte nás před tváří toho, který sedí na trůnu, a před
hněvem Beránkovým!"
17: Neboť přišel veliký den jeho hněvu; kdo bude moci obstát?

836. Poselství Boha Otce ze dne 12. června 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

MOCNÉ ZBRANĚ

Mé děti nevyužívají mocných zbraní mého Slova, mého jména a Krve mého Syna prolité
na Kalvárii.
Proč tak odkládáte na později bojovat s nepřítelem, který usiluje vás zničit? Proč se před
ním hrbíte, když už byl poražen? Proč mu dovolujete krást od vás a těch, které milujete,
znovu a znovu?
Proč se obáváte jeho moci, když Já jsem o tolik větší. Vezměte dnes svůj kříž a následujte
mého Syna, neboť On je vaší nadějí v tom, co má přijít.
Když se pokoříte před jeho vládou, vaše síla vzroste a bude vám dáno poznání.
Dal jsem vám prostředky, abyste bránily sebe a všechny, které milujete, ale vy jste zanedbaly
využít moc a výzbroj, kterou jsem vám zanechal. Postavte se do mé obrovské moci a bojujte
se zbraněmi a poznáním, které jsem vám dal!
Bůh Otec

Ef 6, 10-18
10: A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci.
11: Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům.
12: Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá
tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla.
13: Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno
překonat a obstát.
14: Stůjte tedy, opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti,
15: obuti k pohotové službě evangeliu pokoje
16: a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého.
17: Přijměte také "přilbu spasení" a "meč Ducha", jímž je slovo Boží.
18: V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte
za všechny bratry i za mne.

837. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 31. května 2019.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

NALÉHAVĚ PROSTE O DARY DUCHA SVATÉHO

Milovaní Boha,
Boží Láska sestupuje na každého z vás.
Jsem poslán Nejsvětější Trojicí jako Princ Božích legií, vzhledem k naléhavosti tohoto okamžiku.
Lidstvo ve své letargii pomáhá růst zlu, postupuje mílovými kroky po celé Zemi a urychluje příchod
nového světového řádu.

Lidstvo protestuje proti vládám kvůli ekonomickým důvodům, politickým důvodům ale mělo
by protestovat za morálku, dobro, za zachování životů nevinných, za přírodní zákon lidské bytosti,
avšak dělá pravý opak.
Zhýralost byla ve všech dobách lidstva zbraní zla, aby v každém okamžiku ničila Boží
vůli a její naplňování na Zemi.
Po celé Zemi jsou lidské bytosti, které se shromažďují k modlitbě a my je všechny
žehnáme pro slávu našeho Krále a Pána Ježíše Krista.
Je naléhavé, aby děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista poznali a šířili Boží výzvu: ZACHRAŇUJTE
DUŠE!
Jednota a pokora se vzájemně posilují, jsouce zrozeny z Lásky, a děti Matky a Královny Nebe
a Země zůstávají v jednotě, pokoře a lásce.
Dávejte pozor: Člověk užívá svůj kalendář, aby byl schopen udržet řád v systému let, měsíců,
týdnů a dnů, ale to není čas Boha, který je nekonečný. Proto s člověkem, který se chce srovnávat
s Bohem, přišla nevíra v Boží Slovo. Člověk nechápe Boha a odmítá Boží Slovo.
Jako velitel nebeských armád a žijící v Božím čase, je mi někdy dovoleno v Boží vůli vidět události,
které se blíží k lidstvu v lidském čase, a proto vás pobízím, abyste zrychlili svůj krok. Zachraňte
vaši duši – "rozhodněte se zachránit svou duši", neztrácejte čas, který je u konce.
I když jste to slýchávali už dlouho, nežijete v minulosti, ale v přítomném okamžiku.
Buďte si vědomi, že jste jedno, udržujte v sobě jediný pocit práce pro Boží království
z lásky k Ježíši Kristu, Krále a Pána, k nejsvětější Panně Marii, Královny Nebe a Země,
abyste v jednotě Božího lidu předali Zemi jejímu Stvořiteli.
Musíte upozorňovat sami sebe, své bratry, uvědomit ty, kteří nejsou připraveni,
varovat ty, kteří potřebují obrácení.
Vzhlédněte, rozšiřte obzor vašeho myšlení, nedívejte se jen na to, co je konečné, usilujte vystoupit
do výšek, buďte více duchovní, abyste mohli jít od přijetí svého bližního k lásce ke svému bližnímu,
a tak se stali opravdovými.
Milovaní Boha, nezůstávejte nepřipravení, buďte si vědomi, že budete prozkoumáni ve Varování, že
Země bude vychýlena ze své dráhy meteorem, a v obou případech lidské bytosti budou trpět.
Vy, děti Boží, zůstávejte v neustálém díkůvzdání k Nejsvětější Trojici a naší Královně a Matce. Plňte
Boží vůli a nezapomínejte, že Boží milosrdenství je nekonečné, a proto jako lidská stvoření, mu
nemůžete rozumět, nebo je pochopit. Náš Král a Pán Ježíš Kristus se dobrovolně odevzdal vytrpět
své hořké umučení, aby zachránil každého z vás, neboť pro našeho Krále má i jediné lidské
stvoření cenu jeho žalostných muk.
Jen málokdo dá své životy za své bratry, naopak, různými praktikami berete jiným životy,
zneužitím svých smyslů. Vstupujete do bezbožnosti léčkami ďábla, který vás uvádí v omyl,
a tak v jednom dechu ztratíte, co vám náš Král a Vykupitel nabídl. Kvůli tomu nepostupujete
v duchu tak, jak byste měli.
Modlete se, planeta vstoupí do temnot způsobených explozí velkého vulkánu, která
vyvolá vulkanický zimní efekt na Zemi.
Modlete se, zavažte se k pevnému slibu být Láskou a jako naše a vaše Královna
a Matka, buďte prvním stoupencem našeho Krále a Pána Ježíše Krista. Touto cestou
dosáhnete opravdové pokory.

Modlete se, Země se třese ze severu na jih, z východu na západ.
Prahněte, chtějte, naléhavě proste o dary Ducha Svatého, aby vám, jako Božím dětem,
nechyběla moudrost, inteligence, rada, statečnost, vědění, zbožnost a strach z Boha.
Všechen Boží lid musí vzít na vědomí jeden druhého a udržet pokoj, jednotu a Lásku.
My, nebeské legie, budeme pokračovat v provádění Boží vůle pro dobro dětí té, která je
Královnou a Matkou Nebe a Země.
Neochabujte, udržte si víru, přibližte se blíž Boží Lásce, k spravedlivému a pravému Božímu
milosrdenství.
Vstupte do Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a v něm učiňte pevný závazek neupadnout.
Žijete ve světě, ale nejste ze světa, ani světáckost vám nedá věčný život. Modlete se
v každém čase, aniž byste zapomněli, že modlitba je čin, je Slovo, je to dílo Božího lidu.
Byli jsme posláni, abychom vás chránili. Buďte hodni této cti.
Vaši společníci na cestě a andělé strážní.
Všem lidem dobré vůle…
KDO JE JAKO BŮH?
Svatý Michael Archanděl

838. Poselství Boha Otce ze dne 13. června 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

VYDRŽTE TO

Až peklo přijde na zem, musíte posílit své srdce, aby se drželo pevně. Musíte uchovat své srdce,
aby bylo silné s ohledem na katastrofy, tragédie a nevyslovitelnou bolest. Smrt a žal vás obklopí
a dotknou se také vašeho vlastního života. Epidemie se rozšíří a nic nebude, jak bylo, neboť konec
je blízko.
Musíte si udržet svou víru silnou a nezapomeňte, proč věříte. Musíte mít důvěru, i když vaše
modlitby nejsou vyslyšeny, i když ti, které milujete, vás zradí a opustí vás. Musíte stále věřit. Stůjte
pevně ve víře, mé děti.
Vydržte to. Udržujte si víru. Vyznávejte svou víru.
Přetrpte to, až do konce, abyste mohly být zachráněny.
Bůh Otec
Mt 24, 12-22
12: a protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých.
13: Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.
14: A toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům, a teprve
potom přijde konec.

15: Když pak uvidíte ‚znesvěcující ohavnost‘, o níž je řeč u proroka Daniela, jak stojí na místě svatém –
kdo čteš, rozuměj –
16: tehdy ti, kdo jsou v Judsku, ať uprchnou do hor;
17: kdo je na střeše, ať nesestupuje, aby si něco vzal z domu;
18: a kdo je na poli, ať se nevrací, aby si vzal plášť.
19: Běda těhotným a kojícím v oněch dnech!
20: Modlete se, abyste se nemuseli dát na útěk v zimě nebo v sobotu.
21: Neboť tehdy nastane hrozné soužení, jaké nebylo od počátku světa až do nynějška a nikdy již nebude.
22: A kdyby nebyly ty dny zkráceny, nebyl by spasen žádný člověk; ale kvůli vyvoleným budou ty dny
zkráceny.

839. Poselství Boha Otce ze dne 14. června 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

VAŠE SKUTKY

Mé děti, shodují se vaše skutky s tím, co říkáte o víře ve Mne a o mém svatém Slovu, nebo jste
jako farizejové starého věku – vnějškově čestní a čistí a uvnitř svých srdcí zkažení?
Neskrývejte přede Mnou své hříchy, neboť Já vidím vše. Přijďte ke Mně ve svém boji a Já vám
pomohu se osvobodit. Není třeba tvrdit, že jste to, co nejste.
Bůh Otec

Jan 8, 31-36
31: Ježíš řekl Židům, kteří mu uvěřili: "Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky.
32: Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými."
33: Odpověděli mu: "Jsme potomci Abrahamovi a nikdy jsme nikomu neotročili. Jak můžeš říkat: stanete
se svobodnými?"
34: Ježíš jim odpověděl: Amen, amen, pravím vám, že každý, kdo hřeší, je otrokem hříchu.
35: Otrok nezůstává v domě navždy; navždy zůstává syn.
36: Když vás Syn osvobodí, budete skutečně svobodni.

840. Poselství Ježíše ze dne 19. dubna 2019, na Velký pátek.
Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko), http://jezusuzenete.hu

BUĎ JÁ, NEBO SVĚT

Moje drahé děti, mluvím k vám z kříže. Proto jsem zemřel za vaše hříchy, abyste byly spaseny.
Dostaly jste svobodnou vůli a intelekt a vy samy rozhodnete o svém věčném osudu. Moje smrt na
kříži a mé vykoupení vám nabízí jen příležitost, abyste v nebi zaujaly takové místo, které vám od
věků připravil můj Otec. Můj Otec udržuje v úctě s velkou vážností vaši svobodnou vůli, kterou vás
obdaroval, když vás stvořil.
Svou vlastní vůli Bůh nikomu nevnucuje a jen vy samy rozhodnete, kam chcete po své smrti jít.

Mé děti, čas na zemi jste dostali k tomu, abyste se posvětily a posvětily i jiné. Když si vyberete
Mne, dám vám každou milost, abyste se spasily. Ale samy se musíte rozhodnout: Buď Já, nebo
svět. Svět vám nabízí falešné požitky a slasti, které jsou pomíjivé. Prolil jsem za vás svou svatou
Krev. Aspoň kvůli tomu Mi věřte, když Mi nechcete věřit. Obraťte se k světu zády a přibližujte se ke
Mně. Má láska je sladší než plást medu. Má dobrota k vám je nekonečná. Očistěte sebe ve svátosti
pokání!
Kapky mé prolité svaté Krve nechám padat na vás. Když jste se očistili, přijměte Mě do svého
srdce v nejsvětější svátosti oltářní. Cítím touhu vejít do vaší čisté duše. Čekám na vás ve
svatostánku, zůstal jsem zde kvůli vám, nenechejte Mě čekat. Váš život na zemi je konečný
a v jakém stavu vás zastihne smrt, ten určí váš věčný osud.
Moje děti, existuje soud. Každý hřích volá po trestu. V pekle budete muset věčně trpět za hříchy
spáchané na zemi. Zhřešit se dá i v myšlence. Přede Mnou se počítá jen úmysl, vaše vůle je jen
vaše. Když chcete dobro, dám vám příležitost, abyste ho vykonali. Žel, dovolím i zlo, neboť mám
v úctě vaši svobodnou vůli. Přijměte moje varování!
Čtěte a proměňujte v činy evangelium! Potom se nemusíte smrti bát, neboť vás přitisknu na své
milosrdné srdce. Žehnám vás k tomu, abyste se co nejdřív obrátily a spasily. Přijměte mé láskyplné
požehnání ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Váš Ježíš

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

841. Poselství Naší Paní Pokoje ze 4. ledna 2011.
Nástroj: Pedro Régis (Brazilie).

SMRT SE BUDE POHYBOVAT UVNITŘ ZEMĚ

Drahé děti, obraťte se k Pánu. V Něm je vaše naděje. Pouze jeho milostí můžete vybudovat svět,
ve kterém je více spravedlnosti a více bratrství. Nenechejte se ukolébat falešnou moudrostí.
Otevřete vaše srdce Duchu Svatému a nikdy nebudete zmateny. Lidé, díky svým znalostem,
realizovali velké vymoženosti, ale když chtěli být jako Bůh, ztratili svůj pokoj a dali se na pochod
jako slepí, vedoucí jiné slepé.
Lidstvo ponese těžký kříž a nikdo nebude moci zastavit to, co má přijít. Vražedný oheň z hlubin
země přinese velké změny v přírodě. Mnohé oblasti země se stanou pouštěmi. Smrt se bude
pohybovat uvnitř země a způsobí zkázu na mnoha místech. Já trpím z toho, co na vás přichází.
Poklekněte v modlitbě.

Toto je dnešní poselství, které vám přináším ve jménu Nejsvětější Trojice. Děkuji, že jste mi
dovolily vás zde ještě jednou shromáždit. Žehnám vám ve jménu Otce, i Syna i Ducha Svatého.
Zůstaňte v pokoji.
Matka Maria

842. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 7. června 2019.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

MUSÍTE POCHOPIT, ŽE NIC NENÍ VAŠE

Milovaní Boha,
ať je požehnání našeho Krále a Pána Ježíše Krista růstem a uvědomováním si
neustálých útoků, kterým čelí Boží lid.
Musíte stát jako hlídka, která neopouští svou pozici, stojí s pohledem stále upřeným, aniž by se
nechala rozptýlit, abyste mohli najít poklad, který se stále vynořuje z lidské bytosti, dívající se
nejen očima těla, ale očima duše, protože očima těla vidíte ovoce, zatímco oči duše je násobí.
Člověk vlastní duchovní velikost, v níž mají být nalezeny dary Ducha Svatého. Nyní je pro vás
přesně ten čas, abyste vymačkali Boží nektar z každého daru Ducha Svatého, abyste s hloubkou
každého daru, obnovili svou oddanost Boží vůli, kterou jako Boží stvoření, musíte naplnit.
Boží děti, musíte vlastnit dar Lásky, aby zbývající dary byly vylity na vás, abyste nesloužily jen jako
diváci, ale abyste účinkovaly v životě, byli činitelé ve společnosti, aktivní účastníci ve
společenstvích, na pracovních místech, účinkující, kteří šíří lásku, která přebývá v každé osobě,
nejen být ubohými diváky, kteří nenesou ovoce. Musíte být těmi, kdo ochraňují setbu, rozsévají
a dávají na ni pozor s oddaností, aby hmyz, který přichází se záměrem pohltit úrodu, nedokázal
ji zničit a tak, nakonec, se objevíte před naším Králem a Pánem Ježíšem Kristem s hojnou úrodou
pro Boží slávu.
Musíte pochopit, že nic není vaše, všechno je Boží vlastnictví, a že stejným způsobem,
Boží Láska podniká kroky, aby lidská bytost pracovala a jednala v dobru.
Jak jen my ochraňujeme lidstvo před neustálými nástrahami zla, kterým čelí člověk, který nás
odmítá a přijímá zlo! Přesto až dosud, protože víme o krizi víry, v níž kráčí lidstvo, stále je
osvobozujeme tam, kde nám lidská vůle dovolí to učinit.
Boží děti, nechci u vás vyvolat strach: Bůh je Láska a posílá mě z Lásky vás varovat, aby duchovní
otupělost vás neuchvátila do pout nevědomosti.
Probuďte se, modlete se za celé lidstvo, dejte ve známost záměry Boha a chaos panující v lidstvu
kvůli nerespektování Božího Zákona.
Jako Boží lid vás vyzývám k modlitbě a k praktikování modlitby, abyste se odvrátili od světského
a radovali se z toho, co je duchovní, protože víte, že i když odmítnete Boží Zákon, můžete
pokračovat s pevností toho, kdo ví, že existuje jediný Bůh "PŘED KTERÝM SE MUSÍ OHNOUT
KAŽDÉ KOLENO"…

Pokora je velkou ctností pravého Božího dítěte. Proměňuje zatvrzelost v poslušnost, ztrátu odvahy
v jistotu, hloupost ve světlo, netečnost v lásku k bližnímu, vyprahlost v hojnost vody, nedostatek
chuti v hlad po Božím Slovu. Aniž bychom zapomněli, že "je mnoho povolaných, ale málo
vyvolených".
Vy, vyvolení nejvyššího, neztrácejte ani okamžik, neboť v hloubi vaší bytosti víte, že dveře byly
otevřeny, aby člověk této generace křičel k Bohu a smířil se se svým Stvořitelem, kál
se z urážek, bludů, svatokrádeží a své velké neposlušnosti vůči Nejsvětější Trojici
a neúcty naší a vaší Nejsvětější Matky.
Každý okamžik je pro lidské stvoření příležitostí pohlédnout do otevřených dveří, dveří věčné
spásy. Abyste těmito dveřmi prošli, musí být lidstvo očištěno, ne proto, že Nejsvětější
Trojice tomu tak chce, ale proto, že lidstvo se oddalo ďáblu a jeho pletichám, kvůli
velké urážce Boha, kterou je zákon o potratech, kvůli němuž lidské stvoření pohrdá
přirozeným zákonem, a lpí na hříchu proti Duchu Božímu.
Boží Láska je otevřená, aby přivítala člověka, Boží Láska volá všechny své děti, aby se duchovně
připravily, Boží Láska křičí po jednotě svých dětí, aby se shromáždily, i když svět jimi pohrdá.
Žít v Bohu není jen další příležitost, je to věčný život.
Děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista, polnice zazněla. Lidstvo si toho nevšímá, není připraveno.
Nevěří, nedoufá, nemiluje Boha, nevšímá si duchovní vyprahlosti svého srdce. Je v kontaktu se
zlem a přijme ho okamžitě, zatímco vzájemné hrozby národů se zvyšují, a odtud vyšlehne blesk
krveprolití.
Prostřednictvím ekonomiky, mocní světa vládnou národům tím, že jim vnucují normy, které Boha
urážejí a upřednostňují uctívání ďábla a ochuzují je, aby se staly jejich vazaly.
Modlete se, modlete se, děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista, Země je v nebezpečí.
Modlete se, modlete se, děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista, porodní bolesti se šíří
skrze Zemi.
Modlete se, modlete se, děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista, aby pod ochranou
Božího Ducha, zmizela temnota a mohli jste být muži a ženami víry a zbožňovatelé
Boží vůle.
Z nebe přichází k lidské rase Boží požehnání, anděl pokoje je Božím slibem pro celé lidstvo,
nepovažujte za bezvýznamné požehnání, které Otcův Dům posílá pro dobro svých dětí. Nebe vám
ukáže svou slávu a nepřátelé Božího lidu se budou třást.
Nebuďte znepokojení, nemějte strach, Nejsvětější Trojice vás ochraňuje. Pocítíte-li, že jste ztratili
veškerou naději, je to proto, že se vám nedostává víry, která skomírá.
Není nic většího než Boží Slovo, nic mocnějšího než Boží Slovo, nic svrchovanějšího než
Boží Slovo. Proto udržujte pokoj. Bůh nepustí ruku nikoho, kdo je v Něm.
My, nebeské milice vás střežíme – nakládejte se svou lidskou vůlí tak, abychom vám mohli pomoci.
V Bohu Jediném a Trojičném.
Lidem dobré vůle.
KDO JE JAKO BŮH?

Svatý archanděl Michael

843. Z poselství Matky Spásy ze dne 11. října 2019.

Vážení čtenáři, chceme se podělit o tuto hlubokou modlitbu, kterou Blahoslavená Panna Maria
nadiktovala paní Luz de Maria časně ráno 11. října tohoto roku. Obsahuje odhalení o duši a dává
nám božský návod jak nás učinit vnímavější a více v souladu s touto duchovní realitou, od níž jsme
naneštěstí neustále vzdalováni a otupováni věcmi tohoto světa…

MODLITBA K JEŽÍŠI KRISTU

Ó, zbožňovaný a milovaný Kriste,
prosím Tě pokorně, pohlédni na mě vlídným pohledem.
Miluji Tě a klaním se Ti ve jménu všech lidských bytostí
a uznávám se za hříšníka nezasluhujícího si tolika lásky,
prosím Tě, abys přišel na pomoc mé duši,
kterou toužím osvobodit od všech chvil,
kdy jsem ji zarmucoval a nechával trpět.
Pokládám mou duši před Tebe, Pane.
Dychtivě touží po tvé Lásce, kterou jsem jí odpíral,
byl jsem tak lidský, neboť jsem pohrdal vším,
co ji vedlo k Tobě.
Přeji si zachránit svou duši tím, že ji osvobodím
od nevhodných okamžiků, k nimž mne
má lidská vůle často směřovala.
Dej mi moudrost a pokoru,

aby má vůle hledala tvou přítomnost Pána,
a tak, sjednocen s Tebou, byla věrná
tvé nejsvětější vůli.
Kriste, očisti mé srdce od nedostatku lásky;
Kriste, očisti mou vůli a veď mě k Tobě;
Kriste, očisti mou mysl a učiň mne tak středem v Tobě.
Kriste, očisti mé myšlenky od všeho, co je nevhodné.
Kriste, očisti mé oči, abych se nedíval na to, co je nečisté,
Kriste, očisti mé uši, ať neslyším, co Tě uráží,
Kriste, očisti můj jazyk, abych nesoudil svého bližního.
Kriste, očisti můj rozum, aby se nenadýmal arogancí,
Kriste, očisti mé city, abych nepohrdal svým bratrem,
Kriste, očisti mé smysly, aby mě nevedly ke konání zla,
Kriste, očisti mé svědomí, abych se nastal zmatený a podvedený,
Kriste, očisti mou životní příběh, abych nebyl souzen svou minulostí,
Kriste, očisti moji minulost, abych se stal novou bytostí v Tobě,
Kriste, očisti mé ruce, abych nepovstal proti mému bratru,
Kriste, očisti mé kroky, aby mě vedly jen k Tobě,
Kriste, očisti mě a obnov mě.
Kriste, tvým křížem mě nauč odpouštět,
Kriste, tvým křížem mě nauč jak nemilovat pýchu,
Kriste, svým křížem mě nauč nepomlouvat,
Kriste, svým křížem mě nauč vidět bolest,
Kriste, svým křížem mě nauč milovat, jako Ty miluješ,
Kriste, tvým křížem mě nauč být pokorný,
Kriste, tvým křížem mě nauč být laskavý,
Kriste, tvým křížem mě nauč být tvým užitečným sluhou,
Kriste, tvým křížem mě nauč žít ve víře, naději a lásce.
Pozvedni mě, můj Kriste, a nauč mě,
že dokonalost jsi Ty
a já musím tíhnout k dokonalosti,
a ne žádat od ostatních, co bych měl být.
Tady jsem před Tebou, dej mi napít tvé Lásky
a očisti mou vůli.
Tady jsem, můj Kriste, prosím Tě o odpuštění.
Amen

844. Poselství Boha Otce ze dne 17. června 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

INTEGRITA

Jste zásadové, mé děti? Opravdu chodíte v mých cestách, nebo dovolíte nepříteli ovlivňovat vaše
životy? Charakternost vám dobře poslouží ve všem, co děláte. Cokoli menšího otevírá váš život

útoku nepřítele. Řekl jsem vám, že mu nemůžete odepřít zákonem dovolené právo, i když to není
moje přání, že mu dáváte místo.
Všímejte si nyní všeho, co děláte a způsobu, jakým myslíte. Je pro Mne příjemný? Měly byste
stejnou reputaci v bráně do nebe? Opravdu se Mi snažíte líbit ve všem, co děláte?
Odstraňte hřích z vašeho života a z vašich cest. Zbavte se zla ve všem, co děláte.
Bůh Otec

Joz 24, 14-16
14: Bojte se tedy Hospodina a služte mu bezvýhradně a věrně. Odstraňte božstva, kterým vaši otcové
sloužili za řekou Eufratem a v Egyptě, a služte Hospodinu.
15: Jestliže se vám zdá, že sloužit Hospodinu je zlé, vyvolte si dnes, komu chcete sloužit: zda božstvům,
kterým sloužili vaši otcové, když byli za řekou Eufratem, nebo božstvům Emorejců, v jejichž zemi sídlíte.
Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu.“
Př 2, 20-21
20: Kéž bys jen chodil po cestě dobrých a bedlivě dbal na stezky spravedlivých.
21: Neboť zemi budou obývat přímí a zůstanou v ní bezúhonní.
Mt 23, 27-28
27: Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Podobáte se obíleným hrobům, které zvenčí vypadají pěkně,
ale uvnitř jsou plné lidských kostí a všelijaké nečistoty.
28: Tak i vy se navenek zdáte lidem spravedliví, ale uvnitř jste samé pokrytectví a nepravost.
Dan 6, 4: Daniel pak vynikal nad říšské vládce i satrapy, neboť v něm byl mimořádný duch.
Král ho zamýšlel ustanovit nad celým královstvím.
Gn 39, 2-4
2: S Josefem však byl Hospodin, takže ho provázel zdar; byl v domě svého egyptského pána.
3: Jeho pán viděl, že je s ním Hospodin a že všemu, co on činí, dopřává Hospodin zdaru.
4: Josef proto získal jeho přízeň a posluhoval mu. Potífar ho ustanovil správcem svého domu a svěřil mu
všechno, co měl.
Ef 4, 27-30
27: a nedopřejte místa ďáblu.
28: Kdo kradl, ať už nekrade, ale ať raději přiloží ruce k pořádné práci, aby se měl o co rozdělit
s potřebnými.
29: Z vašich úst ať nevyjde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by pomohlo, kde je třeba,
a tak posluchačům přineslo milost.
30: A nezarmucujte svatého Ducha Božího, jehož pečeť nesete pro den vykoupení.

845. Poselství Ježíše ze čtvrtka, 21. března 2019.
Nástroj: Mária Magdolna (Maďarsko), http://egikegyelmekzapora.blogger.hu

ZÁNIK JEZUITSKÉHO ŘÁDU

Viděla jsem sochu Srdce Ježíšova v životní velikosti, před kterou klečeli jezuitští řeholníci.
Z očí Pána tekly slzy a rána v jeho boku se otevřela. Viděla jsem, že někteří řeholníci se rozplakali,
zatímco jiní měli tvrdé srdce. Nečekaně se před jezuity objevil svatý Ignác z Loyoly a uslyšela jsem,

že je bude volat k odpovědnosti. Řeholníci se pokoušeli bránit argumenty a směrem k svatému
Ignácovi tvrdili, že svět se změnil a oni musí vést lidi k Bohu novými způsoby, které používají
i během misií. Pohled svatého Ignáce byl přísný a směrem k nim řekl:
"Já jsem vše založil na Kristu a jeho evangeliu, i proto náš řád dostal název Tovaryšstvo Ježíšovo.
Vy už dávno nejdete tou cestou, kterou jsem vám ukázal. Kvůli vaší otevřenosti k moderním
reformám, řád padne. Srdce Pána krvácí, neboť s novým učením jdete proti jeho Pravdě. Hodně
řeholníků jezuitů a věřících jezuitů, kteří poslechli falešná učení, budou zatraceni. Na svých
ramenou nesete velkou zodpovědnost a nevíte, co činíte. Následujete rozum a nedáváte pozor
na hlas srdce. Jsem smutný kvůli vám, ale je to vůle Pána, aby se to všechno naplnilo."
Mária Magdolna.

846. Poselství Ježíše ze dne 21. dubna 2019 na Velikonoční neděli.
Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko), http://jezusuzenete.hu

NESMÍTE JEDEN DRUHÉHO NENÁVIDĚT

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

Na druhé straně každý dostane podle toho, co dal druhému. Na to myslete před tím, než
začnete kout pomstu proti svým nepřátelům. Usilujte o pokoj, a pak vás Bůh pokoje odmění
věčným pokojem a zdědíte nebe.
K tomu vás žehnám nekonečnou věčnou láskou mého srdce ve jménu Otce i Syna i Ducha
Svatého.
Váš Ježíš

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

847. Poselství Boha Otce ze dne 18. června 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

DOBA VELKÉ ZMĚNY

Mé děti, jste v době velké změny. Mnoho změn se uskuteční ve vašem světě a některé ve vašem
životě.

Poznámka: Viděla jsem něco jako demoliční kouli, která udeřila do domu, ale viděla jsem to zevnitř
domu. Sklo se rozbilo a věci se rozletěly všude kolem.
V tomto čase změn se bude zdát, že ve vašem životě už nic nebude na svém místě, ale každý kus
padá tam, kam přikazuji a nakonec to bude velmi dobré.
Dovolte mému pokoji vás naplnit, až se tyto věci stanou, vědouce, že Já mám vládu nad každou
skutečností a držím vás v bezpečí v dlani mé mocné ruky. Nic nemůže Mi vás ukrást.
Jen vy můžete opustit mou ruku, zvolíte-li si jinou cestu (odvrátíte-li se od Něj).
Až se tyto věci stanou, buďte v klidu a uznejte, že Já jsem Bůh.
Bůh Otec

Ž 1, 3: Je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas, jemuž listí neuvadá. Vše,
co podnikne, se zdaří.
Kaz 3, 1: Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas.
Fil 4, 11-13
11: Ne že bych si naříkal na nedostatek; naučil jsem se být spokojen s tím, co mám.
12: Dovedu trpět nouzi, dovedu mít hojnost. Ve všem a do všeho jsem zasvěcen: být syt i hladov, mít
nadbytek i nedostatek.
13: Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu.
2Kor 5, 7: žijeme přece z víry, ne z toho, co vidíme.

Ž 46, 10-12
10: Činí přítrž válkám až do končin země, tříští luky, láme kopí, spaluje v ohni válečné vozy.
11: "Dost už! Uznejte, že já jsem Bůh. Budu vyvyšován mezi pronárody, vyvyšován v zemi."
12: Hospodin zástupů je s námi, Bůh Jákobův, hrad náš nedobytný. -Sela-

848. Poselství ze dne 19. června 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

ZŮSTAŇTE ZTICHA

Mé děti, shledáváte těžké zůstat zticha? Je pro vás těžké si uvědomit, že já jsem Bůh, a vy ne?
Tajně jste věřily, že jste pány svého vlastního osudu, ale vy nejste Stvořitel, jsem jím Já. Jste pány
nad tím, kterou cestu si vyberete, ale je mnoho proměnných ve vašem životě, které řídím jen Já.
Když Mě odmítnete uznat jako Pána, když Mi odmítnete sloužit, vaše cesta bude velmi jiná než ta,
pokud byste si ji vybraly moudře.
Já jsem mocný Bůh a mohu vám žehnat nebo požehnání odejmout.
Mohu chránit vás a ty, které milujete, nebo ne. O mé vlastní se postarám. Je mnoho výhod pro ty,
kdo Mi slouží.
Vrháte ostré kameny na svou vlastní cestu, když Mě odmítáte uznat jako Pána.
Bůh Otec

Ž 46, 11: "Dost už! Uznejte, že já jsem Bůh. Budu vyvyšován mezi pronárody, vyvyšován v zemi."
Zj 4, 11: "Jsi hoden, Pane a Bože náš, přijmout slávu, čest i moc, neboť ty jsi stvořil všechno a tvou vůlí
všechno povstalo a jest."
Řím 1, 28-31
28: Protože si nedovedli vážit pravého poznání Boha, dal je Bůh na pospas jejich zvrácené mysli, aby
dělali, co se nesluší.
29: Jsou plni nepravosti, podlosti, lakoty, špatnosti, jsou samá závist, vražda, svár, lest, zlomyslnost, jsou
donašeči,
30: pomlouvači, Bohu odporní, zpupní, nadutí, chlubiví. Vymýšlejí zlé věci, neposlouchají rodiče,
31: nemají rozum, nedovedou se s nikým snést, neznají lásku ani slitování.

849. Vize Ježíše ze dne 10. května 2019.
Nástroj: Mária Magdolna (Maďarsko), http://egikegyelmekzapora.blogger.hu

ZODPOVĚDNOST POZNÁNÍ

Viděla jsem Ježíše jako věčného Soudce. Před ním stáli takoví lidé, kteří na zemi získali kvůli svým
vědomostem velkou pověst. Většina z nich měla diplom, jiní dosáhli doktorského titulu. Žel, mnozí
mezi nimi nevěřili v Krista. Viděla jsem, jak jeden za druhým předstupovali před Pána, a byli plní
hanby, neboť si náhle uvědomili, že jejich vědomosti neznamenají nic. Byli úplně nazí. Pán se jich
zeptal:
"Přinesli jste Mi pravé skutky lásky?"
Oni, když uviděli své prázdné ruce, řekli Mu: "My jsme slavní, moudří lidé! Dosáhli jsme na zemi
toho, že jsme byli "někdo". To nestačí?"
Pán jim smutným hlasem odpověděl: "Odejděte ode Mne."
Po těchto slovech je odnesl Satan.
Mária Magdolna

850. Poselství Ježíše ze dne 30. května 2019.
Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko), http://jezusuzenete.hu

MOJE DĚTI, TAK DLOUHO UŽ VÁS VARUJI

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

Posilnění z Písma svatého:

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

851. Poselství Boha Otce ze dne 20. června 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

MUSÍTE POPŘÍT SVÉ TĚLO

Mé děti, všechno ve vás se bude stále vzpírat, abyste zůstaly v pokoji, ale musíte se naučit, že
vaše rozhodnutí vám může přinést někdy život, nebo smrt (v duchu jsem viděla pohromy, útoky
nepřítele, léčky, nachystané lidmi, aby vás připravili o život).
Musíte popřít své tělo a naučit se jít jen samotnou vírou.
Musíte se naučit být v pokoji a důvěřovat Mi, že mám pro vás dobrý plán.
Musíte ze své mysli vymazat myšlenky, že víte, co je nejlepší v každé situaci udělat,
protože nemůžete vědět, co je před vámi tak, jako to vím Já. Nevíte o nebezpečích, jako mohu
vědět Já. Podřiďte se mému vedení. Naučte se rozlišit můj hlas a jít po mých cestách.
Bůh Otec

Fil 4, 11-13
11: Ne, že bych si snad stěžoval na nedostatek. Já jsem se naučil být spokojen s tím,
co právě mám.
12: Dovedu žít v odříkání a dovedu žít v hojnosti. Jsem důvěrně obeznámen vůbec ve všem:
v sytosti i v hladovění, v nadbytku i nedostatku.
13: Všechno mohu v tom, který mi dává sílu.
2Kor 5, 7: To proto, že v nynějším stavu (v Boha jen věříme), ale dosud ho nevidíme.
Gal 5, 15-17
15: Jestli se však mezi sebou koušete a trháte, dejte pozor, abyste jeden druhého nepohltil!
16: Chci říci toto: Žijte duchovně a nepropadnete žádostem těla.
17: Tělo totiž touží po něčem jiném než duch, a duch zase po něčem jiném než tělo.
Ž 119, 105: Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvětluje moji stezku.

852. Poselství Boha Otce ze dne 21. června 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

PROROCTVÍ O UDÁLOSTECH

Včera mi byla ukázána bleskově krátká vidění o některých přicházejících událostech, o nichž se chci
s vámi podělit.
30 dnů smrtícího džihádu – myslím, že se to stane během doby Ramadánu (*). Zapojí se do
ní mnoho operativců a spících buněk, které jsou již v USA. Jsou rozptýleni, ale budou plnit
oddělené, koordinované útoky na různých místech, jeden v každém dni, a budou věřit, že takto
oslaví jejich boha.
Přichází další nedostatek benzínu, připomínající ten z roku 1979, který motoristům způsobil,
že museli stát ve frontě na pohonné hmoty pro svá vozidla. Budou také jiné nedostatky – určitých
druhů potravy a také jistých léčiv.
Jiný národ, kromě Íránu, se stane velmi rozhněvaný na USA. Může to být proto,
že nedostatky uvedené v seznamu výše, mi nebyly ukázány v úplnosti.
Strašná pohroma, nebo vzrůst znečištění nějakého druhu ve vodě, postihne oblíbené pláže.
Myslím, že je to na straně Atlantického oceánu nebo na jižním pobřeží. Lidé nebudou moci plavat a
bude velmi obtížné tomu zamezit.
Jistý druh mořských živočichů začne velmi brutálně útočit na lidi v oblasti východního
pobřeží. Dojde k opakovaným, skutečně smrtelným útokům. Nebylo mi to úplně ukázáno, ale cítila
jsem, jakoby se na tom podílel víc než jeden typ mořských stvoření. Tato pobřeží dopadnou tak, že
budou kvůli těmto útokům uzavřena na dosti dlouhou dobu, a protože budou ve zprávách.
Přinejmenším jeden rybářský člun zmizí a nebude nikdy nalezen.
Mluvila jsem o těchto proroctvích v dnešním Vše-prorockém podcastu. Můžete jej poslouchat
zde: https://justpraisehimtoday.podbean.com/e/all-prophecy-show-june-21-2019/
Glynda Linkous
853. Poselství Ježíše ve vizi z pátku, 26. března 2019.
Nástroj: Mária Magdolna (Maďarsko), http://egikegyelmekzapora.blogger.hu
PETR JE SKÁLA

Viděla jsem svatého Petra, jak seděl na skále a plakal. Pán přišel před Petra, sehnul se k němu
a řekl:
"Můj Petře, neplač. To, co vidíš v církvi, už nebude dlouho trvat. Zlí dostanou svou odměnu, avšak
dobří zůstanou. Začne nový život, který moji mohou jen nejasně vidět. Mdloba zanedlouho zanikne
a potom každý jasně uvidí, že hříchu učiní konec láska. Skrze mou lásku vzniknou nové plody,
jejichž živná půda se bude rozvíjet v srdci."

Svatý Petr Mu na to řekl:
"Můj Pane, věřím v Tebe a tvým slovům. Během pronásledování jsi mi kdysi ukázal, že i když se
všechno zdá být ztraceno, přesto je naděje v novém životě. Mohl jsem vidět, že pronásledování
nebylo kletbou, ale milostí, neboť počet křesťanů neklesal, ale vzrůstal. Ty jsi byl vždy vedle mne

a nenechal jsi mě o samotě, stejně jako ostatní. Nakonec jsem jasně poznal, že bez tvé vůle se nic
nemůže stát."

Ježíš mu pravil:
"Má církev zůstane navěky. Moje Tělo a Krev zakládají existenci církve. Petr dává pozor na klíče
od Nebe, ale Já jsem dveře, kudy tam můžete vejít. Má církev teď projde velkou očistou, která
přinese obnovu a ne záhubu."
Mária Magdolna

854. Poselství Ježíše ze dne 15. června 2019.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

MÉ SLOVO BY MĚLO BÝT PRO VÁS DUCHOVNÍM PROBUZENÍM

Moji nade všechno milovaní lidé:
Žehnám vám v každém okamžiku, na každém kroku, který uděláte, při každém slovu, které
vyslovíte, abych pomohl mým dětem pochopit, že se musí ke Mně přiblížit.
Milované děti, potřebujete Mi více důvěřovat, abyste nebyly uvězněny ve věcech světa
a nešly po špatných cestách.
Velká část lidstva se nachází v mimořádné křeči, ponořená do zápachu hříchu. Já u ní vyvolávám
nelibost a odmítá Mě bolestnými činy proti mé vůli.
Mé Slovo by mělo být pro vás duchovním probuzením. Naléhavě potřebujete růst vzhledem
k zrychlujícím se událostem, kterým budete čelit, a pokud jste duchovně nerostly, jste zranitelné
jako plachty lodi.
Já sám čelím hříšnému lidstvu, jsem zde s mým milosrdenstvím a přivítám všechny hříšníky, kteří
se opravdově káli ze svých hříchů a nezáleží na tom, jak těžké jsou, a ty, kteří si udržují odhodlání
učinit svou cestu lepší. Volám vás, abyste se vrátili ke Mně a nedegradovali se hříchem.
Mé děti, vy jste tak pošetilé, že nejste schopny vcítit se do mé vůle, protože jste se
zpozdily ve shromažďování drobků a nenaslouchaly Toho, kdo vás volá k růstu, abyste
odložily malichernosti světa a přijaly velikost, kterou vám nabízím, abyste mohly
čerpat z výšin mé lásky, mé dobroty a mé dobročinnosti.
Přicházím k vám v hledání silných a pevných duší, které se rozhodly pokračovat po mých cestách,
které vědí, že je velký počet mých dětí, které se zapletly s ďáblem, jemuž slouží, aniž by na to
pomyslely.
Moji lidé musí být silní a přesvědčení, že nic a nikdo je nepřiměje, aby klopýtli, protože legie zla
mají za svůj cíl ztrátu duší. Proto vám s velkým půvabem předkládají vše, co je proti mé vůli
a okouzlují vás, abyste to byli vy, kdo Mě urážejí odmítáním Mne následovat, byli neposlušní, bez
lásky ke svým bližním a tolerantní k přestupkům, kterých se lidské bytosti dopouštějí proti Mně.

Je to v tomto čase, kdy člověk nejenže šíří svou nesnášenlivost po celé Zemi, ale spolupracuje tak,
aby národy zůstávaly ve stálé hrozbě slov a napadání vztahující se ke zbraním, ekonomice
a výzvám všeho druhu. K tomu dochází, když zájmy války se pohybují v předpokojích lidstva,
pod stínem pravdy, která skrývá válku.
Moji lidé, velké utrpení vystupuje nad lidstvem: nemoci, o nichž jste si mysleli, že už jsou
vyhlazeny, se vrátí, aby vás vyděsily, protože v těchto časech se budou šířit velmi rychle.
Děti, musíte zůstat poslušné mému Zákonu, buďte pevné ve víře, abyste nešly ve stopách tak
mnoha těch, které víru ve Mne ztratily a odmítají mou Matku.
Modlete se, děti, je pro vás nutné se modlit a vidět ovoce této modlitby, plodu
duchovního růstu. Nerozptylujte se, modlete se srdcem. Pomohu vám.
Modlete se, mé děti, modlete se za Střední Ameriku, země se třese a mé děti trpí.
Modlete se, mé děti, neštěstí postihne národy, které schválily vraždění nevinných
a kde se lidé bouří proti přirozenosti člověka, stanovené mým Otcem.
Modlete se, mé děti, má církev se zmítá v křečích, schází z cesty, když vidí, jak má
Přikázání jsou překroucena a způsobí zničení duší.
Modlete se, mé děti, Spojené státy se otřásají a moře se rozbouří.
Moje milované děti: aniž by byl spokojen, Zlý se pohybuje v hledání pomsty proti dětem mé Matky.
Ach, jak trpím svatokrádežemi, které pácháte proti Mně, které ignorujete, protože chcete, aby
s těmito činy rostlo zlo, jímž se duchovně omezujete!
Pro mou církev je nutné, aby zabránila odmítnutí mé Matky. Pokračováním této vážné chyby, má
církev bude čelit velkému zmatku a úpadku. Někteří z mých kněží zakážou mému lidu oddanost
k mé Matce.
Přitom samotná povaha přírody křičí k člověku, aby neodstraňoval mou Matku ze svého života,
a v tomto odmítnutí, budou vody silně rozvířeny a nářek lidí bude velký tak dlouho, dokud
nevrátíte mé Matce místo, které jí určila naše Nejsvětější Trojice – jako má Matka a Matka mého
lidu [Mt 1, 18; Jan 19, 25-27].
Milované děti, moji lidé, nepokračujte v omylu, nepokračujte v zabíjení nevinných, nebuďte zvrhlí
vůči těm, kteří ještě nevyslovili slova: "muž je muž, žena je žena" [Gen 1, 26-28]. Toto je lidská
přirozenost, kterou s velkou arogancí popírají ti, kdo později, uprostřed velkých nářků, budou
bědovat mezi křikem hrůzy a strachu.
Dost už nyní člověka, který je divákem omylů svých bližních. Probuďte se, nebuďte
napodobovateli hříchu, nebuďte následovníky Zlého.
Má Láska není kalná, nepřestává zářit, lidské stvoření je tím, kdo musí hledat mou Lásku.
JÁ JSEM, KTERÝ JSEM, JÁ JSEM VÁŠ BŮH! [Ex 3, 14].
Žehnám vám.
Váš Ježíš

855. Poselství Boha Otce ze dne 22. června 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

30 DNŮ SMRTÍCÍHO DŽIHÁDU

Mé děti, přichází událost, která vyděsí lid Ameriky. Tato událost není ode Mne, i když někteří budou
tvrdit, že je. Vzpomeňte si, že jsem vám to řekl, protože nepřítel se tím bude snažit obrátit vás
proti Mně.
Můj nepřítel naplánoval delší období teroru pro americký lid. Já použiji tyto události, abych přitáhl
lidi, kteří Mě ještě neznají, ke kajícnosti. V tomto čase dojde každý den v Americe k teroristickým
útokům.
Ameriko, řekl jsem ti, že nepřítel je již uvnitř tvých hranic. Udeří v koordinovaných útocích, které
budou trvat mnoho dní a budou stát mnoho životů.
Jeho cíl je obrovské krveprolití. Věří, že Mě poctí svými činy, ale nebude to tak. Uctí pouze svého
nepřítele.
Mnoho z mých lidí bude zabito v těchto útocích. Mnoho nevinných životů bude ztraceno. Nebojte
se, jen vězte, že když nebudete mezi nimi, že Já mám ještě pro vás práci, nebo že jste očišťováni
v mém milosrdenství v čase, jenž vám zbývá, proto v tom pokračujte.
Připravte se, mé děti, protože žena rodí a konec není daleko. Porodní bolesti se stávají častější
a silnější, jak čas postupuje ke konci. Nebude žádná přestávka v porodních bolestech, budou jen
přibývat.
Bůh Otec

Poznámka: Věřím, že 30 dnů smrtícího džihádu je plánováno na období Ramadánu. Zahrne mnoho
jednotlivců a spících buněk.

Jan 16, 1-4
1: To jsem k vám mluvil, abyste neodpadli.
2: Vyloučí vás ze synagógy, ano, přichází hodina, kdy každý, kdo vás zabije,
bude si myslet, že tím prokazuje službu Bohu.
3: Budou tak jednat, protože nepoznali Otce ani mne.
4: Ale toto jsem vám pověděl, abyste si – až ta hodina přijde – vzpomněli na to,
že já jsem vám to řekl. Neřekl jsem vám to hned na začátku, protože jsem byl s vámi.

856. Poselství Boha Otce ze dne 24. června 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

PŘEKÁŽKY

Nepřítel umístil překážky na vaši cestu, aby vás zastavil v tom, k čemu jsem vás povolal, abyste
činili. Musíte vidět (hledat) tyto překážky, abyste je překonali, aby neměl úspěch. Zvýší své úsilí
(s většími a častějšími překážkami), aby zastavil mou práci na zemi, jak se blíží víc a víc ke konci.
Je na vás, abyste se postarali, aby neuspěl.
Přemýšlejte, co vás zdržuje. Co vás zastavuje v práci, ke které jsem vás povolal? Držíte se zpátky,
nebo vás někdo zdržuje? Odstraňte překážku a pokračujte v činnosti, ke které jsem vás povolal.
Čas se krátí. Mnoho duší zbývá, aby bylo zachráněno, a není to má vůle, aby zahynuly. Neprojevíte
jim milosrdenství, které jsem prokázal vám? (Obraťte se na ně s biblí).
Bůh Otec

Př 11, 30: Ovoce spravedlivého, je jako strom života, a kdo se ujímá duší, je moudrý.
Mt 28, 19: Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy,
křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Mk 16, 15: A řekl jim: Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu tvorstvu.

857. Vize o svatém Josefu ze dne 1. května 2019.
Nástroj: Mária Magdolna (Maďarsko), http://egikegyelmekzapora.blogger.hu

SVATÝ JOSEF

Viděla jsem, jak svatý Josef klečel před Ježíšem a ronil své slzy za rodiny žijící ve světě. Svatý
Josef smutně sleduje, jak lehce se rodiny rozpadají. Ďábel dosáhl toho, že členové rodiny se
obrátili proti sobě. Zaslechla jsem, že svatý Josef řekl:
Můj Pane, s bolestí pozoruji, jak silná je v rodinách přítomnost Zlého. Mezi členy rodiny se vytratila
láska. Protože nejsi v jejich životě přítomen, stává se jejich srdce prázdné, a proto dovolí, aby je
Zlý rozdělil. Můj Pane, Ty jsi mi svěřil velkou úlohu. Prosil jsi mě, abych orodoval za rodiny, ale
moje orodování je účinné jen tehdy, když oni sami budou u mě prosit o pomoc.
Ježíš odpověděl: Neboj se, Josefe! V časech konce, až se všechno bude zdát, že kvůli beznaději
je všechno ztraceno, tehdy se k tobě mnozí obrátí. Tobě, můj pěstoune, jsem dal milost, že za co
ty budeš orodovat, to se vyplní. Zanedlouho zvítězí Neposkvrněné Srdce mé svaté Matky. I tvé
srdce je požehnané, plné milosti kvůli tvé čistotě a pokoře. Ty jsi patron a ochránce mužů a hlav
rodin. Proto chci, aby i tvoje srdce vítězilo, zejména u rodin. Na tobě a na své svaté Matce jsem
založil vzor svaté rodiny. Ach, na jak velké milosti měly podíl rodiny, které spolu vytrvaly.
Ani nevědí, že oni si užívají záštitu Svaté Rodiny. Tuto milost dám těm, kteří vytrvají s Bohem.
Mária Magdolna

858. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 20. června 2019.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

POSPĚŠTE SI!

Milovaní Boha:
Náš Král a Pán Ježíš Kristus vám žehná a naléhavě požaduje, abyste se obnovili jako
jeho děti v Duchu a Pravdě.
Je jen jediná výzva: POSPĚŠTE SI! Když nezrychlíte krok, nebudete schopni dosáhnout toho, co
je nutné, abyste odolali zkouškám zla.
Duchovní bitva proti Božím lidem sílí. Jsem poslán, abych vás volal ke změně vašeho života. Byl
jsem poslán, abych vás volal ke svatosti, k úplné změně vašeho způsobu žití, práce a jednání.
Neuvidíte potopu vodou, ale uvidíte oheň přicházet dolů z nebe kvůli zlu ve velkém počtu lidských
bytostí, členů Božího lidu, kteří zuřivě jednají proti samotnému člověku. Reagujte jako
generace, jako lidská stvoření, která jsou dětmi Boží!
Vzývejte našeho Krále a Pána Ježíše Krista a proste vaše anděly strážné udržet vás ve
stálém zbožňování, abyste nebyli rozptylováni Zlým.
Děti naší Matky a Královny celého stvoření, buďte prozíravé. Tato bitva, kterou ďábel zuřivě vede
proti duším, odhaluje svůj hlavní cíl: nejednotu.
Tímto způsobem, v rozdělení a oddělení, útočí s větší silou:
Rozděluje rodiny a společnost, skupiny, zasvěcené propagovat jistou zbožnost v církvi, rozděluje
ty, kdo patří k laickým řádům, rozděluje služebníky v církvích, rozděluje skupiny, které evangelizují
v Božím lidu. Stále rozděluje, aby zvítězil; rozděluje člověka v jeho psychice, aby jeho ego mělo
převahu, rozděluje srdce lidí, aby jejich ego mělo převahu, rozděluje lidský rozum, aby lidské ego
mělo převahu, rozděluje základy života člověka, aby se nemohl rozhodnout mezi dvěma stavy: tím
od Boha a "takový, jaký jsem" [Mt, 12, 25;1Kor 1, 10-13; 1Kor 11, 18].
Nenechejte Satana zohyzdit vaši duši, nedovolte svým srdcím ztvrdnout, nedívejte se na slabosti
ostatních s jejich nedostatkem pokory. Neměly byste žít uvězněné ve stavu pozorování nedostatků
ostatních, protože je to nebezpečné pro duši.
Hledejte pokoj jako někdo, kdo hledá poklad. Představte si svůj život jinak a užívejte svou paměť
k životu, abyste z ní obdržely ty největší výhody. Paměť je největším Božím darem, nezabředněte
do bahna své minulosti. Abyste bolestné vzpomínky uzdravily, je třeba odpovědět Boží
vzpomínkou. To vás donutí jednat k podobě našeho Boha soucitu, Boha milosrdenství, Boha lásky.
Bůh dovolí, aby vzduch byl dýchán spravedlivým i nespravedlivým, Bůh dovolí, aby slunce zářilo na
spravedlivého i nespravedlivého [Mt 5, 45-48].
Nežijte nižší pamětí, ale tou, kterou vám dává Duch Svatý, pamětí, která nezraňuje, která odpouští
a povzbuzuje. Buďte prozíravé, nebojujte se světskými zbraněmi, ale se zbraněmi duchovními
[2Kor 10, 3-4; Řím 13, 12-14], máte-li se postavit neustálým útokům zla, u nichž dobře znáte
jejich triky a zarputilost proti všem Božím dětem, s konečným cílem ďábla, zničit děti naší a vaší
Královny a vaší Matky ve velkém soužení.
JE JEDINÁ ODPOVĚĎ A NENÍ JINÉ: LÁSKA.

Je naléhavé, abyste se probudily a stále se dívaly na svět z reálného pohledu, v němž najdete
katastrofální duchovní, morální, sociální a kulturní stav lidstva, kde Zlý všude panuje, spolu se
satanským vandalismem smrti.
Netrvejte na tom, že budete tvrdohlavé a pokračovat v životě tím, čím žije svět. Potřebujete se
živit Láskou, jedině Boží Láskou.
Bojujte Boží Láskou – tím se děti Světla odlišují od dětí temnoty.
Lidstvo nepředvídalo současný okamžik, ale zničilo většinu věna, které Bůh odkázal člověku,
a v tomto čase žije pasivní válkou, do níž se pohroužily velké mocnosti, válkou ideologické
nadvlády v různých zemích, válkou náboženským pronásledováním, válkou hladem, technologickou
válkou a ekonomickými zbraněmi, jimiž mocnosti ovládají a rozhodují.
Milovaní Boha, lidstvo bude trpět, nikoli Boží vůlí, ale svými činy a díly mimo Boží vůli.
Modlete se, mor se stane pandemický a člověk omezí své činy ve světě. Připravte se.
Modlete se, kontinenty budou silně otřeseny.
Modlete se, Boží děti, ekonomika přejde od postavení být nutností člověka na status
být bohem navíc, pro tuto generaci a její přežití.
Modlete se děti Boží, z Říma vyjde to, co bude příčinou, že celý svět bude ohromen.
Kopí znovu probodne bok našeho a vašeho Krále.
Milovaní Boha, já jsem posel a jako posel vás naléhavě žádám zůstat v pokoji, aby tento pokoj vás
vedl do vyrovnanosti, až budete čelit překvapujícím událostem přírody.
V každé generaci Bůh varuje, ale člověk neposlouchá a odmítá Ho.
Člověk trpí svou pošetilostí a Boží milosrdenství se ukazuje ve své slávě očím těch, kteří trvají na
své víře a snaží se být lepší ve všech ohledech.
Apoštolové posledních časů, buďte neústupní, buďte silní ve své víře a nezapomeňte, že hodiny
lidstva nepokračují, ale jdou zpět.
Nezapomeňte, že Nejsvětější Trojice a naše a vaše Královna žízní po duších.
KDO JE JAKO BŮH?
Ve jménu Boha jediného a Trojjediného,
Svatý archanděl Michael

859. Poselství Boha Otce ze dne 25. června 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

ZVAŽUJTE KAŽDÝ KROK

Přeji si, abyste nyní pozorně rozvážili každý krok, který uděláte.
Hledejte Mě pro moudrost, abyste znali váš další postup.
Hledejte Mě pro ujasnění vašeho plánu – je to pro vás ta nejlepší cesta?
Nebude snad jiná cesta více požehnaná?
Každá akce, kterou učiníte v tomto času konce, má velkou důležitost.
Přijďte, položte své plány přede Mne a Já vás povedu.
Bůh Otec

Iz 30, 18-21
18: Hospodin vyčkává, chce se nad vámi smilovat, vyvýší se, slituje se nad vámi. Vždyť Hospodin je
Bohem práva, blaze těm, kdo ho očekávají.
19: Neboť lid bude sídlit na Sijónu, v Jeruzalémě. Nebudeš už nikdy plakat. Milostivě se nad tebou smiluje,
až budeš úpěnlivě volat; uslyší a odpoví ti.
20: Ač vám dával Panovník chléb soužení a vodu útlaku, on, tvůj učitel, už se nebude držet stranou. Na
vlastní oči uzříš svého učitele
21: a na vlastní uši uslyšíš za sebou slovo: "To je ta cesta, jděte po ní," ať budete chtít doprava nebo
doleva.

860. Poselství Boha Otce ze dne 1. července 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

BUDU JEDNAT VE VAŠEM JMÉNU

Mé děti, nyní je čas, kdy budu postupovat ve váš prospěch. Nyní je čas vyslyšených modliteb,
modliteb, které jste se už dlouho ke Mně modlily, abych je vyslyšel. Nic nepodnikejte a pozorujte
Mě pracovat, jak mohu jen Já.
Toužím udělat radost mým dětem, které Mě poslouchají a mají strach z mého svatého jména.
Toužím požehnat ty, kdo jdou po mých cestách, a dychtím, aby se dobře dařilo těm, které tak
ochotně dávají ostatním a které mému království poskytují práci, aby evangelium mohlo být
hlásáno po celém světě v těchto posledních dnech.
Věřte v tyto věci, mé děti, neboť Já jsem mocný Bůh a umím dobře vykonat vše, o co jste
Mě prosily. A pak ještě něco.
Bůh Otec

Iz 1, 19: Budete-li povolní a poslechnete, budete požívat dobrých darů země.
Dt 5, 33: Musíte se ve všem držet cesty, kterou vám Hospodin, váš Bůh, přikázal jít, a tak zůstanete
naživu, dobře se vám povede a budete dlouho živi v zemi, kterou máte obsadit.
Dt 5, 32-33

32: Bedlivě dodržujte, co vám přikázal Hospodin, váš Bůh, neuchylujte se napravo ani nalevo.
33: Musíte se ve všem držet cesty, kterou vám Hospodin, váš Bůh, přikázal jít, a tak zůstanete naživu,
dobře se vám povede a budete dlouho živi v zemi, kterou máte obsadit.
Jan 15, 16: Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce
a vaše ovoce aby zůstalo; a Otec vám dá, oč byste ho prosili v mém jménu.

861. Poselství anděla strážného Márie Magdolny ze dne 7. května 2019.
Nástroj: Mária Magdolna (Maďarsko), http://egikegyelmekzapora.blogger.hu

ÚZKÁ BRÁNA

Před branami nebe jsem viděla úzkou a těsnou cestu. Byl na ní mizivý počet duší, které vytrvaly
vedle Boha až do konce. Můj strážný anděl mi dovolil uvidět, kolik duší se během cesty otočilo
a raději si vybraly lehčí cestu. Můj anděl strážný řekl:
Aby někdo vytrval až do konce, k tomu je zapotřebí zvláštní Boží milost. Jak jsi viděla, velmi mnoho
duší se otočilo a šlo zpět. Dokonce tento krok učiní i ty, o nichž byste si to ani nepomysleli. Hřích je
taková síla, že odláká nespočet lidí od Boží milosti.
Ve svátostech přebývá velká síla. Ale svátosti jsou účinné, jen když je ve vás účinná živá víra,
naděje a láska.
Satan zná slabosti lidí. Pokouší jen ty, se kterými sklidí úspěch. Každý svatý měl svá pokušení,
s nimiž musel zápasit. Obstáli ve zkouškách a získali svou odměnu.
Kdo se postaví na Boží stranu, musí se připravit na to, že cesta k Němu je velmi těžká.
Bez jeho milosti není možné být spasen.

Anděl strážný Márie Magdolny

862. Poselství Ježíše ze dne 28. června 2019.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

NEVĚŘÍTE, NEVIDÍTE SAMI SEBE, NEOBRACÍTE SE

Moji milovaní lidé:
Mé požehnání musí být přijímáno s větší vážností. Žijete v čase, který musíte prožívat v duchu,
abyste pak mohli žít v mé Lásce a být věrnou částí mého lidu.

Po těchto slovech, náš Pán Ježíš Kristus, impozantní, s bílou tunikou, dekorovanou zářícími
výšivkami, se svými zvlněnými kaštanovými vlasy a hlubokýma medově zbarvenýma očima,
mi říká:
"Moje milovaná: Podívej se na mé srdce – vysušené kvůli nedostatku lásky mých dětí,
podívej se, jak mé srdce bije, při opovážlivosti mých dětí, které žádají, abych se vzdálil
z jejich života!"

V tomto okamžiku Nejsvětější Srdce našeho milovaného Pána, proniká jeho tunikou a vychází
na plášť a já s posvátným úžasem rozjímám před suchostí jeho Nejsvětějšího Srdce, o Němž mluví,
jak září v oslňujícím světle. Vidím je živé, světlo se spojuje s Krví jako nevysvětlitelná a velkolepá
složka jeho Božího majestátu.
Náš Pán mi říká: "Pohleď, jak přirozenost lidské bytosti už není respektována a člověk, ve své
horlivosti Mi vzdorovat, vytváří nemorální podoby vztahů muže s mužem a ženy s ženou."
ZRANILI MOU VŮLI!
Obklopeni šílenstvím, do nějž se vrhli ti, kdo se rozhodli vzbouřit se proti Mně, oslepení poslušností
k ďáblu, který nasytil jejich mysl novým kultem: satanským.
Nejsou si vědomi, co vyzařují na celé stvoření: neposlušnost, nedostatek lásky, bezbožnost,
šílenství, opuštění, smrt. Pohřbili víru ve Mne a křižují Mě znovu, když páchají tolik kacířství
a neustálé bezbožnosti!

Temnota lidské duše dosahuje všeho, co je stvořeno a rozpoutá velké události, které povedou
lidstvo k životu ve Velkém soužení.
Velké národy se seskupují, aby vytvářely aliance proti ostatním národům, aby je napadly a ovládly,
mezi nimi i velký národ severu.

Náš Pán Ježíš Kristus mě nechává, abych se dívala se na velkou invazi v Americe a současně
v Evropě. Vidím Spojené státy zbavené svého bohatství a ostatní národy vydrancované a zotročené
k službě zlu.
Náhle mi říká: "Moje milovaná dcero, dívej se pozorně…" a najednou je přede mnou zeměkoule,
blíží se velkou rychlostí, a pak se zastavuje. Dívám se na geografii celé Ameriky. Pán mi ukazuje
Severní Ameriku, která se pozvedá a odhaluje různé vrstvy země odkryté, a náš milovaný Pán mi
říká: "Dávej pozor!"
Náhle vidím, jak od jádra Země začíná pohyb, který míří vzhůru, stává se silnějším, dokud
nedosáhne povrchu.
Můj Pán, Ježíš Kristus mi říká: "Má milovaná dcero, pozoruj, jak se stane toto velké zemětřesení,
jak zrychluje, když stoupá a jeho pohyb roste."

Pozoruji, jak se tektonické desky otvírají a jak to, co člověk postavil, se silně hýbe a velké
mrakodrapy se hroutí. Lidská bolest je veliká. Na chvíli je ticho, a pak uprostřed nářku slyším
mnoho lidí úpěnlivě prosit k našemu Pánu o odpuštění.
Mé dítě, zopakoval jsem vám s velkou přesností mocný pohyb uvnitř Země, velká zemětřesení,
jimiž budou trpět všichni lidé na Zemi, protože se neobracejí a vzpírají se Mi.
Část této zvrácené generace ztmavne a z této temnoty přijde hlad.
Nevěříte, nevidíte sami sebe, neobracíte se, berete má varování a varování mé Matky
jako bezvýznamná, i když na Zem přicházejí malá varování z vesmíru před tím,
co přijde ve velkém měřítku a způsobí značnou škodu.
Neosvojujte si moderní trendy, pokud jde o mé Slovo, dodržujte můj Zákon a pronikejte do mého
Slova. Buďte Láskou, jako Já jsem Láskou, opravdovou Láskou [1Jan 4, 8;16].
Neúčastněte se moderních směrů, jimiž chtějí podrobit mou církev – mé Slovo je jedno.
Ach, moji lidé, buďte více duchovní, abyste, posíleni Duchem Svatým, byli bratrští, mějte na
paměti, že Zlý hryže srdce lidí, vnáší do něj úzkost a sklony, které nejsou mou vůlí, aby vás zmátl
a uloupil vám věčnou spásu.
Neodvracejte se od mé Matky – v ní najdete sílu pokračovat na mé cestě. Jděte na pomoc svým
bratrům, připravte se duchovně a začněte se základy, aniž byste zapomněli, že Já odměňuji ty,
kdo se snaží.
Nebuďte mezi těmi, kdo jen hlásají mou Lásku a mlčí o mé Spravedlnosti.
Čin jednoho z velkých vůdců světa bude proveden v tichosti a lidstvo propadne panice. Tento
okamžik využijí jeho odpůrci k zásahu.
Chci, abyste pochopili, že si způsobujete svůj vlastní trest, v němž jsou zahrnuty choroby, přírodní
události, vzpoury lidí proti Mně a proti mé Matce.

Válka, kterou zakoušíte v tichosti, se stane strašlivou a konečnou třetí světovou
válkou.
Modlete se, moji lidé, modlete se za celé lidstvo, které je ponořeno do své vlastní
katastrofy, podněcované Zlým.
Modlete se, moji lidé, většina Země se bude třást – kvůli zlému lidskému jednání.
Modlete se, moji lidé, pohromy se blíží, stejně jako postupují lidé, kteří ve Mne nevěří
a kteří se opovažují vcházet do mých odhalení a těch, mé Matky. Ne ze strachu, ale
aby je popřeli, potom, co přivítali Zlého.
Moji lidé, tato odhalení jsou pro vás, aby vás duchovně připravila. Nebojte se těch, kdo se vám
posmívají, nebojte se pohrdání. Události, které člověk sám přitahuje, přijdou, a s mou Láskou
budete pomáhat těm, kteří vámi pohrdali.
Přijďte ke Mně, nevzdávejte se spásy svých duší!

Potom, co pronesl tato slova, náš Pán odešel, žehnaje lidstvo.
Žehnám vás mou Láskou.
Váš Ježíš

863. Poselství Boha Otce ze dne 28. června 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

MÁ VÁM NÁŠ PÁN NĚCO ŘÍCT?

Během 10 let, kdy jsem občas uváděla prorocké pořady a NIKDY DŘÍVE ve všech těchto pořadech
jsem neobdržela tolik ŽIVOT MĚNÍCÍCH prorockých poselství, jak jsem je dostala pro toto
poselství. Tato část zahrnuje 23 prorockých poselství pro neznámé jednotlivce a také příběh
jednoho mučedníka z minulých staletí, který, myslím si, povzbudí každého, kdo jej uslyší.
Sdílím tento link s vámi, protože nechci, aby si někdo nechal ujít slova, která má pro něj Pán.
https://justpraisehimtoday.podbean.com/e/all-prophetic-show-and-martyr-story/
nebo:
http://poselstvi-zbytku.org/avi/prophetic.mp3

864. Poselství Boha Otce ze dne 2. července 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

PODÍVEJ SE ZNOVU

Vidím, co leží před vámi. Jste jako kobylky ve vlastních očích, proti problémům a výzvám, které se
ve vašem životě jeví jako obři.
Říkám ti, mé dítě, POVSTAŇ, neboť jsi SKUTEČNĚ SCHOPNÉ přemoci tyto obry, protože jsem šel
před tebou a učinil tato křivolaká místa rovná a naplnil jsem tvé ruce zbraněmi. Dal jsem ti sílu do
tvých slov, abys nazvalo ty věci, které nejsou, jako by byly.
Není nic, co bys mohlo potřebovat, co už jsem ti neposkytl.
Podívej se znovu – nedovol, aby tě vzhled obrů přemohl, neboť Já jsem mocný Bůh a má síla je
dokonalá ve slabosti – tvé slabosti.
Tvoje závislost na Mně, Mě těší.
Bůh Otec

Poznámka: V duchu jsem viděla ženu, jak položila svou hlavu na rameno muže, který se smál
velkým štěstím.

Fil 4, 13: Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu.
Iz 45, 2: Já půjdu před tebou, vyrovnám nerovnosti, rozrazím bronzová vrata, železné závory zlomím.
Řím 4, 17: jak je psáno: ustanovil jsem tě za otce mnohých národů. Je naším otcem před tváří toho, v nějž
uvěřil, před Bohem, který dává život mrtvým a povolává v bytí to, co není.
2Kor 12, 9: ale on mi řekl: "Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví má síla." A tak se budu
raději chlubit slabostmi, aby na mně spočinula moc Kristova."
Nu 13, 32-33
32: Pomluvami zhaněli Izraelcům zemi, kterou prozkoumali: "Země, kterou jsme při průzkumu prošli, je
země, která požírá své obyvatele, a všechen lid, který jsme v ní spatřili, jsou muži obrovité postavy.
33: Viděli jsme tam zrůdy – Anákovci totiž patří ke zrůdám – a zdálo se nám, že jsme nepatrní jako
kobylky, vskutku jsme v jejich očích byli takoví."
Př 18, 21: V moci jazyka je život i smrt, kdo ho rád používá, nají se jeho plodů.
Př 13, 3: Kdo hlídá svá ústa, střeží svůj život, kdo se pošklebuje, toho stihne zkáza.
Ef 6, 10-18
10: A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci.
11: Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům.
12: Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento
věk tmy, proti nadzemským duchům zla.
13: Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno
překonat a obstát.
14: Stůjte tedy "opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti,
15: obuti k pohotové službě evangeliu pokoje"
16: a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého.
17: Přijměte také "přilbu spasení" a "meč Ducha, jímž je slovo Boží".
18: V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za
všechny bratry i za mne,

865. Poselství Boha Otce ze dne 4. června 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

BEZ STRACHU

Jak to, že se nebojíte chodit ve svých hříších, přestože víte, že Já jsem svatý Bůh? Jak to, že se
nebojíte dávat své tělo idolům, když víte, že Mě to uráží? Jak to, že se nebojíte zacházet tak
nedbale s těmi, kteří se o vás starají, když víte, že Já vás stále pozoruji?
Jak to, když jste tak blízko konce, že můžete jít beze strachu z mé mocné síly?
Řekl jsem vám – nebojte se, co člověk může udělat vám, ale měli byste se bát moci Toho, kdo
může vaše tělo uvrhnout do pekla.
Čiňte pokání, a Já se k vám přiblížím. Nebudete-li se kát, budete čelit soudu, až přijde váš čas,
být povoláni domů.
Bůh Otec

Lk 12, 18-22
18: Pak si řekl: Tohle udělám: Zbořím stodoly, postavím větší a tam shromáždím všechno své obilí i ostatní
zásoby
19: a řeknu si: Teď máš velké zásoby na mnoho let; klidně si žij, jez, pij, buď veselé mysli.
20: Ale Bůh mu řekl: "Blázne! Ještě této noci si vyžádají tvou duši, a čí bude to, co jsi nashromáždil?"
21: Tak je to s tím, kdo si hromadí poklady a není bohatý před Bohem.
22: Svým učedníkům řekl: "Proto vám pravím: Nemějte starost o život, co budete jíst, ani o tělo, co budete
mít na sebe."
Př 15, 3: Oči Hospodinovy jsou na každém místě, pozorně sledují zlé i dobré.
Mt 10, 28: A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou; bojte se toho, který může i duši
i tělo zahubit v pekle.
Jak 4, 7-8: ...přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám. Umyjte si ruce, hříšníci, a očisťte svá srdce, lidé dvojí
tváře!

866. Poselství Matky Spásy ze dne 13. května 2019.
Nástroj: Mária Magdolna (Maďarsko), http://egikegyelmekzapora.blogger.hu

ŽIVOT JE BOJ

Má nebeská Matka mi vyprávěla o tom, jak málo lidí poslouchá její poselství, která se šíří po celém
světě. Pohled mé Matky byl láskyplný a současně smutný. Pak řekla:
Moje děti, Bůh vás natolik miluje, že navzdory hříchu, vždy zajistí pro vás milosti. Jinak byste se
ztratily. Skrze Mne posílá své výzvy (znamení), aby zachránil lidstvo. Jako Matka nosím ve svém
srdci osud každého mého dítěte nejen na zemi, ale i na onom světě. Každý, bez výjimky, je mým
dítětem, a proto, kdo se ke mně obrátí, najde svou radost v mé lásce.
V dnešním životě vše mluví o boji. Boj probíhá ustavičně mezi dobrem a zlem. Každý den se musíte
rozhodnout, zdali jste s Bohem, nebo proti Němu. Rozhodnutí, která plynou z každodenních

zápasů, musíte přinášet celý život. Mé děti, vyzbrojte se silou modlitby, silou svátostí a silou
svátostin. Ty pro vás zaručí pramen milostí, za které nemusíte platit.
Matka Maria

867. Poselství Ježíše ze dne 15. června 2019.
Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko), http://jezusuzenete.hu

KDYŽ SI ZVOLÍ BLUD, BUDOU ZATRACENI

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

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

Mt 24, 21-22
21: Neboť tehdy nastane hrozné soužení, jaké nebylo od počátku světa až do nynějška a nikdy již nebude.
22: A kdyby nebyly ty dny zkráceny, nebyl by spasen žádný člověk; ale kvůli vyvoleným budou ty dny
zkráceny.

868. Poselství Ježíše ze dne 5. července 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA),

ČAS VELKÉHO HLADOVĚNÍ

Mnoho mých dětí si dělá starosti o svou budoucnost… co budou jíst, kde budou bydlet, v čem
budou chodit, ale Já vedu mé děti, které Mě nyní mohou slyšet…některé, aby si udělaly zásobu
obilí, jiné, aby si zbudovaly přístřeší a zase jiné, aby se staly zkušenými farmáři a lovci.
V budoucnu přijde na celý svět čas velkého hladovění. Divoká zvířata se nebudou hojně potulovat
po zemi jako nyní, neboť pro ně nebude potrava a nastane velké vymírání.

Poznámka: V duchu jsem viděla, že se také něco stane oceánům, kde ryby nebudou moci žít jako
dřív. Něco učiní vodu nevhodnou k životu, a ony zahynou.
Bude existovat žalostně málo potravy, a to, co bude dostupné, bude kontrolováno zlými. V tomto
čase si musíte dávat pozor, abyste se ode Mne neodvrátily (viděla jsem, že tím míní veřejně Jej
odsoudit na oplátku za potravu), výměnou sama sebe za jídlo pro vás a vaše maličké. Když se
místo toho více zaměříte na víru ve Mne, obstarám vám potravu v daleko větší míře, než byste
mohly dostat samy.
Až ten čas velkého hladu přijde, povedu každé z mých dětí tam, kde mají být a kde nebude
nedostatek pro ty, kdo věří ve Mne a jdou po mých cestách. Soustřeďte se na Mne a Já vás
povedu.
Soustřeďte se na Mne.
Ježíš

Zj 12, 12: Proto jásejte, nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte! Běda však zemi i moři, neboť sestoupil
k vám ďábel, plný zlosti, protože ví, jak málo času mu zbývá.
Mt 24, 7: Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha
místech.
Mt 6, 24-26

24: Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat, k jednomu
se přidá a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku.
25: Proto vám pravím: Nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe.
Což není život víc než pokrm a tělo víc než oděv?
26: Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol, a přece je váš nebeský Otec živí.
Což vy nejste o mnoho cennější?
Oz 4, 1-3
1: Slyšte slovo Hospodinovo, synové izraelští! Hospodin vede při s obyvateli země, protože není věrnost
ani milosrdenství ani poznání Boha v zemi.
2: Kletby a přetvářka, vraždy a krádeže a cizoložství se rozmohly, krveprolití stíhá prolitou krev.
3: Proto země truchlí, chřadnou všichni její obyvatelé, polní zvěř a nebeské ptactvo; hynou i mořské ryby.
Jr 17, 13: naděje Izraele, Hospodine, všichni, kdo tě opouštějí, propadnou hanbě. Ti, kdo se ode mne
odvracejí, jsou zapsáni v zemi stínů, protože opustili zdroj živých vod, Hospodina.
Zj 6, 5-6
5: Když Beránek rozlomil třetí pečeť, slyšel jsem, jak třetí z těch bytostí řekla: "Pojď!" A hle, kůň černý,
a jezdec měl v ruce váhy.6: A z kruhu těch čtyř bytostí jsem slyšel hlas: "Za denní mzdu jen mírka pšenice,
za denní mzdu tři mírky ječmene. Olej a víno však nech!"

869. Poselství Boha Otce ze dne 8. července 2019
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
TI, KDO POMLOUVAJÍ

Ti, kdo pomlouvají své bratry a sestry a nazývají se mým jménem…
Nyní je čas sklizně toho, co jste zaseli. Vrátím vaše pomluvy do vašeho vlastního života
a vy poznáte, že mé svaté Slovo je pravdivé. Myslíte si, že nepodléháte žním? Myslíte si, že mé
Slovo se vztahuje na ostatní a ne na vás? Myslíte si, že budu jen přihlížet, když se nazýváte mým
jménem a děláte práci mého nepřítele proti mým vlastním dětem? Kdepak, tam, kde je cena
k uhrazení, si ji od vás vyžádám.
Začnete prožívat nezdary tam, kde jste je dříve neměli. Konflikty, které jste zaseli, se vrátí do
vašich vlastních vztahů. Špatnosti, které jste vrhali na jména ostatních, se vrátí na vaše jméno,
a všechno, co jste si přáli vidět u těch, jimiž pohrdáte, stane se vám.
Proste o odpuštění a vyznejte jeden druhému své chyby. Pustili jste svůj život na cestu zkázy,
jelikož nyní budete sklízet všechna zničení, která jste zamýšleli přivodit ostatním.
Bůh Otec

Lv, 19, 16: Nebudeš se chovat ve svém lidu jako utrhač, nebudeš ukládat svému bližnímu o život. Já jsem
Hospodin.
Př 10, 18: Kdo skrývá nenávist za zrádné rty, i ten, kdo šíří pomluvy, je hlupák.
Gal 6, 7: Nemylte se, s Bohem nejsou žerty! Kdo co zasel, to taky sklidí.

870. Poselství Ježíše ze dne 6. března 2011.

Nástroj: Jennifer (USA).

NAJDETE VÍTĚZSTVÍ, KDYŽ MI PŘINESETE BYŤ I JEDINOU DUŠI

Mé dítě,
ptám se mých dětí: jak dlouho se ještě budete vzdávat? Jak dlouho ještě budete vydávat duši na
pospas světu a dovolit jí, aby se zkazila? Mé děti, dnes k vám přicházím, abych se vás zeptal, zdali
víte, že vaším jediným úkolem na zemi je zachránit duši vašeho bližního. Pokusíte se ji zachránit?
Dnes existuje mnoho lidí, kteří definují svou identitu místem svého bydliště, nebo barvou kůže.
Dokonce Já, Ježíš, jsem byl označen na kříži jako Nazarejec. Nepřišel jsem jenom pro Nazarejce,
Já jsem přišel pro lidstvo v jeho úplnosti. Přišel jsem pro lidi všech zemí, měst a vesnic. Přišel jsem
pro každou barvu kůže, protože Já nosím všechny barvy kůže.
Žádná duše neunikne mému milosrdenství, to jenom ta duše, jež ji odmítne a tak se sama zřekne
věčného života se Mnou. Pohleďte na vašeho bližního, vašeho bratra nebo sestru očima lásky
a s pocitem milosrdenství. Jak byste mohly jít na mši a hledat milosrdenství vašeho Krále, jestliže
se vám nedaří být milosrdnými k těm, kteří vás obklopují?
Říkám vám, že láska nemá omezení, nebo podmínky, jež by jí byly vnuceny. Nemůžete milovat
vašeho Pána a Spasitele celým svým srdcem, celou svou myslí a celou vaší duší, jestliže Mě
nebudete moci vidět v každé duši, kterou potkáte. Jestli v ní uvidíte zlo, nechejte Mě být
spravedlivým soudcem, ale přeji si, abyste se ke Mně modlily, abych se přiblížil k této duši jako
milosrdný Král.
Jestliže svůj život budete žít jako nástroj milosrdenství, pak toto milosrdenství vám bude uděleno.
Jděte, drahé děti a obraťte svá srdce k Půstu. Jděte na poušť, neboť bude to poušť, kam znovu
přijdu a probudím svět, který se odvrátil od pravdy. Buďte v pokoji, a v milosrdenství nakonec
zvítězíte, protože najdete vítězství, když Mi přinesete byť i jedinou duši, neboť Já jsem Ježíš a mé
milosrdenství a má spravedlnost zvítězí.
Ježíš

Převzato z http://www.wordsfromjesus.com

871. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 3. července 2019.
Nástroj: Luz de Maria (USA).

Boží lidé:
Ve zbožňování Boha jednoho a Trojjediného, řekněte se mnou: KDO JE JAKO BŮH?
Účastněte se na velikosti Božích dětí a sjednoťte se v Boží Lásce tak, aby zmatek, který právě
rozděluje lidstvo, vás nezastihl nepřipravené.
Boží děti, lidstvo trpí velkým chladem kvůli nedostatku lásky, který panuje mezi Božími dětmi, které
Lásku neznají. Stvoření, čelíce této nouzi, vnímá tento nedostatek a říká člověku: Vzchop se,
protože bez Boží Lásky lidské srdce a fyzické i duchovní smysly degenerují!
Usilujete o dosažení duchovních hodnot a po svém vzestupu?
Buďte Boží Láskou a získejte pokoj.
Náš Král a Pán Ježíš Kristus nechce, abyste pily hořký kalich zmatku, jenž bude příčinou vašeho
utrpení, a tak mě poslal, abych stále rozněcoval plamen Boží Lásky v každém lidském stvoření,
které o ni poprosí, když čelí temným myšlenkám.
V těch žije nyní velký počet lidí, kdy vzrůstá závist, netrpělivost, nerozvážnost a nedostatek lásky,
které se přenášejí do duchovních smyslů, a z toho plyne nedostatek duchovního růstu lidstva.
A to je přesně to, co ďábel potřebuje, aby polapil co největší počet duší.
Vyzývám vás, abyste se modlily bez přestání [1Thes 5, 17], aby vás neobklopila světskost. Proto
kažte, hlásejte Boží Slovo, abyste se neztratily, ani vy, ani vaši bratři.
Nepopírejte volání našeho Krále a Pána Ježíše Krista, ani ty z Našich, ani naši a vaši Blahoslavenou
Matku. Buďte bytostmi, které se přimlouvají za své bratry [1Tim 2, 2], za dobro pro celé lidstvo,
tváří v tvář velkým změnám, k nimž dochází po celé zemi. Proměna v myšlení člověka dosáhla jeho
srdce, a proto jeho práce a jednání ho zatvrzuje, nebo zmírňuje: Každá osoba si zvolí, co chce mít
– požehnání, nebo zničení. [Dt 30, 15-19].
Požehnání stojí před lidstvem ve speciální podobě, aby mohl být zachráněn co největší počet
lidských bytostí.

Pozvedněte zraky, lidé Boha, nechoďte marně sem a tam. Neboť jste to vy, kteří se svou
svobodnou vůlí se rozhodnete jít k duchovnímu růstu, nebo k duchovnímu úpadku.
Každý národ bude očištěn, některé víc než druhé. Je vskutku Božím přáním, aby uprostřed Božího
lidu vzrůstala mezi bratry vzájemná pomoc, abyste tak svědčili o Boží Lásce, s níž žijete.
Nacházíte se v okamžiku bolesti, tváří v tvář lidské neposlušnosti a přivítání, které lidstvo nabídlo
ďáblu svými neřestmi a zvrácenostmi.
Modlete se, Boží děti, modlete se za lidstvo, aby nebylo ponořeno do zkaženosti
Satana.
Velké omyly se šíří mezi Božím lidem se záměrem, aby Boží lid neposlouchal našeho
a vašeho Krále a Pána Ježíše Krista a vzdálil se od dobra, a abyste byly
pronásledovány, oloupeny o vše, co vlastníte, bloudící a bity těmi, co se sjednotili se
zlem.
Modlete se, Boží děti, modlete se, lidstvo bude nepředstavitelně trpět.
Modlete se, Země se silně třese.
Lidstvo nedokáže pochopit, že je na cestě k velkým a strašným katastrofám,
způsobených neposlušností k Nejsvětější Trojici a neúctou vůči naší a vaší Královně
a Matce.
Modlete se, Boží děti, voda moří, znečištěná člověkem, bude příčinou vážných nemocí
u lidí.
Nacházíte se před Božím Duchem, který vás pobízí k tomu, abyste vycházely do duchovních výšin,
a proto byly nositeli víry, poznání, síly, naděje a schopnosti jednat v hlubinách Boží velikosti,
kterou najdete jen tehdy, budete-li pravdivá stvoření, stále usilující po božském.
Nekolísejte, bez ohledu jak silné mohou být zkoušky, jděte dál bez váhání, protože Pravda je
z Boha a jen On zná hlubiny lidského srdce [1Kor 2, 10-11].
Buďte věrné a usilujte o JEDNOTU Božích dětí. Co má přijít, nebude snadné žít, neboť lidé
a vy budete potřebovat vzájemně se ochraňovat.
V čase velkých událostí, pomoc jedněch druhým je to, co vám dovolí pokračovat s vírou.
Ochraňuji Boží lid.
Svatý archanděl Michael

872. Poselství Boha Otce ze dne 9. července 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

VNITŘNÍ ZMĚNA

Mé děti, vezmu vás do období vnitřní změny. V této době půjdete od jedné velké změny k další.
Každou vyberu Já a vy se podrobíte změnám, které vyžaduji, a pak můžete jít výš se Mnou.
Rozhodnutí změnit věci, které Mě urážejí, je vaše – nebo ne, ale Já jsem nyní vybral čas, abych
vás očistil. Je to mé přání, abyste se Mi podrobili.
Připravuji každého z vás na to, co leží před vámi. Věnujte důkladnou pozornost tomu, co dělám
ve vašem životě a poučte se z toho.
Bůh Otec

Iz 43, 18-19
18: Nevzpomínejte na věci dřívější, o minulosti nepřemítejte.
19: Hle, činím něco docela nového a už to raší. Nevíte o tom? Já povedu pouští cestu, pustou krajinou
řeky.
Jr 29, 11: Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji,
nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti.
Za 13, 9: Tu třetinu však provedu ohněm. Přetavím je, jako se taví stříbro, přezkouším je, jako se zkouší
zlato. Ti budou vzývat mé jméno a já jim odpovím. Řeknu: Toto je můj lid. A oni řeknou: Hospodin je můj
Bůh.
Iz 48, 10: "Hle, přetavil jsem tě, ne však jako stříbro, vyzkoušel jsem tě v tavicí peci utrpení."

873. Poselství Ježíše ze dne 11. července 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

ROZPTÝLENÍ A ZÁBAVA

Mé děti, tak mnoho duší jde každý den v temnotě. Nemají o Mně žádnou znalost. Dělají si legraci
z mých varování seslaných mým prorokům.
Brzy přijde den, kdy mnoho z nich bude vzato ve svém hříchu, aniž by Mě kdy poznaly. Modlete se
za tyto ztracené duše, neboť je to mé přání, aby o Mně věděly. Nechci, aby zahynuly, ale došly
k poznání Pravdy a těšily se z věčného života.
Váš svět je plný rozptýlení a zábavy. Nepřítel postavil mnoho protivníků, kteří s vámi soupeří o váš
čas se Mnou. Rozestavil mnoho šalebných klamů, aby odlákal nic netušící a nespasené duše.
Mé srdce se rmoutí kvůli utrpení v jejich budoucnosti. Chci, aby mé děti se přimlouvaly za tyto
ztracené duše a svědčily těm kolem vás, abych je mohl zachránit.
Čas už je velmi krátký, mé děti. Soužení je již u vás. Nemarněte čas, který vám zbývá k činění
dobra na zemi. Dotkněte se těch, kterých můžete. Všude projevujte laskavost. Dávejte těm, kolem
vás. Nechejte je spatřit mou velkou lásku ve vás, neboť to je přitáhne ke Mně.
Bděte a modlete se za můj návrat.
Ježíš

Iz 42, 16: Slepé povedu cestou, již neznají, stezkami, o nichž nic nevědí, je budu vodit. Tmu před nimi
změním v světlo, pahorkatiny v rovinu. Toto jsou věci, jež učiním, od toho neupustím.
Jan 3, 19: Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože
jejich skutky byly zlé.
1Kor 10, 13: Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni
zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste
mohli obstát.
Mt 21, 22: A věříte-li, dostanete všecko, oč budete v modlitbě prosit.
Mt 24, 6-10
6: Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách; hleďte, abyste se nelekali. Musí to být, ale to ještě nebude
konec.
7: Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha místech.
8: Ale to vše bude teprve začátek bolestí.
9: Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno.
10: A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět.

874. Poselství Božích andělů v pátek, dne 26. dubna 2019.
Nástroj: Mária Magdolna (Maďarsko), http://egikegyelmekzapora.blogger.hu

SRÍ LANKA

Andělé ke mně hovořili o události, která se stala na Srí Lance, kde na velikonoční neděli zemřelo
velké množství věřících, kteří podlehli atentátu. Andělé řekli:
"Celé nebe se zachvělo při této události, kdy ztratilo život mnoho nevinných lidí. Naše Nebeská
Matka ronila krvavé slzy, neboť k atentátu podnítila přívržence islámu nenávist a hněv.
Tato událost znamená výzvu k celému světu, aby si lidé uvědomili, co se stane s křesťanstvím.
I když bylo mnoho mrtvých, jásejte, neboť byli vzkříšeni v Kristu do věčného života. Ti, kdo
pronásledují křesťany, pronásledují ve skutečnosti Krista.
Svět odvrhl vyznání lásky, která nepodporuje hřích. Satan použije islám jako nástroj nenávisti, aby
škodil křesťanství. Tam, kde uvidí živou víru, zaútočí nejvíc. Modlete se, aby tato událost vedla
mnohé k pokání a obrácení!"
Boží andělé.

875. Poselství Ježíše ze dne 5. července 2019.
Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko), http://jezusuzenete.hu

JEN SVOU VÍROU DOKÁŽETE POCHOPIT, ŽE JSEM MEZI VÁMI

Moje drahé děti,
Dnes je první pátek, den mého Nejsvětějšího Srdce. Žádám ty, kdo prosí o odpuštění mé svaté,
kopím probodené srdce, aby mysleli na to, že až do konce světa budu bojovat svůj smrtelný zápas
v těch duších, které žijí ve smrtelném hříchu a ve svatém přijímání Mě donutili vejít dovnitř.
V takových duších je pánem Satan, který Mě znovu a znovu křižuje. Velmi vás prosím, abyste nikdy
nepřijali svátost oltářní jako důvod soudu a svého zatracení, neboť mimo to, že v takových duších
strašně trpím, také ti, kdo jsou ztracení, budou potom muset trpět totéž v pekle navěky. Nechť
každý prozkoumá, zda přijímá Tělo a pije Krev Syna člověka důstojně, neboť jinak jí a pije svůj
soud.
Moje děti, to jsem vám řekl proto, že dnes zpověď vyšla z módy. Mnozí přijímají ze zvyku. Berou
Mě k sobě jako kousek obyčejného chleba. Nemyslí na to, že Já, Bůh, sestupuji na oltář v každé
mši svaté proto, abych vás nakrmil, abyste nezeslábli na cestě v holé pustině, v tomto údolí slz.
Já jsem váš jediný zachránce, který s horlivou láskou bdí nad čistotou vašich duší. Já vás ochráním
před útokem Satana a před věčným zatracením. Kdybyste Mě mohli vidět, jak jsem nádherný,
štěstím byste zemřeli.
Přečtěte si evangelium: "Po šesti dnech vzal Ježíš Petra, Jakuba a jeho bratra Jana, a vyvedl je

na vysokou horu. A byl před nimi proměněn: jeho tvář zářila jako slunce a jeho šat zbělel jako
světlo. V tom se jim ukázal Mojžíš a Eliáš, jak s ním rozmlouvají. Petr se ujal slova a řekl Ježíšovi:
"Pane, je dobře jsme tady. Chceš-li, postavím tu troje přístřeší: jedno tobě, jedno Mojžíšovi
a jedno Eliášovi" [Mt 17, 1-4].

Tehdy apoštolové ještě nemohli zůstat se Mnou v mé slávě. Viděli Mě umřít na kříži. Teď ještě ani
vy Mě nemůžete vidět tváří v tvář, ale jen svou vírou dokážete pochopit, že jsem mezi vámi.
Moje maličké děti, prosím vás o to, přijmete-li Mě ve svatém přijímání do svého čistého
srdce, vytvořte v sobě ticho. V pocitu, jako byste zanikali, vzdávejte Mi dík a buďte Mi vděční
za to, že jsem vešel do vašeho srdce a že zůstanu mezi vámi až do konce světa.
Vzdávejte díky takto:
Můj drahý Ježíši, můj zbožňovaný Králi, děkuji, že mě přijímáš a miluješ takovou, jaká jsem.
Děkuji, že se nedíváš na mou nicotu, ale ve své nekonečné lásce chceš moji záchranu. Právě proto
se teď ani já nebudu dívat na sebe, ale jedině na Tebe, jenž jsi tady a teď šťastným Králem mého
maličkého srdce.
Z celého svého srdce Tě zbožňuji, oslavuji a velebím a vzdávám Ti díky. Svou modlitbou se
připojuji k tvé nejsvětější Matce, ke všem svatým i k svatým andělům v nebi. Prosím Tě dej,
abych Tě vždy velebila ve svém srdci, i tehdy, když už jsem vyšla z kostela. Ať si v sobě
uvědomuji, že Ty vždy chceš zůstat se mnou a vytrváš v mé duši od jednoho svatého přijímání,
až k druhému.
Věřte, že když Mě přijmete do svého srdce s touto myšlenkou, dám vám každou milost, neboť
jedině Já vím, co potřebujete. Takto Mě přijímejte, a takto Mě zbožňujte! To je mým přáním.
Žehnám vám s ničím porovnatelnou, věčnou, nekonečnou láskou mého srdce, ve jménu Otce
i Syna i Ducha Svatého.
Váš Ježíš

Posilnění z Písma svatého: Mt 24, 47

"Skutečně, říkám vám: Ustanoví ho nad celým svým majetkem".

876. Poselství Boha Otce ze dne 15. července 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

JEN VĚŘTE

Po nějaký čas jste se snažili udržet hlavu nad hladinou a doufali, že to zvládnete. Přemýšleli jste,
jestli se vám to podaří…, nebo ne. Říkám vám, že ano. Říkám vám, že má moc a síla se stává
dokonalou ve vaší slabosti, a v těchto časech, kdy bojujete, můžete snadno přijít do mé
přítomnosti.
Přitáhněte se nyní blíž ke Mně a obdržíte vše, co pro vás mám. Dostanete mou pomoc, mou
moudrost, mé zaopatření, neboť vše, co potřebujete, již bylo určeno. Musíte jen věřit.
Bůh Otec

2Kor 12, 7-10
7: A abych se nepovyšoval pro výjimečnost zjevení, jichž se mi dostalo, byl mi dán do těla osten, posel
satanův, který mne sráží, abych se nepovyšoval.
8: Kvůli tomu jsem třikrát volal k Pánu, aby mne toho zbavil,
9: ale on mi řekl: "Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví má síla." A tak se budu raději
chlubit slabostmi, aby na mně spočinula moc Kristova.
10: Proto rád přijímám slabost, urážky, útrapy, pronásledování a úzkosti pro Krista. Vždyť právě když
jsem sláb, jsem silný.
Jak 4, 7-9
7: Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám.
8: Umyjte si ruce, hříšníci, a očisťte svá srdce, lidé dvojí tváře!
9: Bědujte, naříkejte a plačte! Váš smích ať se obrátí v pláč a vaše radost v žal.

877. Poselství Boha Otce ze dne 16. července 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

HLUBŠÍ VZTAH

Dovolte Mi vás uvést do hlubšího vztahu se Mnou. Dovolte Mi stáhnout závoj a odhalit vám,
co potřebujete vidět.
Dlouho jsem na vás čekal, abyste se ke Mně přiblížili a prosili o mou pomoc ukázat vám, co musíte
změnit. Když odstraníte tyto bariéry mezi námi, udělím vám, o co jste Mě prosili. Odhalím vám ta
tajemství, která jste si přáli o Mně poznat.
Následujte mé vedení a Já vás povedu do hlubší cesty se Mnou.
Bůh Otec

Jak 4, 7-9
7: Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám.
8: Umyjte si ruce, hříšníci, a očisťte svá srdce, lidé dvojí tváře!
9: Bědujte, naříkejte a plačte! Váš smích ať se obrátí v pláč a vaše radost v žal.
Iz 59, 1-4
1: Hle, Hospodinova ruka není krátká na spasení, jeho ucho není zalehlé, aby neslyšel.
2: Což to nejsou vaše nepravosti, které vás oddělují od vašeho Boha? A vaše hříchy, které způsobily, že
skryl tvář před vámi, a neslyší?
3: Vždyť vaše dlaně jsou poskvrněny krví, vaše prsty nepravostí, vaše rty mluví klam, váš jazyk přemílá
podlosti.
4: Nikdo nevolá po spravedlnosti, nikdo se nezastává pravdy. Doufají v nicotu a šalebně mluví, plodí
trápení a rodí ničemnosti.

878. Poselství Ježíše ze soboty 6. dubna 2019.
Nástroj: Mária Magdolna (Maďarsko), http://egikegyelmekzapora.blogger.hu

STARŠÍ KNĚŽÍ JSOU NOSNÝMI SLOUPY CÍRKVE

Viděla jsem, že mezi staršími kněžími jsou někteří takoví jako nosné sloupy církve v tomto světě.
Viděla jsem, že během vysluhování svátostí, prociťují hlouběji tajemství eucharistie. Přirozeně
je tu řeč o těch, na které neměl velký účinek II. Vatikánský koncil. Pán ukázal i mladé kněze, kteří
od Něho dostanou povolání, ale žel, jejich srdce je vystaveno moderním reformám a novým
učením. Mnozí z nich se vzdalují tajemstvím a nechají je, aby je svět odplavil. Viděla jsem, že takto
ďábel vytrhne z jejich srdcí svatou touhu, kterou cítili po Bohu. Ale Pán ukázal, že je naděje, aby
se to nestalo každému. Viděla jsem, že vedle některých kněží umístil starší kněze, nebo duchovní
sourozence, skrze něž je Bůh vede do dobrého směru. Stanou se z nich opravdoví kněží, kteří své
povolání budou ze srdce prožívat.
Ježíš: "Moji vysvěcení starší sluhové znají podstatu opravdové církve, a proto je jejich věrnost
ke Mně nezlomná. Satan se už dávno vkradl do kněžských seminářů, do řeholních společenstev,
aby vytrhl mou milost ze srdce nových kněží, kterou jsem jim dal během jejich pozvání. Málo
zůstalo těch, kdo odmítá moderní reformy. Totiž vánek hříchu už prochází vším.
Satan nespí, raději usilovně pracuje na tom, aby změnil v trosky Boží dílo. I když hřích vzroste
do jakékoli velikosti, mé milosrdenství nikdy nezanikne. To je tajemství mé lásky. Dokonce ani
hřích mi nemůže zabránit v tom, abych miloval. Nyní je ve světě obrovský chaos, což není nic
jiného, než nejistota v chápání dobra a zla. Zanedlouho tomu udělám konec, jen co jej uvidím
vhodným z hlediska spásy lidstva."

Ježíš

879. Poselství Ježíše ze dne 9. července 2019.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

POTŘEBUJETE OHNOUT SVÁ KOLENA A ROZEVŘÍT SVÉ PAŽE

Moji milovaní lidé:
Neustále vám žehnám a volám vás, abyste šli v mých šlépějích.
Jděte v mých šlépějích, abyste šli v bezpečí a nesešli z cesty.
Máte svobodu volby. Vyzývám vás, abyste si zvolili dobro v tomto čase, kdy lidstvo stojí před
velkou propastí, způsobenou duchovním zmatkem, v němž mé děti přežívají. Proto na vás
naléhám, abyste zůstali v mé Pravdě, bez strachu, protože vás ochraňuji.
Moji lidé, potřebujete ohnout svá kolena a rozevřít své paže k naší Trojici, nabídnout půst, modlit
se k mé Matce a vzývat mé archanděly, aniž byste zapomínali na své anděly strážné – vaše
společníky na cestě, žádali o přímluvu mých svatých a sloužili jeden druhému, před Velkým
soudem, který se tyčí nad lidstvem.
Vy víte, kde Mě najít: V mém Těle a v mé Krvi, odkud dostáváte sílu, abyste odolali neustálým
útokům přírody a násilným činům člověka skrze hřích, který přišel nakazit stvoření. Z toho důvodu
se bouří proti člověku a vy trpíte skrze přírodu.
Moji milovaní lidé, je zcela nezbytné, aby lidstvo bylo pokorné a solidární, aby si vědělo rady s tím,
co k němu přichází. Samotní nebudete schopni mít, co je třeba k překonání množství překážek,
s nimiž se setkáte ze své vlastní vůle, a přijetím hříchu.
Milujte Mě tím, že Mě znáte, milujte Mě, že budete mou láskou, milujte Mě, jako
Já miluji vás.
Aktivita, přicházející z jádra země se zvyšuje a s ní se probouzejí vulkány s velkým duněním,
na které lidstvo není zvyklé.
Kvůli zemětřesením se Země bude stále třást.
Modlete se, mé děti, modlete se za Spojené státy – příroda je silně bičuje, je to čas,
aby se mé děti vrátily ke Mně, tato milovaná země trpí.
Vítr a voda moří se sjednocují a dosahují úrovní, které už nejsou pro člověka normální.
Modlete se, mé děti, modlete se za Mexiko: vraťte se ke Mně a milujte mou Matku,
odvraťte se od neustálého hříchu, v němž setrvává mnoho mých dětí. Tento národ
bude otřásán a bude trpět skrze vodu.
Moderní trendy, do kterých se lidstvo ponořilo, Mi způsobují nevolnost. Mé děti mají jednu
přirozenost, ne tu, kterou si člověk přeje vnutit celé zemi.

Ti, kdo skrze svou ekonomickou moc ovládají vlády většiny národů světa, se cítí mocní a zavádějí
nemorálnost, těžký hřích proti daru života. Sejí teror, kdekoli chtějí a znecitlivují svědomí dokonce
i v hierarchii mé církve. Jsou to ti, kdo otevřeli dveře antikristu a povedou ho, aby svedl
lidstvo, které zakusí svou nejhorší a největší bolest.
Budete žít ve válce, mocnosti budou trestat jedna druhou, a v náhlém okamžiku se objeví velká
jiskra, která zanechá lidstvo ve velkém nářku.
Modlete se, mé děti, modlete se, Brazílie trpí nemocemi, které vyvolají zmatek.
Modlete se, mé děti, modlete se, Bangladéš se třese a voda jej očistí.
Modlete se za mé děti v Chile.
Moji milovaní lidé, vzbouřili jste se proti naší Boží vůli, Stvoření reaguje tak,
aby lidstvo činilo pokání a mé děti neztratily věčný život.
Vyzývám vás, abyste se dívali nahoru, uvidíte oheň, sestupující k zemi, nechávající tušit, co náhle
přijde k zemi, spadne do moře a vyvolá velkou spoušť.
Musíte brát vážně, co vám odhaluji. Buďte poslušné děti – nezanedbávejte má sdělení. Čekali jste
na znamení, naznačující vám, že začátek uskutečnění Varování mých a mé Matky se naplňují?
Již v tom žijete, nepokračujte být připojeni k Bohu peněz. Válka, kterou si mocnosti
udržují, vyvolá pád ekonomiky, a kolik jen mých dětí ztratí kvůli tomu rozum!
Jak to zraňuje mé srdce!
Přijďte ke Mně, mé děti, najděte ve Mně útěchu, kterou potřebujete, nevyhledávejte hřích.
Vás, děti mého srdce a děti mé matky, žádám, abyste šli hledat hříšníka a přijali ho s mou Láskou.
Takto rozpoznáte mé děti – jsou Láskou, jako Já jsem – Láska.
Nezapomeňte, že není takový hřích, a nezáleží na tom, jak těžký může být, který by mé
milosrdenství neodpustilo, jestli se hříšník opravdu kaje a učiní pevný úmysl nápravy.
Mé milosrdenství je nekonečné, takové musí být i mé děti!
Přijďte ke Mně, děti, přijďte ke Mně!
Žehnám vám
Váš Ježíš

880. Poselství Boha Otce ze dne 17. července 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

VAŠE ODPOVĚĎ

Vám, kdo jste se dlouho namáhali a pociťovali, že nečiníte žádný pokrok, říkám toto: Váš výrazný
posun je právě před vámi.

V mém svatém Slovu je klíč k vaší další úrovni, klíč k vašemu významnému pokroku, ale musíte jej
hledat a najít. Čtěte, co mé Slovo říká o vaší situaci – hledejte v mém Slovu a najdete odpověď,
a co najdete, vás bude hnát k výraznému pokroku.
Bůh Otec

Mt 11, 28-30
28: Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.
29: Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete
odpočinutí svým duším.
30: Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží.“
1Kor 10, 13: Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni
zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu,
abyste mohli obstát.
Př 4, 25-27
25: Tvé oči ať hledí rovně, zpříma před sebe se dívej.
26: Sleduj stopy svých nohou, všechny tvé cesty ať jsou pevné.
27: Napravo ani nalevo se neuchyluj, odvrať od zlého svou nohu.
Iz 43, 19: Hle, činím něco docela nového a už to raší. Nevíte o tom? Já povedu pouští cestu, pustou
krajinou řeky.

881. Poselství Boha Otce ze dne 18. července 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

POKUŠENÍ A LÍTOST

Mé děti, nepřítel se pokouší vás vtáhnout do jistých akcí, které se později ukážou, že vás poškodí.
Nepřítel se vás snaží přilákat k jednání, které by vás připoutalo k hříchům, které nemůžete setřást.
Chce vás nalákat k činům, které vás později budou tížit, protože nemohou být odčiněny.
Použijte moudrost, mé děti, abyste netrpěly lítostí.
Bůh Otec

Př 4, 25-27
25: Tvé oči ať hledí rovně, zpříma před sebe se dívej.
26: Sleduj stopy svých nohou, všechny tvé cesty ať jsou pevné.
27: Napravo ani nalevo se neuchyluj, odvrať od zlého svou nohu.“
2Kor 7, 10: Zármutek podle Boží vůle působí pokání ke spáse, a toho není proč litovat, zármutek po
způsobu světa však působí smrt.
1Petr 5, 8: Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako ‚lev řvoucí‘ a hledá, koho by
pohltil.

882. Poselství Panny Marie v pátek, 15. března 2019.
Nástroj: Mária Magdolna (Maďarsko), http://egikegyelmekzapora.blogger.hu

SVATYNĚ PANNY MARIE

Panna Maria ukázala předem, co se stane v Csíksomlyó, během návštěvy falešného proroka, kde
bude přítomno mnoho občanů maďarského národa. Viděla jsem, že falešný prorok se tam vydal
s cílem, aby pustošil. Zeptala jsem se své svaté Matky, proč půjde právě do Csíksomlyó. Na to mi
odpověděla:
Mé dítě, Satan si vezme na mušku ty svatyně, kde jsem přítomná svým orodováním. Csíksomlyó
je velmi milé mému mateřskému srdci, protože se tam shromáždí i můj maďarský lid. V této
svatyni se sjednocují maďarská srdce, která se otevírají Bohu a mně, jako jejich Matce. Satan chce
zničit opravdovou úctu ke mně, protože ví, že svou láskou přitahuji mnohé k mému milovanému
Synovi. Falešný prorok bude ohlašovat nové učení a nejvíce se chce dotknout srdcí mládeže, neboť
ví, že se nechají snadno zmýlit. Jeho návštěva nebude milostí, ale kletbou, kterou budou
doprovázet znamení.
Není náhoda, že jeho návštěva se neuskuteční na hody Svatodušních svátků. Tyto
hody jsou bohaté milostí a síla Ducha Svatého se na tomto místě vylévá zvláštním
způsobem. Protože on nebyl vybrán Duchem Svatým, vyhýbá se všemu, co je
v souvislosti s třetí Boží osobou. Tato událost bude plánovaná tak, aby vedla k jednotě
různých náboženství.
Já budu orodovat za můj lid po boku mého milovaného Syna, aby mnozí dostali milost jasného
vidění. Modlete se, neboť tato událost bude velkou ranou pro vaši vlast. Avšak věřte v sílu
modlitby, neboť Bůh ví, jak tuto událost obrátit ve váš prospěch.
Matka Maria

883. Poselství Ježíše ze dne 31. srpna 2008.
Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko), http://jezusuzenete.hu

O MÁRII JULIANNĚ, VAROVÁNÍ A SMUTNÝCH ČASECH

Moje drahé děvčátko, nadešla hodina a čas vypršel. Velké Varování je velmi blízko. Všichni, kdo
slyší můj hlas, ať se těší, že pocítí velký pokoj ve své duši. Ale běda těm, kdo se vzepřeli mému
volání. Ti budou velmi trpět. Budou ale i takoví, kteří se obrátí ke Mně, a vkročí na cestu svatosti
života.

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

Otče můj, Ty vidíš a víš o všem, buď vůle tvá. Důvěřuji Ti, věřím, že mi můžeš pomoci,
budeš-li chtít. Ale i když chceš něco jiného, skloním se před tvou vůlí, neboť ty víš
lépe, co je k mému užitku. Budu Tě milovat, i když uděláš cokoli. Věřím, že milujícím
Boha je všechno k jejich užitku. Vzdávám Ti díky za všechno a velebím tvé jméno.
Amen.
Když se takto odevzdaně modlíte, můj Otec to slyší s velkým zalíbením a učiní vás svatými, neboť
Bůh chce dávat vždy tu největší milost, neboť je dokonalý.
Čas vypršel. Svět se začne chovat vzrušeně, jako včelí plát. Co nyní přijde na zem, k něčemu
podobnému ještě nedošlo během historie světa. Můj návrat je na prahu. Budou jej předcházet
velmi krvavé události. Je moc dobré, že jsi tu. Obejme tě láska mého srdce. Jsem tak osamělý,
hlavně v noci. Vybral jsem si tě pro sebe, abys byla mým mluvčím, mou tužkou, mým zrezivělým
vodovodním kohoutkem. Neumíš pochopit, jak velkým vyznamenáním je sloužit Bohu. Kdybys
to jen trochu chápala, neustále bys za to vzdávala dík.
Přicházej ke Mně vždy, kdy jen můžeš. Zanedlouho zpustoší mé kostely a vyhodí Mě ze
svatostánků. Mše svatá bude sloužena jen v úkrytech. Bude zakázáno Mě zbožňovat a ve svatém
přijímání Mě přijmout do vašeho srdce. Bude existovat jen jedno náboženství, zbožňování šelmy.
Satan ví, že má jen velmi málo času. Proto vás oloupí o Mne, svátost oltářní, neboť ví, že Já jsem
pramen vaší síly. Ale budou hrdinové, svatí, kteří se mše svaté zúčastní i za cenu prolití své krve,
obětování života a k svatému přijímání přistoupí.

Moji kněží, kteří navzdory zákazu budou sloužit mši svatou, budou popraveni. Ale opravdoví kněží
nebudou mít strach a dají život za Mne a za jim svěřené stádo. Přijdou velmi smutné časy.
Ale vy se soustřeďte na konečný cíl, věčnou odměnu, kterou jsem vám slíbil, když vytrváte
až do konce. Bylo by dobré se na ně připravit. Proto přistupujte k svátostem, dokud jsou kostely
ještě otevřené a jsou kněží, kteří mše svaté slouží. Říkám vám: Čas je krátký. Moje slova se vyplní,
ale pak už bude pozdě.
Váš Ježíš

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

884. Poselství Boha Otce ze dne 19. července 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

NA KAŽDÉM MÍSTĚ, KROMĚ MNE

Proč mé děti hledají své odpovědi na každém místě, kromě Mne a mého Slova? Proč hledáte
v padlém světě pravdu, když tam pravda nepřebývá?
Proč se vaše myšlenky upínají na vás samé a nikdy na to, co můžete udělat pro mé království?
Zvažujte své cesty, mé děti, neboť brzy budete muset vydat počet ze svých činů.
Bůh Otec
Př 20,11:
11: Už na chlapci se z jeho způsobů pozná, zda bude v jednání ryzí a přímý.
Iz 1, 15-17
15: Když rozprostíráte své dlaně, zakrývám si před vámi oči. Ať se modlíte sebevíc, neslyším. Vaše ruce
jsou celé od krve.
16: Omyjte se, očisťte se, odkliďte mi své zlé skutky z očí, přestaňte páchat zlo.
17: Učte se činit dobro. Hledejte právo, zakročte proti násilníku, dopomozte k právu sirotkovi, ujímejte se
pře vdovy.
1Pa 16, 11: Dotazujte se na vůli Hospodinovu a jeho moc, jeho tvář hledejte ustavičně.
2Pa 7, 14: a můj lid, který se nazývá mým jménem, se pokoří a bude se modlit a vyhledávat mě a odvrátí
se od svých zlých cest, tehdy je vyslyším z nebes, odpustím jim jejich hřích a uzdravím jejich zemi.

885. Poselství Boha Otce ze dne 22. července 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
OCHOTNÉ SE ZMĚNIT

Těm mým dětem, které se opravdu snaží jít po mých cestách a dělat vše, co se Mi líbí: Vaše
úsilí nezůstane nepovšimnuto. Tady v nebi existuje záznam všeho, co děláte.
Vidím váš zápas učinit všechny oblasti svého života takové, aby odpovídaly mým pravidlům.
Mé dítě, jen Já tě mohu zdokonalit. Neponeseš toto břemeno samotné.
Budete-li ochotné se změnit, budete-li ochotné odložit ten hřích, zavoláte-li ke Mně, abych
vám pomohl se jej zbavit, pomohu vám.
Bůh Otec

Řím 22, 1-2
1: Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli
jako živou, svatou, Bohu milou oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba.
2: A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli,
abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.
Jr 29, 11: Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův,
jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti.
Fil 4, 6-7
6: Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte
a předkládejte své žádosti Bohu.
7: A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.
2Kor 5, 17: Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové!

886. Poselství Ježíše ze dne 14. dubna 2019.
Nástroj: Mária Magdolna (Maďarsko), http://egikegyelmekzapora.blogger.hu

SRDCE MUČEDNÍKŮ MUSÍ PUKNOUT, NEŽ ODEVZDAJÍ SVŮJ ŽIVOT

Pán mi také ukázal v nebi duše, které se ve svém životě naučily přivinout k sobě kříž. Každé své
utrpení obětovaly Bohu. Ježíš pravil:
"Jen ti jsou Mne hodni, kdo přijmou kříž a sjednotí jej s mým utrpením. Tyto duše mají účast na
velkém štěstí, neboť poznaly, že větší zásluhy nemohly získat na Zemi".

Díky Boží milosti jsem mohla vidět, kolik učedníků neustále přichází do nebe. Viděla jsem, že jejich
srdce se rozpuklo na dvě části, ale zároveň vzplálo láskou. Byli šťastní, neboť za Krista prolili svou
krev. Ježíš mi řekl:
"Mučedníky jsem si vyvolil už v okamžiku jejich narození. Již během svého života hodně trpí. Musí
tím projít proto, aby se stali zralými a uměli Mě vyznat s vírou a odvahou. Duše musí panovat nad
tělem, a ne opačně. Největším pokušením mučedníků je strach před smrtí, který mohou ovládnout
jen skrze mou mimořádnou milost. Mnozí řeknou, že mučedníci pochodí dobře, neboť mohou dojít
přímo ke spasení. Ale nevědí, že mučedníci jsou už v celém svém životě pozváni k utrpení, které je
připraví k vítězné smrti."
Ježíš

887. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 15. června 2019.
Nástroj: Luz de Maria (USA).

OVCE MUSÍ POZNAT HLAS SVÉHO PASTÝŘE

Milovaní Boží lidé:
Přijměte Lásku našeho a vašeho Pána Ježíše Krista a vaší Blahoslavené Matky,
Královny Nebes a Země.
S touhou, aby tato generace poznala a zbožňovala svého Pána a Boha a byla jedno s Nejsvětější
Trojicí, jsem poslán, kdy lidstvo je ztraceno v proudech, které nejsou našeho Krále a Pána Ježíše
Krista, a už jen nesledují Zemi, ani duše, ale pronikly hluboko do nich.
Pro církev vašeho Krále a Pána Ježíš Krista to není doba k rozptylování, protože je to čas, na který
Satan čekal, aby vstoupil do Božího lidu a uloupil co největší počet duší.
Zmatek neotálí: v domovech, uvnitř církve, v důležitých i nejmenších detailech života je nesen
anděly zla, kteří neztrácejí ani okamžik, aby zvětšili svou kořist.
Toto je generace, která prožije velký čin Božího milosrdenství: VAROVÁNÍ, doprovázené událostí,
kterou jsem vám popsal v dřívějších odhaleních, (kosmická událost), během níž žádná duše
nebude přezkoumávat samu sebe: všechny duše se totiž budou chtít vidět jako medonosné včely.
Milovaní Boha, Jednoho a Trojjediného, udržujte soulad s naším Králem a Pánem Ježíšem Kristem,
abyste nebyli přinuceni odejít a vzdát se, když tlak, který na člověka vyvíjí zlo, není skrze to, co
člověk přijímá zvenku, ale působí na osobní úrovni v jeho duši, v práci a v psychice, a to zatvrzuje
jeho srdce a smysly, a především jeho srdce, které pak hledí jen na zlo.
V tomto čase je lidská bytost neustále pokoušena bez oddechu, dokonce i ve svých snech, aby po
probuzení si znovu vzala hadry, do nichž byla oblečena před tím, než je vyměnila za nový oděv
v novém životě Kristovy Lásky, a znovu si je oblékla.
Abyste milovali našeho Krále, není nutný intelekt, ale srdce těla a pokorné stvoření
[Ž 50, 19], ve kterém září porozumění a láska se svými bratry.
Lidská bytost, individualistická a vznášející nároky, je kultivační pole pro rozvoj zla, které vede
ostatní k tomu, aby jednali a pracovali ve zmatku a v podrobení. Národy se proto staly polem
duchovní bitvy, kde mezi bratry není souznění, ale dobře označené, definované a odlišné linie
myšlení.
Boží děti, neměly byste se oddělovat od pravého učení. Toto je chvíle VELKÉ PRAVDY, kdy ovce
musí poznat hlas svého pastýře, jinak budou vedeny k útesu [Jan 10, 2-5].
Jediná kvalita odlišuje Boží děti od temnoty, a tou je pokora. Ta vede k odpuštění mezi bratry,
kdekoli, a zejména v rodině, abyste nebyli napadeni pýchou.
Boží děti, upozorněte své bratry na Varování. Je blízko, stejně jako již začala očista lidstva. Další
kapka z kalichu Věčného Otce byla vylita na lidstvo. Země se otevírá, velké tektonické zlomy
vyvolávají strach mezi lidmi, kteří trpí mohutnými zemětřeseními.

Modlete se, Boží lidé, modlete se za Mexiko, bude se silně třást. Člověk velmi trpí.
Modlete se, Boží lidé, modlete se za Spojené státy, jsou očišťovány znovu a znovu,
jejich obyvatelé se musí vrátit na cestu svého Krále a Pána, tato země se silně třese
a příroda je bičuje znovu a znovu. Modlete se svatý růženec.
Modlete se, Boží lidé, modlete se, Slunce přivede utrpení k Zemi, a tím i k člověku.
Milovaní, moře překvapí svou silou bez zemětřesení na povrchu, útroby Země se budou
třást.
Modlete se, Boží lidé, modlete se, teroristických činů přibývá a lidé trpí.
Je naléhavě nutné, abyste pracovali v duchovní oblasti. Duchovní ochrana je nutná v říši temnoty,
která se v honbě za kořistí vrhla na lidstvo. Ďábel ví, kolik má času, spěchá a zesiluje
pronásledování Božího lidu.
Ideologie, představované jako velké novinky, zrály už dlouho, aby byly lidstvu otevřeně
odhalovány v tomto čase celosvětového neklidu, v němž je všechno nové: ZLO JE DOBRO
A NA DOBRÉ ČINY JE POHLÍŽENO JAKO NA ZLO.
Boží lidé budou trpět a bude na ně poukazováno. Řím bude obsazen těmi, které přivítal, a Boží lid
bude pronásledován po celém světě. Proto vás vyzývám, abyste upevnili víru, naději a lásku.
Boží děti se musí sjednotit a být JEDNO v Nejsvětějších Srdcích, aby se vzájemně ochraňovaly
a jejich zbožnost byla více duchovní a srozumitelná všem. Lidé se musí změnit, projevovat se
bratrsky, milovat jeden druhého, jako náš Král a Pán miluje vás, abyste odolali změnám, kterým
Země bude vystavena následkem očisty.
V BOHU JEDNOM A TROJÍM.
KDO JE JAKO BŮH?
Svatý archanděl Michael.

888. Poselství Boha Otce ze dne 23. července 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

TO, CO JEŠTĚ CHYBÍ

Když Mi to dovolíte a podřídíte se mé vůli, nahradím ve vašem životě vše, co u Mne vyvolává
nelibost.
Místo kritizování, vám dám srdce mé lásky. Místo smyslnosti, vám dám vášeň pro mé věci. Místo
pocitu sebeuspokojení vám dám nadšení věnovat se mému Slovu.
Dáte-li Mi své sobecké srdce, svou chlípnost a pýchu, dáte-li Mi svou touhu po moci, kráse
a bohatství, začnu vás měnit ke svému obrazu.

Pomohu vám, budete-li jen ochotní – opravdu ochotní, zdokonalím ve vás to, co vám ještě chybí.
Bůh Otec

Řím 12, 1-2
1: Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou,
svatou, Bohu milou oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba.
2: A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli,
abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.
2Kor 5, 17: Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové!
Jr 29, 11: Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův,
jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti.

889. Poselství Boha Otce ze dne 24. července 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

JSTE OCHOTNÉ SLOUŽIT MNĚ?

Mnoho mých dětí říká, že Mě následují. Mnoho z vás říká, že byste pro Mne cokoli odložili.
Pak, když vás k tomu vedu, odmítáte. Proč Mi odmítáte dát, co je moje? Proč Mi v tom bráníte?
Jste skutečně ochotné odložit vše, co žádám pro svou slávu? Opravdu chcete jít po mých cestách,
nebo jen chcete těžit z mého jména?
Rozhodněte se důkladně, kterou cestou půjdete. Můžete následovat Mě, nebo si vybrat mého
nepřítele. Vybíráte si každou hodinu, každý den, komu budete sloužit.
Jste skutečně ochotné sloužit Mně?
Bůh Otec

Dt 5, 33: Musíte se ve všem držet cesty, kterou vám Hospodin, váš Bůh, přikázal jít, a tak zůstanete
naživu, dobře se vám povede a budete dlouho živi v zemi, kterou máte obsadit.
Př 3, 5-7
5: Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.
6: Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.
7: Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať.
Jak 4, 7: Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám.
Mi 6, 8: Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá: jen to, abys zachovával právo,
miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem.

890. Poselství Ježíše ze dne 18. dubna 2019.

Nástroj: Mária Magdolna (Maďarsko), http://egikegyelmekzapora.blogger.hu

JAKOU ODMĚNU ČEKÁTE?

Viděla jsem, že někteří křesťané rádi konají dobro těm, kteří i jim prokázali dobro. Bylo velmi málo
těch, kteří se snažili konat dobro svým nepřátelům.
Slyšela jsem, jak Pán řekl:
Jakou odměnu ode Mne čekáte, když konáte dobro těm, kteří vás milují? Věru, pravím vám,
takové dobré skutky nemají velkou hodnotu, neboť je příliš lehké je uskutečnit. Skutečné zásluhy
si můžete získat tím, když se snažíte milovat své nepřátele. Oni znamenají největší výzvy
v praktikování lásky – je přece těžké konat dobro těm, kteří vám někdy způsobili bolest.
Při odpouštění je milování nepřítele prvořadé.
Z jiného hlediska konejte dobro těm, kdo jsou pro vás cizí. Chcete-li si získat zásluhy, tak berte
v úvahu i je. V jiné bytosti poznejte bližního tak, jako to dělal milosrdný Samaritán v mém
podobenství. Nikdy nečekejte od nikoho opětování! I když opětování přesto čekáte, tak vaše
skutky lásky nejsou upřímné a nezištné. Snažte se, abyste čistě praktikovali ctnost lásky!
Váš Ježíš

891. Poselství Ježíše ze dne 30. června 2019.
Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko), http://jezusuzenete.hu
JEDINĚ NA VÁS ZÁVISÍ, ZDA MI BUDETE POSLUŠNÍ

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

Posilnění z Písma svatého:

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

892. Poselství Boha Otce ze dne 25. července 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

TĚŽKÝ ČAS

Těžký čas se blíží vašemu světu, moji lidé. Některé změny přicházejí na jeviště světa, o nichž
nepředpokládáte, že učiní život mého lidu bojem.
Způsoby, které ještě nemůžete spatřit, zásobování světa potravinami začne klesat. Ze začátku
málo, a pak hodně. To způsobí velkou potíž pro ty, kdo si nemohou dovolit dost potravy dokonce
už teď. Vězte, že když jste skutečně moji, jdete-li po mých cestách, posloucháte-li mé příkazy a mé
vedení, zabezpečím vás vším, co potřebujete. Povedu vás k zásobám na tajných místech. Dám
vám vědět jak přežít tento čas. Nebojte se.
Až tyto potíže začnou, nechvějte se. Nenechejte nepřítele vás vystrašit. Hledejte mou tvář, neboť
je to klíč k přežití v každé situaci. Snažte se Mě poznat, činit mou vůli. Na všech svých cestách Mě
uznávejte a Já vás povedu.
Bůh Otec

Př 3, 5-7
5: Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.
6: Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.
7: Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať.
Zj 6, 5-6
5: Když Beránek rozlomil třetí pečeť, slyšel jsem, jak třetí z těch bytostí řekla: "Pojď!" A hle, kůň černý,
a jezdec měl v ruce váhy.
6: A z kruhu těch čtyř bytostí jsem slyšel hlas: "Za denní mzdu jen mírka pšenice, za denní mzdu tři mírky
ječmene. Olej a víno však nech!"
Jr 29, 12-13
12: Budete mě volat a chodit ke mně, modlit se ke mně a já vás vyslyším.
13: Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem.

893. Poselství Boha Otce ze dne 29. července 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

VELKÉ TICHO

Toto je čas, abyste se připravili na to, co je zrovna před vámi. Bude to doba velkého klidu,
pak začne úpadek. (Zaslechla jsem "sesouvání půdy").
Jste velmi schopní přežít to, co přichází. Nyní je čas pro vážné zamyšlení a na čas se Mnou,
kdy vám mohu v duchu ukázat, co dělat, abyste byli připraveni. Povedu vás, budu vás řídit.
Jen Já vím, co budete potřebovat.
Stejně tak se sbalte na cestu, abyste měli, co potřebujete. Nyní se připravíte na neobyčejnou
cestu, která je právě před vámi.
Bůh Otec

Př 3, 5-7
5: Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.
6: Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.
7: Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať.

894. Poselství Boha Otce ze dne 4. května 2019.
Nástroj: Mária Magdolna (Maďarsko), http://egikegyelmekzapora.blogger.hu

OBNOVA KOSTELŮ

Viděla jsem svého nebeského Otce sedět na trůnu. Pozval mě vedle sebe a požádal mě, abych
pozorovala, na co se dívá On. Mohla jsem spatřit, kdo skutečně stojí za obnovou kostelů. Znovu
jsem viděla ty, kdo měli ve své ruce zednickou lžíci. Ďábel skrze renovace uskutečňuje reformování
církve. Podmínky určují konkurzy a podpory. Cílem je, aby se oltář umístil na stranu, obrazy
a sochy zmizely a místo lavic byly stoličky. Všechno směřuje k tomu, aby nikdo nemohl Pánu vzdát
hold vhodným způsobem. Viděla jsem, že ani opravdoví kněží neumí proti tomu udělat nic, neboť
ti, kdo stojí nad nimi, je zavazují k poslušnosti. Proroctví se naplní pod dobrým zdáním renovace.

Pán tehdy řekl:
Já, váš Nebeský Otec, prohlédnu mnoho věcí. Dovolím, abyste vyprázdnili kostely. Avšak oloupíte-li
můj Dům o eucharistii, tak budete konfrontováni s mým svatým hněvem. To je jediné,
co nestrpím. Mého Syna více zhanobí to, když Ho odstraníte z kostela, než když někdo
svatokrádežným způsobem přijme jeho svaté Tělo.
Eucharistie je vaší spásou. Kdo podporuje takové jednání, tomu by bylo lépe, kdyby se ani
nenarodil. Jak se odvažujete zkoumat moji vůli?
Já chci spasit každého. Kdo jiným odejme možnost, aby byl spasen, je synem zatracení.
Modlete se, aby se to uskutečnilo na co nejméně místech!
Bůh Otec

895. Poselství Matky Spásy ze dne 20. července 2019.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

ŽIJETE NA ZAČÁTKU VELKÉHO UTRPENÍ

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Mé srdce stále hoří láskou ke každému z mých dětí!
Dům Otce poskytuje všem svým dětem potřebnou pomoc, aby se neztratily, pokud si to přejí.
Můžete se obrátit na všechny andělské kůry k přímluvě svatých, abyste zůstaly na cestě k věčnému
životu.
Ve svém nesmiřitelném boji o duše, sjednocený s pošetilostí lidských stvoření a jejich touze
uplatňovat svou svobodnou vůli, Zlý udržuje tuto generaci v hříchu větším, než prožívala ta
stvoření, která vyvolala velké tresty potopy, Sodomy a Gomory a toho co se stalo s Babylonskou
věží [Gn 7-8; 11, 1-9; 19, 23-29].
Milované děti této Matky:
Pro všechny z vás je nutné uvědomit si odpovědnost za to, že jste Božími děti
a za poznání, vztahující se k tomu, co vám můj Syn svěřil v době, kdy lidstvo
nenávratně nastoupilo na cestu Velké očisty.
Děti, vyzývám vás, abyste si uvědomily, kolik jste toho dostaly: velká požehnání od těch, kdo
se radují, že jsou dětmi mého Syna a členy mystického Těla církve mého Syna [1Kor 12, 12-30].
Ďábel nečeká, jde před člověkem, aby přichystal pasti a odvedl vás pryč z cesty k věčnému životu.
Buďte ostražité, dívejte se skrze mikroskop, nedovolte, aby se čočky víry ušpinily a to, co je
odporné, proniklo vaši mysl, myšlenky, rozum a svedlo vás z cesty.
Berte vážně tato upozornění, která vás vedou, abyste svůj život stále udržovaly
v jednotě s Božími Přikázáními a v práci a jednání opravdového Božího dítěte.
Toto je chvíle, v níž se každé Boží dítě musí rozhodnout a být apoštolem Božího Slova pro své
bratry a udržovat pokoru, bez níž nebudete skutečnými dětmi mého Syna. Tato cesta není snadná,
naopak, vaše víra musí být pevná a neochvějná, abyste nezůstaly na cestě pozadu v okamžiku,
kdy musíte zůstat spojené s Boží vůlí, abyste se neřídily lidskou vůlí, ale spíše Boží vůlí.
Milovaní mého Neposkvrněného Srdce, nekráčejte zpět, dívejte se do věčného života.
Neodbočujte od cesty spásy, jakkoli kruté mohou být časy, bez ohledu na to, jak jste
kritizováni, bez ohledu na výsměch, jemuž jste vystaveni, na lhostejnost s níž s vámi
zacházejí, na opovržení, které se vám dostává, i když jste nazýváni blázny, nebo tím,
co je pro vás nemyslitelné: Udržujte víru!
Nezapomeňte, že můj Syn každého z vás volal jménem, nezapomínejte zůstávat ve stavu milosti
a živit se Tělem a Krví mého Syna, nezapomínejte se modlit a vy, jimž to zdravotní stav dovolí,
nezapomeňte držet půst, jinak nabídněte půst od toho, co nejvíc potěší lidskou vůli.
Jako Matka lidstva, a v blízkosti naplnění všech zjevení, vás se svým Neposkvrněným
Srdcem prosím, abyste si uvědomili naléhavost obrácení.

Děti, vraťte se k mému Synu, nezůstávejte v klamech Satana. Žijete na začátku velkého utrpení
této generace. Přírodní události toho či onoho druhu se vyskytují na celé zemi ve snaze najít
uznání, které lidská stvoření musí nabídnout svému Stvořiteli. Proto od vás žádám okamžitou
kajícnost za své hříchy, a abyste brali život, který vám dal Bůh, s velkou vážností.
Modlete se, milované děti, modlete se za Jeruzalém, pláč a bolest přicházejí do této
milované země.
Modlete se, milované děti, modlete se za Japonsko, bude opět ve zprávách před očima
celého lidstva.
Modlete se, milované děti, modlete se za každého z vás, aby víra překonala pošetilost
lidského sobectví.
Modlete se, milované děti, modlete se, aby voda, prvek života, nebyla znečištěna těmi,
kdo jsou oddáni službě Zlého.
Modlete se, milované děti, modlete se: co bylo očekáváno, přišlo na lidstvo – poznáte
sílu přírody na Zemi.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, připravte se duchovně. Kdo by měl činit pokání, ať tak
udělá. Je pro vás naléhavé MILOVAT BOHA, činit nápravu za ty, kdo učí nenávidět Boha a ty, kdo
jsou Boží děti.
Lidstvo je kořistí ďábla a jeho cílem je omezit Boží lid na nejmenší počet, a tak musíte mít
na paměti, bude-li na vás poukazováno, že vás bude víc, a proto jako Matka vás vyzývám, abyste
se spojili, modlili se, obětovali, drželi půst, přijímali svátosti a upřímně se dívali na svá srdce.
Děti, tento čas je časem nejistoty pro ty, kdo jsou vlažní, a mé děti nejsou vlažné, mé děti patří
k lidu mého Syna, aniž by zapomínaly na Boží milosrdenství, k němuž se musí stále obracet.
V těchto časech soužení pro celé lidstvo, držím paži Věčného Otce.
Buďte jednotou, láskou, bratrstvím uprostřed třesu Země a velkých tektonických událostí, stejně
jako závažné činnosti spících sopečných obrů a vody moří a jejich neočekávaných reakcí.
Nebojte se, děti, nebojte se. Můj Syn vás neopustí, ani tato Matka se od vás neodvrátí.
Ve jménu, které je nade všechna jména, ve jménu Nejsvětější Trojice.
Matka Maria

896. Poselství Boha Otce ze dne 31. července 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

NEVYBRAL JSEM PRO VÁS

Mnoho z mých dětí ustrnulo ve svých životních situacích. Cítíte se uvězněné ve špatných vztazích,
v zaměstnáních, které vás nečiní šťastné, ve městech, které chcete opustit. Ale nejste si jisté, jak
se vypořádat s pastí, která se stala vaším životem.

Přišel jsem, abych vysvobodil zajatce, ale některé z mých dětí se učinily zajatci ze své vlastní
špatné volby.
Vytvořily jste své vlastní vězení, mé děti a divíte se, že jste v nich polapeny. Pozorně se podívejte
na stěny, které vás drží uvnitř…, jaké volby vás tam zavedly?
Následovaly jste mé vedení, nebo vaše vlastní touhy, abyste se dostaly na toto místo?
Má požehnání činila váš život bohatý radostí a nepřinášela smutek.
Vyplnily jste svůj život lidmi a místy a věcmi, které jsem pro vás nevybral. Pojďte ke Mně, chcete-li
lepší cestu.
Bůh Otec

Př 10, 22: Hospodinovo požehnání obohacuje a trápení s sebou nepřináší.
Př 3, 5-7
5: Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.
6: Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.
7: Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať.
Jak 1, 14: Když je člověk pokoušen, vábí ho to a svádí jeho vlastní žádostivost.
Sk 3, 19: Obraťte se tedy a dejte se na pokání, aby vaše hříchy byly zahlazeny.

897. Poselství Boha Otce ze dne 1. srpna 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

ZASTAVENÍ A UVÍZNUTÍ

Mé děti, shledáte-li, že je váš život zdržován ve slepé uličce kvůli špatným volbám, jděte zpět.
Vraťte se k poslednímu velkému rozhodnutí, které jste učinily. Vzpomínejte si důkladně – byly jste
vůbec vedeny Mnou ve všem, o čem jste rozhodly? Co vás vedlo? Byl to strach z mého nepřítele?
Byl to tlak stejně postavených ve světě kolem vás? Proč jste se tak rozhodly?
Dále jděte zpátky k předešlému velkému rozhodnutí. Znovu se zeptejte sebe – proč jste si vybraly
tuto volbu? Jakou odměnu jste za ni dostaly? Co vás k ní motivovalo?
Když prozkoumáte způsob, jakým byl váš život zamotán, pomůže vám, najdete-li cestu jak jej
rozmotat. Podívejte se do mého Slova – když budete hledat mé Slovo o vašich volbách a vaší
situaci, odpověď bude tam.
Jestli jste odešly ode Mne, vraťte se zpět. Přijďte zpátky ke Mně a vraťte se zpět na mé cesty.
Bůh Otec

Jl 2, 11-14
11: Sám Hospodin dá povel svému vojsku. Jeho šiky jsou nesčíslné. Mocný je ten, kdo vykoná jeho rozkaz.
Hospodinův den je veliký a přehrozný! Kdo mu odolá?
12: Nyní tedy, je výrok Hospodinův, navraťte se ke mně celým srdcem, v postu, pláči a nářku.
13: Roztrhněte svá srdce, ne oděv, navraťte se k Hospodinu, svému Bohu, neboť je milostivý a plný
slitování, shovívavý a nejvýš milosrdný. Jímá ho lítost nad každým zlem.
14: Kdo ví, nepojme-li ho opět lítost a nezanechá-li za sebou požehnání, a zase budou obětní dary a úlitby
pro Hospodina, vašeho Boha.
Job 22, 23: Vrátíš-li se k Všemocnému, budeš vybudován, vzdálíš-li od svého stanu podlost.

898. Poselství Matky Spásy ze dne 22. dubna 2019.
Nástroj: Mária Magdolna (Maďarsko), http://egikegyelmekzapora.blogger.hu

KATEDRÁLA NOTRE-DAME

Má svatá Nebeská Matka se objevila nad katedrálou Notre-Dame, jejíž název vyjadřuje Chrám
Matky Boží. Viděla jsem, že za požárem stáli lidé, kteří měli v ruce zednickou lžíci. U nohou Panny
Marie jsem viděla vlajku Francie, nad kterou plakali andělé. Slyšela jsem, jak moje svatá Matka
říká:
Satan podněcoval svobodné zednáře, aby zbořili chrám Notre-Dame.
Tento chrám, představoval křesťanskou víru Francie, protože existoval po staletí. Mé děti, tato
událost je znamením toho, že Paříž zanedlouho vzplane.
Lid Francie opustil Boha a následky toho se uskutečňují před vašima očima. Svobodným zednářům
se podařilo dosáhnout, že zlikvidovali víru vloženou do mého Syna. Ale to jim nestačilo. Za cíl si
pro sebe vytyčili, že ze srdcí lidí vytrhnou i mne.
Když zanikne víra v Boha, tak se zhroutí život celé krajiny. Proto teď znovu volám francouzský lid
k pokání a obrácení, jako jsem kdysi prosila skrze Bernadettu. (*).
Když neposlechnou mou prosbu, pak se Francie ztratí.
Matka Maria

Poznámka překladatele: Bernadette Soubirous, Lurdy.

899. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 28. července 2019.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

NEBUDE TRVAT DLOUHO, NEŽ PŘIJDE SCHIZMA

Milovaní Boha,
jako děti Boží, které se chtějí zachránit a vytvořit svou osobní spiritualitu na pevném
základě evangelia, abyste se jí dali svým bratrům a byli tak v souladu s prvním
Přikázáním, [Mt 22, 37], vyzývám vás, abyste zůstali ostražití.
Trápím se lhostejností velkého počtu lidských bytostí, které tráví svůj život, aniž by si
uvědomovaly, co lidstvo prožívá, někdy proto, že nepoznaly Boha ve svých domovech, nebo Jej
odstranily ze svých životů, a rodiče dávají dětem naprostou svobodu činit rozhodnutí, pro které
nejsou připraveny.
Toto je část velké bitvy mezi dobrem a zlem, která vstoupila do domovů s televizí,
a všude se šířila technologickými prostředky, navrženými k proměně člověka v jeho
práci a jednání.
Práce byla pomalá, ale v této době se její plody ukazují před velkou částí lidstva, které je bez uší,
bez očí, bez srdce, bez přemýšlení, bez myšlenek a polapené ve zhýralosti, která je přivedla
k tomu, že jsou ovládnuti svým egem, zcela zamořeném tím, co je hříšné a nemorální.
Ti, kdo jsou zasvěceni našemu a vašemu Králi a Pánu Ježíši Kristu, by měli pozvednout
své hlasy a upozornit Boží lid na všechno, co se děje v době, kdy svatost je vyžadována
u každé osoby. I když žijí uprostřed posměchu a pronásledování těmi, kteří nechovají
v sobě zápal a horlivost k pravdě.
Jste ve středu velkých zkoušek, uprostřed rozmanitosti názorů, vlažnosti a pokušení.
Člověk ztemnil sám sebe tím, že zatvrdil své srdce, ztratil lásku a žije uprostřed mnoha mínění,
vystupujících z lůna církve, která reprezentuje našeho Krále a Pána Ježíše Krista.
Nebude trvat dlouho, než přijde schizma, rozdíly mezi duchovními vycházejí na světlo
a Boží lid vítá, co jim dovoluje větší prostopášnost a jen málo je těch, kdo nechtějí
reformy, které překrucují pravé učení.
Kvůli tomu budou skandály větší a častější. Boží děti bloudí, přijaly s velkou pošetilostí nemorálnost
a klam, které jim umožňují pracovat a jednat v opovržení Božím Zákonem, zneplatnit Přikázání,
půst i samotnou modlitbu, aby se zlo pohybovalo s větší svobodou mezi Božími dětmi.
Zlý vám řekne: jste oklamáni, byli jste klamáni! Nic neexistovalo, ani Písmo, ani Přikázání, ani
svátosti, to všechno bylo k tomu, aby se s lidstvem manipulovalo.
Děti Boží, milovaní našeho Krále a Pána Ježíše Krista, mějte se stále na pozoru, udržujte svou víru
neochvějnou, a je jedno, jak mnoha zkouškám budete čelit. Nevydávejte se na širokou cestu
hříchu a snadnosti, neposlouchejte ty, kdo vám říkají, že evangelium je hloupost. Antikrist tahá
za provázky, jak potřebuje, aby je udržel připravené pomocí svých nohsledů, aby mu vydláždili
cestu.
Udržujte své lampy hořící, nenásledujte falešná učení nebo nové ideologie, které
pozměňují Boží Slovo. Buďte prozíraví – ďábel nebude ukazovat zlo jako zlo, naopak,
oklame vás.
Zůstaňte na pozoru, pokud jde o to, co vám říkají, abyste dělali a co není částí pravého učení.
Nezapomeňte, že ďábel vstoupil do církve našeho Krále a Pána Ježíše Krista, proto "Žena oděná
sluncem, s měsícem pod svýma nohama" [Zj 12, 19], přijde rozdrtit antikrista a spolu
s ní, anděl pokoje.

Nedovolte, aby vás přemohl strach, ale naopak, poznejte pravé učení, Písmo svaté, živte se Tělem
a Krví Krista náležitě připraveni, s neustálým a pevným úmyslem nehřešit.
Země trpěla skrze člověka, který ji zničil, bez milosti napadl Stvoření pro svůj prospěch a bez
přemýšlení o budoucnosti. V tomto okamžiku je voda kontaminována, samotná země byla
otrávena, vzduch je znečištěn, Stvoření sténá – ne proto, že ji člověk neuctívá, ale proto, že člověk
zničil, co mu Bůh poskytl k jeho obživě. Mějte na paměti, že Jediný, jehož musíte uctívat, je Bůh,
Jediný a Trojjediný [Lk 4,8]. Stvoření se pozvedá proti člověku, protože člověk neodpovídá Bohu
jako Boží stvoření.
Hvězda Slunce se chová neobvyklým způsobem a následkem toho způsobuje Zemi škodu.
Modlete se, Boží děti, modlete se za Japonsko, velké zemětřesení ho rozdělí.
Modlete se, Boží děti, modlete se za Spojené státy, tento velký národ bude trpět svou
nejtěžší lekcí.
Modlete se, Boží děti, sopky způsobí chaos po celé zemi.
Modlete se, Boží děti, modlete se za katolickou církev, obětujte Bohu a držte půst.
Milované Boží děti, tato generace trpí a utrpení vzroste, ale Boží děti mají Boží pomoc za všech
okolností. Nebojte se, nebojte se, buďte věrní.
Chráním vás nebeskými legiemi ve jménu Nejsvětější Trojice a naší Nejsvětější Královny a Matky
Marie.
Jeho je moc, čest a sláva navěky věků. Amen! [Řím 11, 36].
KDO JE JAKO BŮH?
Svatý archanděl Michael

900. Poselství Boha Otce ze dne 2. srpna 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
ZPOMALTE

Mé děti, vaše životy se nyní ženou tak rychle.
Zpomalte.
Donuťte se k vědomému úsilí zpomalit. Nepospíchejte do svého dne hned po své modlitbě, ale
počkejte v mé přítomnosti, neboť Já jsem tam. Soustředěně naslouchám každému slovu, které se
modlíte.
Zpomalte. Bude vám chybět nádhera, s kterou jsem stvořil vše kolem vás, která brzy už nebude
(kvůli přicházejícímu soudu).
Dal jsem vám dar přírody, abych uklidnil vaši duši, ale bude vám chybět, budete-li chvátat tak
rychle.

Kam tak rychle pospícháte? Je něco důležitějšího než můj čas s vámi? I tak všechna vaše práce
na vás počká.
Přijďte ke Mně, když jste znavení a těžce obtěžkaní a Já vám dám odpočinek.
Bůh Otec

Mt 11, 28-30
28: "Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny,
a já vám dám odpočinout.
29: Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce:
a naleznete odpočinutí svým duším.
30: Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží."
Lk 10, 38-42
38: Když šel Ježíš s učedníky dál, vešel do jedné vesnice.
Tam jej přijala do svého domu žena jménem Marta,
39: která měla sestru Marii; ta si sedla k nohám Ježíšovým a poslouchala jeho slovo.
40: Ale Marta měla plno práce, aby ho obsloužila. Přišla k němu a řekla:
"Pane, nezáleží ti na tom, že mne má sestra nechala sloužit samotnou?
Řekni jí přece, ať mi pomůže!"
41: Pán jí odpověděl: "Marto, Marto, děláš si starosti a trápíš se pro mnoho věcí.
42: Jen jednoho je třeba. Marie volila dobře; vybrala si to, oč nepřijde."

901. Poselství Boha Otce ze dne 5. srpna 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

ŽNĚ

Mé děti, mnoho soužení teď přijde do vašeho světa. Čas žní je u vás, a mnoho, co bylo zaseto,
musí být nyní sklizeno.
Národy, které Mě nepřijaly, zaplatí nyní cenu za národy, které Mě odmítají. Národy, které se ode
Mne odvrátily, zaplatí cenu za národy, které Mne opouštějí.
Dal jsem vám tolik požehnání, ale vy jste se Mnou zacházeli s pohrdáním. Nectili jste mé velké
jméno. Nešli jste po mých cestách. Proto budete platit strašnou cenu.

Poznámka: V mém duchu jsem cítila velmi silně, že je to také osobní vzkaz mnoha lidem; tento
odstavec, a ten další.
Času, který zbývá, je málo. Varoval jsem vás znovu a znovu. Byl jsem s vámi velmi trpělivý, ale
nyní čas dochází. Až se budete dívat, jak jednám s národy, budete svědky, že mé Slovo je
pravdivé.
Brzy budu jednat s vámi.

Vyberte si moudře, mé děti. Učiňte moudré volby, neboť jsou žně za všechno, co děláte.
Za spravedlivou volbu je odměna. Za hříšnou volbu je soud.
Miluji vás, ale mé Slovo je pravdivé.
Bůh Otec

Ž 9, 16-20
16: Pronárody klesly do pasti, již udělaly v síti, kterou nastražily, uvízla jim noha.
17: Hospodin tu zřejmě zjednal právo: svévolník uvízl v léčce přichystané vlastní rukou.
18: Do podsvětí se vrátí svévolníci, všechny pronárody, jež na Boha zapomněly.
19: Ubožák však nikdy neupadne v zapomnění; naděje ponížených nikdy neztroskotá.
20: Povstaň, Hospodine, ať si člověk nezakládá na své moci, ať už pronárody stanou
před tvým soudem!

902. Poselství Ježíše ze dne 23. srpna 2018.
Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko), http://jezusuzenete.hu

MODLITBA K JEŽÍŠI

Modlete se takto:

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

903. Soukromé poselství Ježíše ze dne 24. srpna 2018.
Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko), http://jezusuzenete.hu

KVŮLI TOBĚ JSEM NA KŘÍŽI ZVOLAL: ŽÍZNÍM!

Toto odkazuji X.:

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

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

904. Poselství Boha Otce ze dne 6. srpna 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

NÁSLEDUJTE MĚ!

Povedu vás k vašemu určení. Ale vy se bojíte, co budu od vás požadovat, abyste udělali.
Mé děti, cožpak nevíte, že není čeho se bát, když jdete se Mnou? Jsem to Já, kdo vám dává touhy
do vašeho srdce a Já vám nechám tu touhu uskutečnit, protože jsem vás povolal.
Přenechejte své sny Mně a Já je nahradím mými sny pro váš život. Mé myšlenky jsou vyšší, než
jsou vaše pozemské myšlenky a mé cesty vám přinesou velké štěstí, stejně jako velkou odměnu.
Dovolte Mi pracovat na mých záměrech pro váš život tím, že se Mi podřídíte, když vás povedu.
Mé vedení pocítíte čas od času ve svém duchu a vše, co musíte učinit, je Mě následovat, když
vás povedu. Když vás povedu ke stěhování, odstěhujte se. Povedu-li vás ke studiu, pak studujte.
Když budete následovat každé vedení, vezmu vás do všeho, k čemu jsem vás povolal udělat,
a vy poznáte velký pokoj. Poznáte pokoj, jaký na zemi vám nikdy nic nemůže dát.
Odložte své světské sny. Já vím, co vás opravdu učiní šťastné. Vezměte svůj kříž a následujte Mě!
Bůh Otec

Mt 16, 24-27
24: Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe,
vezmi svůj kříž a následuj mne.
25: Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však ztratí svůj život
pro mne, nalezne jej.
26: Jaký prospěch bude mít člověk, získá-li celý svět, ale svůj život ztratí?
A zač získá člověk svůj život zpět?
27: Syn člověka přijde v slávě svého Otce se svými svatými anděly, a tehdy odplatí
každému podle jeho jednání.

Iz 30, 21-23
21: a na vlastní uši uslyšíš za sebou slovo: "To je ta cesta, jděte po ní,“
ať budete chtít doprava nebo doleva.
22: Pak prohlásíš své stříbrem potažené vytesané modly i pozlacené lité modly
za nečisté a jako nečisté je rozmetáš. Řekneš jim: „Táhni!“
23: A Hospodin dá déšť tvé setbě, jíž oseješ roli; chléb z úrody role bude
vydatný a výživný. V onen den se bude pást tvůj dobytek na širých lukách.
Ž 37, 3-5
3: Doufej v Hospodina, konej dobro, v zemi přebývej a zachovávej věrnost.
4: Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč požádá tvé srdce. (Gimel)
5: Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat.

905. Poselství Boha Otce ze dne 8. srpna 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

POTRAVA, KTEROU POTŘEBUJETE

Mnoho mých lidí mají starosti o přípravu zásob potravin a zabezpečení před přicházejícím
hladomorem, ale Já vám říkám, děti, že hladovění ducha by vám mělo dělat větší starosti.
Jídlo není to, co potřebujete.
Je-li váš duch bohatý a přebýváte ve Mně každý den, můžete prosit, o co chcete, a Já to udělám.
Ti, kdo nezůstávají ve Mně, mají velký důvod k obavám, neboť v tom čase budou chřadnout
a umírat.
Bůh Otec

Jan 15, 5-7
5: Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm,
ten nese mnoho ovoce, neboť odděleni ode mne nemůžete dělat nic.
6: Nezůstane-li kdo ve mně, bude vyhozen ven jako ratolest; uschne,
seberou ji, hodí do ohně – a bude hořet.
7: Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li ve vás moje slova, můžete prosit,
oč chcete, a dostanete to.

906. Poselství Ježíše ze dne 22. dubna 2018.
Nástroj: Anna Terézia (Maďarsko), http://jezusuzenete.hu

DOBRÝ PASTÝŘ

Mé děti, nazval jsem sebe dobrým pastýřem, protože jsem dal svůj život za své ovce. Ony Mě
znají tak dobře, jako Já znám Otce. Jsou to dobré ovce, které jsem si vyvolil a povolal je, aby
Mě následovaly a vydaly o Mně před lidmi svědectví. Aby hlásaly evangelium, v mém jménu

uzdravovaly nemocné a vyháněly zlé duchy. Jako svědkové mé Lásky, přijímají cestu svatosti
života a obětují Mi své zřeknutí.
Hledám takové, kdo Mě velebí, kdo v Duchu a Pravdě zbožňují Svatou Trojici. Hodně rozjímejte
nad těmito věcmi a proste Ducha Svatého, aby i u vás pomohl vytvořit takové smýšlení. Buďte
odvážní a silní v duši, aby se mezi vámi uskutečnil můj plán.
Ježíš

907. Poselství Boha Otce ze dne 9. srpna 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

NOVÁ NENÁVIST

Jste připraveni? Zaujměte svá místa, neboť bitva je u vás. Nepřítel zahájil nový útok a moji lidé
obstojí, nebo padnou v tom, co přichází. Svět není váš přítel, mé děti, protože nenávidí vše, co je
ode Mne.
Poznámka: Když Otec řekl, že moji lidé obstojí, nebo padnou v tom, co přichází, vzpomněla jsem si
na vizi z minulosti v roce asi 2009 o obrovské bitvě na konci času, k níž se vztahuje videoklip:
https://youtu.be/OExbMTo607o
Vstupujete do vášnivého času, který byl předpověděn už hodně dávno, a pronásledování bude
neustále růst až do konce. Vskutku, v tomto čase vám nepřítel dokáže ztížit i dýchat, až se pokusí
odstranit každého z vás ze země. Ti, kdo žijí jen pro svá vlastní potěšení a pro potěšení těla,
udělají svou práci.
Životy mých lidí nemají v jejich očích žádnou hodnotu a nová nenávist se začne zvedat v těch, kdo
pracují pro nepřítele, proti těm, kdo pracují pro Mne. Tato nenávist se projeví nevyslovitelnými
činy, které otřesou světem.
Připravte se k boji, moji lidé, neboť tento čas je u vás.
Bůh Otec

Ž 27, 3: Kdyby se proti mně položilo vojsko, mé srdce nepocítí bázeň,
kdyby proti mně i bitva vzplála, přece budu doufat.
Dt 31, 6: Buďte rozhodní a udatní, nebojte se a nemějte z nich strach,
neboť sám Hospodin, tvůj Bůh, jde s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě.
Jak 4,4: Proradná stvoření! Což nevíte, že přátelství se světem je nepřátelství s Bohem?
Kdo tedy chce být přítelem světa, stává se nepřítelem Božím.
1Petr 5, 8-9
8: Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako ‚lev řvoucí‘
a hledá, koho by pohltil.
9: Vzepřete se mu, zakotveni ve víře, a pamatujte, že vaši bratří všude ve světě
procházejí týmž utrpením jako vy.
Jan 15, 18-25

18: Nenávidí-li vás svět, vězte, že mě nenáviděl dříve než vás.
19: Kdybyste náleželi světu, svět by miloval to, co je jeho. Protože však nejste ze světa,
ale já jsem vás ze světa vyvolil, proto vás svět nenávidí.
20: Vzpomeňte si na slovo, které jsem vám řekl: Sluha není nad svého pána.
Jestliže pronásledovali mne, i vás budou pronásledovat – jestliže mé slovo zachovali,
i vaše zachovají.
21: Ale to vše vám učiní pro mé jméno, poněvadž neznají toho, který mě poslal.
22: Kdybych byl nepřišel a nemluvil k nim, byli by bez hříchu. Nyní však nemají
výmluvu pro svůj hřích.
23: Kdo nenávidí mne, nenávidí i mého Otce.
24: Kdybych byl mezi nimi nečinil skutky, jaké nikdo jiný nedokázal, byli by bez hříchu.
Ale oni je viděli, a přece mají v nenávisti i mne i mého Otce.
25: To proto, aby se naplnilo slovo napsané v jejich zákoně: ‚Nenáviděli mě bez příčiny.‘

908. Poselství Ježíš ze dne 10. srpna 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
ZUŘIVOST

Strašný čas přichází na zem, kdy nikdo, jenž se neřídí zlem, nebude v bezpečí. (Jen lidem, kteří

jsou ve službách Zlého, bude dovoleno žít).

Nepřítel je mezi vámi, mé děti a začíná nové tažení nenávisti, které předčí všechna ostatní, která
přišla před ním. Zuřivost začne stoupat v bezbožných a nepodobá se ničemu, co jste kdy viděli.
Nepřítel ví, že má málo času a už dlouho osnoval tento plán nenávisti.
Zabíjení mých lidí bude přibývat a stále růst. Nenávist lidí nepřítele se stane téměř šílenou,
až se na jistých místech stane stále víc přijatelné zabíjet ty, kdo hlásají mé jméno.
Ježíš

Zj12, 10-12
10: Ocitl jsem se ve vytržení ducha v den Páně, a uslyšel jsem za sebou
mocný hlas jako zvuk polnice:
11:"Co vidíš, napiš do knihy a pošli sedmi církvím: do Efezu, do Smyrny,
do Pergama, do Thyatir, do Sard, do Filadelfie a do Laodikeje."
12: Obrátil jsem se, abych viděl, kdo se mnou mluví.
A když jsem se obrátil, spatřil jsem sedm zlatých svícnů;
Ž 27, 3: Kdyby se proti mně položilo vojsko, mé srdce nepocítí bázeň,
kdyby proti mně i bitva vzplála, přece budu doufat.
Dt 31, 6: Buďte rozhodní a udatní, nebojte se a nemějte z nich strach,
neboť sám Hospodin, tvůj Bůh, jde s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě.
1Petr 5, 8-9
8: Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako ‚lev řvoucí‘
a hledá, koho by pohltil.
9: Vzepřete se mu, zakotveni ve víře, a pamatujte, že vaši bratří všude ve světě
procházejí týmž utrpením jako vy.
Jan 15, 18-25
18: Nenávidí-li vás svět, vězte, že mě nenáviděl dříve než vás.
19: Kdybyste náleželi světu, svět by miloval to, co je jeho.
Protože však nejste ze světa, ale já jsem vás ze světa vyvolil, proto vás svět nenávidí.

20: Vzpomeňte si na slovo, které jsem vám řekl: Sluha není nad svého pána.
Jestliže pronásledovali mne, i vás budou pronásledovat – jestliže mé slovo zachovali,
i vaše zachovají.
21: Ale to vše vám učiní pro mé jméno, poněvadž neznají toho, který mě poslal.
22: Kdybych byl nepřišel a nemluvil k nim, byli by bez hříchu. Nyní však nemají
výmluvu pro svůj hřích.
23: Kdo nenávidí mne, nenávidí i mého Otce.
24: Kdybych byl mezi nimi nečinil skutky, jaké nikdo jiný nedokázal, byli by bez hříchu.
Ale oni je viděli, a přece mají v nenávisti i mne i mého Otce.
25: To proto, aby se naplnilo slovo napsané v jejich zákoně: ‚Nenáviděli mě bez příčiny.‘

909. Poselství Ježíše ze dne 12. srpna 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

NOVÁ DOBA ZLA

V nové době zla, budou bezbožní respektováni podle toho, jak málo je v nich poctivosti.
Ti, kdo vychvalují hřích, kdo se vyhýbají všemu, co je dobré, budou mít čím dál tím větší vážnost.
Nová ohavnost se prožene zemí, až můj nepřítel rozšíří své vyznání víry po celé zemi.
Ach, moji lidé, smutné a surové časy jsou u vás a nemohou se obrátit zpět, protože vše musí být
naplněno, aby mohl přijít konec. Přepásejte se pravdou, abyste mohli přestát tento zlý čas.
Zármutek prostoupí zemi, protože vše, co je dobré, jí bude postupně vzato. Ti, kdo touží, aby
jejich hřích byl přijat všemi, způsobí na zemi chaos. Vytvoří armádu, která bude neúprosná ve své
snaze odstranit vše, co nese mé Jméno z povrchu země. Málo z mého lidu bude schopno přežít
tento čas.
Ježíš

Zj 12, 10-12
10: A slyšel jsem mocný hlas v nebi: "Nyní přišlo spasení, moc a království
našeho Boha i vláda jeho Mesiáše; neboť byl svržen žalobce našich bratří,
který je před Bohem osočoval dnem i nocí.
11: Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví.
Nemilovali svůj život tak, aby se zalekli smrti.
12: Proto jásejte, nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte! Běda však zemi i moři,
neboť sestoupil k vám ďábel, plný zlosti, protože ví, jak málo času mu zbývá."
Ž 27, 3: Kdyby se proti mně položilo vojsko, mé srdce nepocítí bázeň,
kdyby proti mně i bitva vzplála, přece budu doufat.
Dt 31, 6: Buďte rozhodní a udatní, nebojte se a nemějte z nich strach,
neboť sám Hospodin, tvůj Bůh, jde s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě.
Jak 4, 4: Proradná stvoření! Což nevíte, že přátelství se světem je nepřátelství s Bohem?
Kdo tedy chce být přítelem světa, stává se nepřítelem Božím.
1Petr 5, 8-9
8: Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako lev řvoucí
a hledá, koho by pohltil.
9: Vzepřete se mu, zakotveni ve víře, a pamatujte, že vaši bratří všude ve světě
procházejí týmž utrpením jako vy.

Jan 15, 18-25
18: Nenávidí-li vás svět, vězte, že mě nenáviděl dříve než vás.
19: Kdybyste náleželi světu, svět by miloval to, co je jeho. Protože však nejste ze světa,
ale já jsem vás ze světa vyvolil, proto vás svět nenávidí.
20: Vzpomeňte si na slovo, které jsem vám řekl: Sluha není nad svého pána.
Jestliže pronásledovali mne, i vás budou pronásledovat – jestliže mé slovo zachovali,
i vaše zachovají.
21: Ale to vše vám učiní pro mé jméno, poněvadž neznají toho, který mě poslal.
22: Kdybych byl nepřišel a nemluvil k nim, byli by bez hříchu. Nyní však nemají
výmluvu pro svůj hřích.
23: Kdo nenávidí mne, nenávidí i mého Otce.
24: Kdybych byl mezi nimi nečinil skutky, jaké nikdo jiný nedokázal, byli by bez hříchu.
Ale oni je viděli, a přece mají v nenávisti i mne i mého Otce.
25: To proto, aby se naplnilo slovo napsané v jejich zákoně: Nenáviděli mě bez příčiny.
Ef 6, 12-18
12: Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem,
silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla.
13: Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý
postavit na odpor, všechno překonat a obstát.
14: Stůjte tedy "opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti,
15: obuti k pohotové službě evangeliu pokoje"
16: a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého.
17: Přijměte také "přilbu spasení" a "meč Ducha, jímž je slovo Boží".
18: V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách
a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne.

910. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 2. srpna 2019.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

NEČINÍTE POKÁNÍ ZE SPÁCHANÝCH HŘÍCHŮ

Boží lidé:
Náš Král a Pán Ježíš Kristus chce, aby všichni byli zachráněni a poznali pravdu
[1Tim 2,4].
Každý z vašich andělů strážných, vašich společníků na cestě, je na vrcholu své mise ve vztahu
k vám, když se vyrovnává se vším odmítáním, kterému je vystaveno vše, co představuje božství.
Existuje tolik léček zla, neustále číhajících na vás, aby vám způsobily pád, že práce
vašich andělů strážných se vystupňovala, vzhledem k oslabení lidské vůle a riziku,
že můžete ztratit věčný život.
Jste nepozorní, když vás volám, abyste se stále živili Tělem a Krví vašeho Krále a Pána Ježíše
Krista. Nečiníte pokání ze spáchaných hříchů, ani se nechcete změnit, nepřicházíte ke
zpovědi se zkroušeným srdcem, ale se zmatenou myslí, která neví, co chce, zbavené vší lásky
k Nejsvětější Trojici a k bližnímu.
Ďábel tvrdě pracuje, aby člověk byl příčinou rozdělení mezi Božím lidem, a tímto způsobem kořist
zla narůstá rychle na účet uspěchaného lidstva bez schopnosti rozlišení.
Pohybujete se ve světském a stáváte se duchovně vlažnými bytostmi, které pak velmi snadno mění
své myšlenky a pocity. Je to vážné nebezpečí, v němž zůstáváte v těchto kritických okamžicích

před velkými katastrofami různého druhu a budete se snadno cítit skleslí a krajně lehkovážní vůči
hříchu.
Víra v Boží Slovo je nezbytná. Je nutné věřit, abyste se rozhodli žít a dožadovat
se ochrany a pomoci samotného nebe, a nebyli uvedeni v omyl vlky v rouchu beránčím.
Pro Boží děti je nutné, aby rozpoznaly Boží Pravdu a udržely se ve schopnosti rozlišování, které
vám dává Duch Svatý. Proto musíte být stvoření, která se zbavila pachu zla a jsou ochotná patřit
více Bohu než světu.
Boží lidé, hvězda Slunce šíří do vesmíru škodlivé vyzařování magnetické plasmy, která dosáhne
Země a v určitém okamžiku způsobí selhání prostředků komunikace na celosvětové úrovni.
Pak na celou Zemi přijde zima a s ní epidemie, které postihnou lidstvo.
Nezapomeňte, že sopky se stávají aktivní. Některé způsobí více škod než jiné, ale zůstaňte
ve střehu před vulkánem jménem Vesuv.
Děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista, nedokážete si představit budoucnost, k níž jste
se vydaly.
Kolik utrpení kvůli tomu, že jste otevřely dveře ďáblu, přijaly falešné ideologie
a proměnily je na pravidla života!
Člověk vystavěl chrámy ďáblu a přidal se k jeho temným pekelným přáním, přispěl
k tomu, že se staly skutečností na této zemi, kterou obdržel jako dědictví.
Nepokračujte v ignorování znamení tohoto času. Nepokoj se stává všeobecným mezi
jednotlivými zeměmi, šíří se z jednoho lidského stvoření na druhé jako mor, a přilne k mysli
člověka a zatvrdí jeho srdce vůči všemu, co je dobré.
Zůstaňte bdělí. Ďábel ve své strategii proti dětem našeho a vašeho Krále a Pána Ježíše Krista, stále
sesílá člověku myšlenky, které jsou v rozporu s Božím Zákonem a ty jsou vítány těmi, kdo
dobrovolně odmítají žít jako Boží děti.
Modlete se bez ustání, modlete se za své bratry. Lidstvo naléhavě potřebuje přijít blíže
Bohu a dát svou ruku do ruky té, která je Královnou Nebe a Země, naší a vaší Matkou –
Blahoslavené Panny Marie.
Modlete se jako bratři, modlete se za Itálii, její lid pláče s velkým nářkem.
Modlete se s bratrskou láskou, modlete se za Mexiko, zem se třese kvůli sopce
Popokatepetl.
Modlete se s vírou, modlete se, provokace mezi mocnostmi přinesou varování lidstvu.
Modlete se jako bratři, modlete se za Švýcarsko, počasí je bude bičovat.
Lidé, kteří trpí a budou do krajnosti otřeseni po očištění a průchodu tavícím kelímkem, obdrží
pokoj do svého srdce a naději, která nezklame. Dostanete velkou odměnu za vaši
věrnost.
Kupředu, Boží děti.
KDO JE JAKO BŮH?
Svatý archanděl Michael.

911. Poselství Boha Otce ze dne 13. srpna 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

JEHO PLÁN

Nepřítel připravuje plán jak pokrýt zemi takovým množstvím zla, jak je to jen možné. Má v úmyslu
přesvědčit všechny lidi, že je bůh a že Já jsem byl poražen. Ti, kdo Mě znají, to sice vědí lépe, ale
on se pokusí podat důkaz, aby potvrdil svůj klam.
Pro nepřítele vašich duší není svatý žádný život a překvapivým útokem bude chtít vzít ze země tolik
lidí, kolik je jen možné. Má mnoho lidí, kteří pro něj pracují a věří jeho lžím a používá je, aby dělali
úděsné činy, které otřesou světem.
Bůh Otec

Zj 12, 10-12
10: A slyšel jsem mocný hlas v nebi: „Nyní přišlo spasení, moc
a království našeho Boha i vláda jeho Mesiáše; neboť byl svržen
žalobce našich bratří, který je před Bohem osočoval dnem i nocí.
11: Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví.
Nemilovali svůj život tak, aby se zalekli smrti.
12: Proto jásejte, nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte! Běda však zemi i moři,
neboť sestoupil k vám ďábel, plný zlosti, protože ví, jak málo času mu zbývá.“
Ž 27, 3: Kdyby se proti mně položilo vojsko, mé srdce nepocítí bázeň, kdyby proti
mně i bitva vzplála, přece budu doufat.
Dt 31, 6: Buďte rozhodní a udatní, nebojte se a nemějte z nich strach, neboť
sám Hospodin, tvůj Bůh, jde s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě.“
Jak 4, 4: Proradná stvoření! Což nevíte, že přátelství se světem je nepřátelství
s Bohem? Kdo tedy chce být přítelem světa, stává se nepřítelem Božím.
1Petr 5, 8-9
8: Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako ‚lev řvoucí‘
a hledá, koho by pohltil.
9: Vzepřete se mu, zakotveni ve víře, a pamatujte, že vaši bratří všude ve světě
procházejí týmž utrpením jako vy.
Jan 15, 18-25
18: Nenávidí-li vás svět, vězte, že mě nenáviděl dříve než vás.
19: Kdybyste náleželi světu, svět by miloval to, co je jeho. Protože však nejste ze světa,
ale já jsem vás ze světa vyvolil, proto vás svět nenávidí.
20: Vzpomeňte si na slovo, které jsem vám řekl: Sluha není nad svého pána.
Jestliže pronásledovali mne, i vás budou pronásledovat – jestliže mé slovo zachovali,
i vaše zachovají.
21: Ale to vše vám učiní pro mé jméno, poněvadž neznají toho, který mě poslal.
22: Kdybych byl nepřišel a nemluvil k nim, byli by bez hříchu. Nyní však nemají
výmluvu pro svůj hřích.
23: Kdo nenávidí mne, nenávidí i mého Otce.
24: Kdybych byl mezi nimi nečinil skutky, jaké nikdo jiný nedokázal, byli by bez hříchu.
Ale oni je viděli, a přece mají v nenávisti i mne i mého Otce.
25: To proto, aby se naplnilo slovo napsané v jejich zákoně: ‚Nenáviděli mě bez příčiny.‘

912. Poselství Boha Otce ze dne 14. srpna 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

UŽ TO ZAČALO

Můj soud přichází na všechny kraje, které na Mne zapomněly. Vy, kdo jste přijali zákony, které
dovolují zabíjení nevinných a nenarozených, vy, kdo jste trestali ty, kdo veřejně oznamují mé
jméno, čekejte, že mé soudy přijdou na vás. Národy a kraje (viděla jsem, že tím míní všechny
druhy oblastí, včetně států), které Mě odmítají, pronásledují můj lid a zabíjejí nevinné, už víc
nevyváznou bez trestu.
Už to začalo, moji lidé. Soudy, o nichž se až dosud jen mluvilo, již začaly, a vy, kteří budete
ponecháni na zemi, je nyní uvidíte.
Dejte vaše domácnosti do pořádku, buďte nyní připraveni být povoláni domů. Odčiňte napáchané
škody těm, jimž jste ublížili, neboť jste u konce.
Bůh Otec

Da 12, 1-4
1: "V oné době povstane Míkael, velký ochránce, a bude stát při synech tvého lidu.
Bude to doba soužení, jaké nebylo od vzniku národa až do této doby.
V oné době bude vyproštěn tvůj lid, každý, kdo je zapsán v Knize.
2: Mnozí z těch, kteří spí v prachu země, procitnou; jedni k životu věčnému,
druzí k pohaně a věčné hrůze.
3: Prozíraví budou zářit jako záře oblohy, a ti, kteří mnohým dopomáhají
k spravedlnosti, jako hvězdy, navěky a navždy.
4: A ty, Danieli, udržuj ta slova v tajnosti a zapečeť tuto knihu až do doby konce.
Mnozí budou zmateně pobíhat, ale poznání se rozmnoží."
Júd 17-18
17: Ale vy, milovaní, pamatujte na to, co předpověděli apoštolové
Pána našeho Ježíše Krista,
18: neboť vám říkali, že v posledním čase přijdou posměvači,
žijící bezbožně podle svých vášní.
Mt 24, 5-21
5: Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat "já jsem Mesiáš"
a svedou mnohé.
6: Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách; hleďte, abyste se nelekali.
Musí to být, ale to ještě nebude konec.
7: Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad
a zemětřesení na mnoha místech.
8: Ale to vše bude teprve začátek bolestí.
9: Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou
nenávidět pro mé jméno.
10: A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět;
11: povstanou lživí proroci a mnohé svedou,
12: a protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých.
13: Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.
14: A toto evangelium o království bude kázáno po celém světě
na svědectví všem národům, a teprve potom přijde konec.
15: Když pak uvidíte ‚znesvěcující ohavnost‘, o níž je řeč u proroka Daniela,
jak stojí na místě svatém – kdo čteš, rozuměj –

16: tehdy ti, kdo jsou v Judsku, ať uprchnou do hor;
17: kdo je na střeše, ať nesestupuje, aby si něco vzal z domu;
18: a kdo je na poli, ať se nevrací, aby si vzal plášť.
19: Běda těhotným a kojícím v oněch dnech!
20: Modlete se, abyste se nemuseli dát na útěk v zimě nebo v sobotu.
21: Neboť tehdy nastane hrozné soužení, jaké nebylo od počátku světa
až do nynějška a nikdy již nebude.

913. Poselství Boha Otce ze dne 15. srpna 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

ČAS VELKÉ NÁMAHY

Mnoho z mých dětí vstupuje do času velkého vypětí. Napínání svého rozpočtu, posilování své víry.
Upravování svých představ, aby se přizpůsobily mé vizi, kterou mám pro jejich životy.
Mé děti, je čas, abyste udělaly své poslední práce na zemi, protože všechny půjdete brzy domů.
Mým přáním je, abyste se soustředily na Mne a na mé Slovo a dovolily Mi vás vést tam, kde chci,
abyste byly. Dovolte Mi vás vést do práce, ke které jsem vás povolal, abyste ji udělaly.
Nebojte se, neboť vás zaopatřím vším, co potřebujete, až ji budete vykonávat. Já jsem mocný
Bůh, který stvořil vše, co vidíte a jsem velmi dobře schopen zajistit vaše potřeby.
Přijďte ke Mně všichni, kdo jste obtíženi, a Já vám dám odpočinout od vašeho lopocení.
Bůh Otec

Mt 11, 28-30
28: Pojďte ke Mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím.
29: Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem,
a naleznete odpočinutí pro svou duši.
30: Vždyť mé jho netlačí a moje břemeno netíží.
Mt 4, 1: Potom byl Ježíš vyveden od Ducha na poušť, aby byl pokoušen od ďábla.

914. Novéna ke Královně a Matce Konce časů.

Estelí 3. srpna 2018
NOVÁ INVOKACE BLAHOSLAVENÉ PANNY MARIE: KRÁLOVNA A MATKA KONCE ČASŮ
V pondělí 28. srpna, léta Páně 2006, odhalil Luz de Maria, náš Pán, Ježíš Kristus, novou invokaci
k Blahoslavené Panně Marii pod jménem „KRÁLOVNA A MATKA KONCE ČASŮ“. VELKÁ ČÁST
INVOKACE K BLAHOSLAVENÉ PANNĚ MARII JE SOUČÁSTÍ OBRAZU, KTERÝ JI
PŘEDSTAVUJE.
Později Nebeská Matka nadiktovala modlitbu pro všechen Boží Lid, kterou nás zve, abychom Ji
vzývali, zvláště v těchto chvílích velkého soužení a zmatku uvnitř Církve i mimo ni.
Vděčni Nebesům za tak velký nebeský dar, nabádáme Boží Lid, aby přijal s vírou a vděčností tuto
boží pomoc, pramenící z láskyplné Boží Vůle, která nás všechny chce chránit v přítomnosti i
budoucnu skrze mateřskou pomoc „Královny a Matky Konce časů“.
Uděluji „imprimatur“ této nové invokaci, modlitbě, kterou Ji můžeme s důvěrou prosit, azobrazení,
či obrazu, který umělecky vyjadřuje vizi, kterou měla Luz de Maria. Současně rozšiřuji výzvu k
účasti na novéně k přípravě na svátek naší „KRÁLOVNY A MATKY KONCE ČASŮ“, který připadá na
28. srpen.

† IMPRIMATUR
Biskup Diecéze Estelí

NOVÉNA KE KRÁLOVNĚ A MATCE KONCE ČASŮ

Jako příprava na Svátek 28. srpna
Datum začátku novény: 20. srpen
Datum ukončení novény: 28. srpen

Následující Novénu nadiktovala Luz de Maria Naše Blahoslavená Matka. Naše Blahoslavená Matka
si přeje, abychom se každý den Novény, sjednoceni s Ní, modlili úvodní modlitbu, modlitbu dne a
láskyplně nabídli oběť, kterou nám naznačuje. Zároveň nám připomíná:
„Jak všechny Mé děti vědí, během Novény je nezbytná účast na Svaté Eucharistii“
Poznámka: Tato Novéna může být konána s láskou a úctou kdykoli během roku.

MODLITBA KE KRÁLOVNĚ A MATCE KONCE ČASŮ

Milované děti, zvu vás k modlitbě:
Božský Otče, Věčný a Všemohoucí,
Svatý Synu, Vtělené Slovo,
Svatý Utěšiteli, Boží Duchu
Tři Osoby v Pravém Bohu.
Vylijte Své Nejsvětější Požehnání na toto stvoření
které volá před Vaším Božským Majestátem.
Uchopte mou ruku, abych nebyl oddělen od Vaší ochrany,
dejte mi pevnou naději na setkání s Vaší Slávou.
Kéž je má duše utvářena Vaším Svatým Duchem
a získám rozlišování, které mě povede k Pravdě Vašeho Slova
a nesejdu ze Svaté Cesty.
Nejsvětější Trojice, odkázala jsi Svému Lidu požehnání mít
Královnu a Matku Konce časů,
aby se přimlouvala a chránila Váš Lid.
Radostně vítám toto vyvýšení Královny a Matky,
Chápu se Její požehnané ruky a poddávám se
Jejímu Mateřskému vedení, abych tak,
spolu s Ní, mohl být vykonavatelem Vaší vůle.

Matko, která vedeš, Matko, která se přimlouváš,
Matko, která chráníš toto zbloudilé Lidstvo,
buď mi kormidlem v této chvíli,
aby má duše nepodlehla ze slabosti spárům ďábla.
Posil moji vůli, abych se neobával očekávaného,
ale abych se spíše bál podlehnutí našeptávání zlého
a nedej mé duši ztratit se v temnotě zla.
Královno a Matko Konce časů,
přijď, přijmi mě a nauč mě čekat na okamžik Nejsvětější Trojice,
kéž to nejsem já, kdo by chtěl uspíšit hodinu,
ale pod Tvou věrnou ochranou ať jsem Tvým odrazem
a kéž mě nikdy nevyděsí nic, čemu bych zdánlivě mohl podlehnout.
Královno a Matko Konce časů,
učiň ať se ve mně znovuzrodí Víra, Naděje a Láska,
odvaha žít jakoTy, živit se Vůlí Nejsvětější Trojice
a trvalá vroucí víra, kterou mě povedeš
k vytouženému setkání s Otcem, Synem a Svatým Duchem,
ke znovuzrození k novému životu
po boku Nejsvětější Trojice.
Amen.
DEN PRVNÍ
Modlete se za obrácení Lidstva.
Modlitba ke Královně a Matce Konce časů….
Modlitba dne:
Královno a Matko, pohlédni na mě, žiju osaměle,
přijď ke mně, potřebuji Tvoji lásku.
Přijmi do Svého Srdce mé prosby,
velmi prosím, abys je přijala: ( vložte své prosby).
Osviť mě paprsky Své Poslušnosti, Víry, Naděje a Lásky.
Chci pomáhat svým bližním se stejnou Poslušností, jako je ta Tvá,
abychom tak společně mohli poznat Tvého milovaného Syna.
Amen.
Oběť: vyzývám vás obětovat poslušnost Mému Synu.

DEN DRUHÝ

Modlete se za ty, kdo neznají Nejsvětější Trojici
Modlitba ke Královně a Matce Konce časů….
Modlitba dne:
Kéž je mi Tvé Srdce pokladem,
kde najdu nekonečnou velikost Trinitární Lásky.
Nedej mi být nevděčným dítětem popírajícím Stvořitele,
nedej mi být zaslepeným tvorem, který popírá Vykoupení,
nedej mi se klamat a myslet si, že bez Ducha Svatého,
může mé svědomí být osvíceno, abych rozlišoval co je z Boha a co ne.
Královno a Matko, velmi Tě prosím,
abych mohl být nástrojem pro dobro mých bližních.
Amen.
Oběť: V tento den prosím, abyste konaly skutky milosrdenství pro potřebné

DEN TŘETÍ
Modlete se, aby pronásledovatelé a nepřátelé Lidu Mého Syna, byli rozehnáni.
Modlitba ke Královně a Matce Konce časů….
Modlitba dne:
Královno a Matko obtížených,
pohlédni na mě, volám Tě ze všech sil.
Nedovol, aby můj rozum nabyl vrchu nad srdcem,
Roznět ve mně odvahu vydat se cestou obrácení.
A budu-li na zemi pronásledován pro lásku k Tvému Synu,
přiveď Své Anděly a pojďte se mnou, přijď a nauč mě odolat,
v každém okamžiku, pohledem na Tvou Mateřskou Tvář.
Nechť Tvůj pohled pronikne mé myšlenky, abych se nedal unést
množstvím nabídek ovoce světa, které by mě svedlo k hříchu.
Přijmi, Královno a Matko, má přání a v Tobě ať se stanou pravdou.
Amen.
Oběť: Vyzývám vás k adoraci Mého Syna

DEN ČTVRTÝ
Nabídněte tento den za své osobní obrácení.

Modlitba ke Královně a Matce Konce časů….
Modlitba dne:
Kéž mě radost z pohledu na Tebe, stále, každičký den,
vede k tomu nejlepšímu, co v sobě mám.
Nabízím se, abys mě vytříbila, nechci být ztracený,
zlo mě mate a všednost mě zmáhá,
procházím těžkými časy, mé lidství upadá….
Královno a Matko, naplň mé srdce Svou Silou
a mou mysl Svou poslušností a Jistotou.
Chci dojít do Věčného Života, toužím po tom,
aby mé já bylo nástrojem duchovního růstu.
Královno a Matko, naplň mě Svými Dary,
pomoz mi překonat moji potřebu
být vždy nejlepší s největším potleskem.
Přijď, Královno nebes a Matko lidu Svého Syna,
učiň ze mne novou bytost,
nevinnou, sklánějící se u Tvých nohou,
abych rostl pod ochranou Tvé Čistoty.
Amen.
Oběť: Rozdělte se o potraviny s potřebnými.

DEN PÁTÝ
Tento den vás vyzývám milovat své bližní a neodmítat je.
Modlitba ke Královně a Matce Konce časů….
Modlitba dne:
Můj Ježíši, nauč mě vidět v mých bližních Tvou Tvář,
potřebuji, aby mé oči nebyly tak člověčí, ale více duchovní,
aby hleděly se stejnou Láskou, jako je Tvá.
Královno a Matko, sdílej se mnou světlo Tvého pohledu,
který máš od Ducha Svatého.
Přijď, uctivě Tě prosím, aby má mysl, myšlenky i srdce,
byly více Božských způsobů, a tak pýše, předsudkům a pocitům,
zabránily, abych se vzdaloval svým bližním.
Můj Ježíši, chci si být plně vědom, co znamená být Tvým synem

a patřit k Tvému Lidu.
Být si vědom natolik, že nepocítím spásu ze slov, že Tě miluji,
ale až z vědomí, že ten, kdo miluje Tebe,
miluje stejně i své bližní.
Amen.
Oběť: Prosím, abyste obětovali Svaté Přijímání za své bratry a sestry, které nemilujete
tak, jak byste měli.

DEN ŠESTÝ
V tento den žehnejte všem bratřím a sestrám, které uvidíte; žehnejte jim z celé své
mysli, svými myšlenkami i srdcem: všem.
Modlitba ke Královně a Matce Konce časů….
Modlitba dne:
Královno a Matko Konce časů,
přijď a přijmi moji mysl, myšlenky a srdce,
abys to byla Ty, kdo bude ve mně žehnat mým bratrům a sestrám.
Protože nejsem schopen žehnat bez rozdílu a neplním tak První Přikázání,
modlím se a prosím o Tvou Mateřskou pomoc,
abych byl poslušný Přikázání Lásky.
Královno a Matko, přijď a obnov mé srdce,
abych mohl milovat své bližní, jako je miluje Tvůj Syn: bez rozdílu.
Obdaruj mě obnovenou myslí a myšlenkami,
aby v mém srdci netvořily překážky,
jimiž bych popřel svoji Věčnou Spásu.
Amen.
Oběť: Dnes se rozhodněte být láskou svým bližním, aby žárlivost, závist, marnost,
touha po majetku, nedostatek lásky a materialismus zmizely.

DEN SEDMÝ
Nabídněte tento den, aby věrnost rostla a neslábla během vážných událostí.
Modlitba ke Královně a Matce Konce časů….
Modlitba dne:
Láskyplný Otče, Milosrdný Synu, Svatý Duchu, utěšiteli,
buďte vždy a všude hluboce ctěni a velebeni.
Všemohoucí a Věčný Bože,

sešli mi Svého Svatého Ducha,
padám na svou tvář před Tvým Majestátem,
pokorně prosím o Dar statečnosti,
abych neklesl, byť budou zkoušky jakkoli silné.
Nejsvětější Trojice, opouštím sám sebe v Tobě,
abych v tomto okamžiku procitl
a neměl pohled zastřený modernismem.
Daruj mi sílu zůstat věrný Tvému Slovu
a odevzdaný Tvým Přikázáním,
v přesvědčení, že je to dobré pro spásu mou i bližních.
Daruj mi Svatou Moudrost k pochopení,
že abych Tě miloval, musím prohloubit své znalosti
a pochopení Tvého Slova.
Královno a Matko Konce časů,
půjdu se k Tobě skrýt, buď mi majákem a osviť mi cestu.
Amen.
Oběť: Děti, dnes meditujte o tom, jak dalece je člověk vzdálen Bohu.

DEN OSMÝ
Konejte nápravu za vzdálení se člověka od Stvořitele a za nevíru v jeho Slovo
Modlitba ke Královně a Matce Konce časů….
Modlitba dne:
Královno mého života, přijď, vezmi mé fyzické smysly
a veď je k rozpoznání zla, které existuje ve všem, co nás obklopuje,
aby mě nevedly k tomu, co je nepatřičné.
Nabízím ti svou lidskou vůli,
vezmi ji do Svých Dlaní a drž ji,
abych nebyl lhostejný k Boží Lásce a k bližním.
Poddávám se Tvému Mateřskému Vedení,
jako Tvé dítě, které nechce jít špatnou cestou
a nezmařit svou Spásu.
Amen
Oběť: Dnes vykonejte skutek milosrdenství

DEN DEVÁTÝ

Zvu vás k zasvěcení
Modlitba ke Královně a Matce Konce časů….
Modlitba dne:
Královno a Matko Konce časů,
Jsem tvé dítě, přijmi mě, odevzdávám Ti svůj život
a do Tvých dlaní vkládám svoji vůli,
všechno, co mám a co jsem, své naděje, touhy a představy.
Odejmi ode mne všechna pouta k hmotným věcem,
abych toužil po majetku, který nelze vidět, protože je duchovní.
Zasvěcuji dnes svůj život Tobě, Královno a Matko,
svobodně se poddávám Tvé Ochraně
v tak těžkých chvílích, ve kterých žiji,
buď mi Archou, která mě povede, abych zůstal nad vodou
a neutonul během očisty.
Kéž paprsky z Tvých Dlaní osvítí moji mysl,
myšlenky i mou paměť, aby byly uzdraveny,
mé soužení, abych ho obětoval, i mé pády,
abys Mě pozdvihla.
Osviť mi rozum, aby nebyl konkurentem mé víře,
ale jedno druhému světlem.
Zasvěcuji se a odevzdávám se Tobě
ve svobodě Božích dětí.
Amen.
PO VYKONÁNÍ TÉTO NOVÉNY ODE MNE OBDRŽÍTE

† Ctnost naděje, abyste nezůstali v okamžiku, kdy pocítíte, že cesta je daleká, a neopustilo vás
štěstí být Božím dítětem.
† Nedovolím, aby se vás zmocnilo zoufalství, ani abyste uvěřili, že vás Můj Syn opustil. Kdokoli
požádá o milosrdné srdce s pevným úmyslem polepšení, obdrží je.
† Poskytnu vám dar moudrosti, takže budete spojeni s Božím Slovem a nebudete zmateni, jako
děti, které vidí Poslání, které do nich vložil Bůh. Tak nezmaříte Boží plány.
† Obdržíte Dar síly, aby vaše víra byla pevná a silná, vytrvalá a zároveň, aby vše vedla láska.
† Rodiny se více sjednotí a bratrství mezi bratry a sestrami bude brzdou zla.
† Podpořím lásku mezi manžely, aby rostla.

MÉ POŽEHNÁNÍ BUDE S VÁMI, DOKUD BUDETE KONAT VŠE DOBRÉ

Miluji vás.
Matka Maria
Přeložil, uspořádal a graficky upravil Miroslav Vasko,

Pro formát html graficky upraveno.

915. Modlitba skrze Ducha Svatého ze dne 17. července 2019.
Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko), http://jezusuzenete.hu

MODLITBA SKRZE DUCHA SVATÉHO

Můj drahý, vroucně milovaný, sladký Ježíši! Děkuji Ti, že jsi mě už dříve miloval a měl si se mnou
věčný plán, který si se mnou i uskutečnil. Dal jsi mi nepřekonatelnou touhu k tomu, abych splnila
všechno, co jsi ode mne žádal. Ty jsi mě pohnul ke všemu, co jsem mohla z tvé milosti vykonat.
Ach, jak obdivuhodné jsou tvé cesty. Člověk není schopen je pochopit. Jak velmi těžce
Ti rozumíme, když na naše ramena vložíš kříž. Jen později, na konci cesty poznáme, že právě toto
utrpení nás přivedlo blíž k Tobě. Tak jako jsi Ty skrze kříž odešel vzhůru ke svému Otci, tak ani pro
nás není jiná cesta. Ty jsi řekl: "Kdo chce jít za Mnou, nechť zapře sám sebe, vezme svůj
každodenní kříž a následuje Mě."
Můj Ježíši, Tebe chci následovat! Kamkoli půjdeš, chci Tě následovat. Chci být s Tebou v utrpení,
a když bude třeba, i v mučednictví.
Ty vždy osladíš naše utrpení, tvá přítomnost nás utěšuje a posilňuje. Když nás zavoláš k sobě
na kříž, jsi tehdy s námi nejtěsněji sjednocen. Ó, požehnaný kříži! Na něm jsi získal naši spásu.
Není proto divu, že i nám nabízíš místo vedle sebe?
Buď požehnaný, můj Ježíši. Buď požehnaný tisíckrát! Ať tolik lidí, kolik jich jen žije na zemi,
Tě všichni velebí, žehnají a zbožňují. Ať nikdy nehledáme jiné než Tebe, jen Tebe. Avšak na této
zemi Tě najdeme jen na kříži. Štěstí nehledejme na zemi, to uchováváš pro nás v nebi. Tady
na zemi nechť sloužíme jen Tobě a jen Tebe milujme. Určil jsi nám tuto úlohu a sám jsi nám
k ní dal příklad.
Můj Ježíši, zbožňuji Tě. Jak je sladké, že jsi s námi každý den, až do konce světa. Zůstal jsi s námi,
neboť tvá láska k nám Tě pohnula k tomu, že ses nám dal ve víně a v malinké svaté hostii. Ty jsi
naším pokrmem, jídlem na cestu. Jsi zdrojem naší síly a naším konečným cílem.
Můj drahý Ježíši, toužím vidět tvou svatou tvář víc než žíznivý jelen vodu chladného pramene.
Kdy už se mohu objevit před Tebou? Nevyslovitelně toužím po tom, abych Tě viděla a věčně
velebila. Celá věčnost bude málo k tomu, abych Ti vzdávala díky za tvé převeliké dílo vykoupení
a za všechny milosti, kterými jsi mne zahrnul, abys mi pomohl ke spáse.
Buď požehnaný navěky. Nechť tvá je sláva, díky a velebení tady na zemi a navěky v nebi.
Amen.

916. Poselství Boha Otce ze dne 19. srpna 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

PŘÍLEŽITOST K POSTUPU

Mé děti, nezapomínejte na čas, který žijete, když se zabýváte svým každodenním životem.
Nezapomeňte, že každý den pro vás přináší mnoho příležitostí.
Modlily jste se a prosily o postup. Prosily jste o práci, kterou byste mohly dělat pro mé království
a pomazání k němu. V tomto čase jsem dovolil některým svým dětem dát mimořádné příležitosti
k vyslyšení těchto modliteb.
Tyto příležitosti jsou jako dvojsečný meč. V závislosti na tom, jak odpovíte na to, co je před vámi,
uděláte buď mnoho dobrého a zvětšíte si svou odměnu v nebi, nebo budete pracovat mimořádně
špatně a přivoláte na sebe a svou domácnost soud.
Vybírejte si moudře, mé děti. Jsem připraven vyslyšet modlitby mých poslušných dětí a jsem
připraven dohlédnout na očistu mých neposlušných dětí. Volba je vaše.

Poznámka: Video, vztahující se k některým věcem, které mi Pán o tomto Slovu ukázal, najdete
zde: https://youtu.be/eDD-hI5POQE
Bůh Otec

Mt 4, 1: Tehdy byl Ježíš Duchem vyveden na poušť, aby byl pokoušen od ďábla.
1Kor 10, 13: Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný:
nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet,
nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát.
Mt 26, 41: Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Duch je odhodlán, ale tělo slabé.
Ef 4, 27: a nedopřejte místa ďáblu.
Jak 1, 12-16
12: Blahoslavený člověk, který obstojí ve zkoušce; když se osvědčí, dostane vavřín života,
jejž Pán zaslíbil těm, kdo ho milují.
13: Kdo prochází zkouškou, ať neříká, že ho pokouší Pán. Bůh nemůže být pokoušen ke zlému
a sám také nikoho nepokouší.
14: Každý, kdo je v pokušení, je sváděn a váben svou vlastní žádostivostí.
15: Žádostivost pak počne a porodí hřích, a dokonaný hřích plodí smrt.
16: Neklamte sami sebe, milovaní bratří!

917. Poselství Boha Otce ze dne 20 srpna 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

PŘEMÝŠLEJTE O SVÝCH ROZHODNUTÍCH

Mé děti, vstoupily jste do času, kdy každé rozhodnutí, které učiníte, bude určovat vaši budoucnost
víc než kdykoli dříve.
Mé děti, Já důkladně zvažuji vaše volby a používám je, abych určil, jak bude vypadat několik vašich
příštích let. Půjdou-li vaše volby směrem k temnotě nebo pryč od toho, co víte, že byste měly dělat
(v každé situaci), pak tyto roky budou roky očisty. Zvolíte-li si jít po mých cestách
a činit to, o čem si myslíte, že je Mi milé, pak tyto roky budou daleko příjemnější.
Právě nyní si volíte svou budoucnost. Přemýšlejte o těchto věcech.
Bůh Otec

Mt 12, 30: Kdo není se mnou, je proti mně; a kdo se mnou neshromažďuje, rozptyluje.
Dt 30, 19: Dovolávám se dnes proti vám svědectví nebes i země:
Předložil jsem ti život i smrt, požehnání i zlořečení; vyvol si tedy život, abys byl živ ty
i tvé potomstvo.
Gal 6, 7-8
7: Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí.
8: Kdo zasévá pro své sobectví, sklidí zánik, kdo však zasévá pro Ducha, sklidí život věčný.
Joz 24, 14-15
14: Bojte se tedy Hospodina a služte mu bezvýhradně a věrně. Odstraňte božstva,
kterým vaši otcové sloužili za řekou Eufratem a v Egyptě, a služte Hospodinu.
15: Jestliže se vám zdá, že sloužit Hospodinu je zlé, vyvolte si dnes, komu chcete sloužit:
zda božstvům, kterým sloužili vaši otcové, když byli za řekou Eufratem, nebo božstvům
Emorejců, v jejichž zemi sídlíte. Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu.

918. Poselství Ježíše ze dne 22. srpna 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

KAŽDÁ OSOBA

Mé děti, musíte být nyní velmi svědomité a neustále rozlišovat. Musíte hodnotit každou osobu,
která vstoupí do vašeho života. Od nynějška až do konce, se bude váš nepřítel snažit obklopit vás
lidmi, kteří jsou jiní než vy. Tyto rozdíly jsou vybrány vaším nepřítelem, aby se pokusil vás nechat
různými způsoby padnout.
Nepřítel vašich duší ví, že jeho čas je velmi krátký, a tak jeho plánem je vytrhnout tolik duší
z mého království, jak je to jen možné. Umístí ty, kdo Mě skutečně neznají a ty, kdo jen tvrdí,
že jsou z mého lidu, blízko vás, aby se pokusil vás ode Mne odvrátit. Toto odvrácení se nestává
pokaždé působivým způsobem. Odvrácení může být také neokázalé.
Když se člověk ode Mne odvrací v maličkostech, jeho srdce začíná chladnout, vloudí-li se jeho
názory a činnost tam, kde byla kdysi jen láska ke Mně.

Toto je nesmírně nebezpečný čas, a Já chci, abyste zůstaly bdělé a opatrné. Odstraňte z vašeho
života všechny, kdo brání vaší cestě se Mnou.
Ježíš

Zj 3, 10-12
10: Protože jsi zachoval mé slovo a vytrval, zachovám tě i já v hodině zkoušky, která přijde na celý svět a
prověří obyvatele země.
11: Přijdu brzy; drž se toho, co máš, aby tě nikdo nepřipravil o vavřín vítěze.
12: Kdo zvítězí, toho učiním sloupem v chrámě svého Boha a chrám již neopustí; napíšu na něj jméno
svého Boha a jméno jeho města, nového Jeruzaléma, který sestupuje z nebe od mého Boha,
i jméno své nové.
Píseň Šalomounova 2, 10-17
10: Můj milý se ozval, řekl mi: "Vstaň, má přítelkyně, krásko má, a pojď!
11: Hle, zima pominula, lijavce přešly, jsou ty tam.
12: Po zemi se objevují květy, nadešel čas prořezávat révu, hlas hrdličky je slyšet v naší zemi.
13: Fíkovník nasadil první plody, voní kvítky vinné révy. Vstaň, má přítelkyně, krásko má, a pojď!"
14: Holubičko moje v rozsedlinách skály, v úkrytu nad strží, dopřej mi zahlédnout tvou tvář, dovol mi hlas
tvůj slyšet. Jak lahodný je tvůj hlas! Jak půvabnou máš tvář!
15: "Lišky nám schytejte, lištičky malé, plenící vinice, vinice naše, když kvetou!"
16: Můj milý je můj a já jsem jeho, on pase v liliích.
17: Než zavane den a stíny dají se v běh, přiběhni, milý můj, podoben gazele či kolouškovi na Béterských
horách.

919. Poselství Ježíše ze dne 12. srpna 2019.
Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko), http://jezusuzenete.hu

POCHOPTE KONEČNĚ – BOHA NELZE PODVÉST

Moje drahé děti, tento svět je souzen. Přírodní katastrofy se střídají jedna za druhou a všechny
jsou následky vašich hříchů. Ponořte se do svého nitra, proste o odpuštění za své hříchy
a obraťte se! Kdo je katolík, ať se vyzpovídá a s čistou duší přistoupí ke Mně, k svatému přijímání.
Vy, katolíci, budete bráni k zodpovědnosti s větší přísností, neboť jste dostali úplnost. Vám bylo
dáno poznat mé učení, dostali jste všechny svátosti, které vás přivedou ke spáse.
Proč se odvracíte ode Mne, svého největšího dobrodince, jenž chce vaši spásu? Ve světě hýříte tak,
jako byste o Mně nikdy neslyšeli, a přece Satan pro vás připravuje jen trpkost a zklamání. Když se
neobrátíte, padnete do zatracení, odkud už není návratu. Čiňte pokání, obraťte se ke Mně teď,
ještě dnes, protože zítřek je pro vás nejistý. Nemůžete vědět, kdy se ukončí váš život. Prosil jsem
vás o neustálou připravenost.
Moje děti! Varuji vás proto, neboť jste hluché a slepé! Jste zaneprázdněné pozemskými věcmi,
svým tělem, a přesto zde budete muset náhle všechno nechat. I vaše tělo zpráchniví.
Co si přinesete s sebou? Vaše skutky. Všichni se budete muset zastavit před mou soudnou
stolicí, a u Mne je jen jediná hodnota: láska. Ji jsem dal jako hlavní příkaz, o ní jsem svědčil
a z ní se budete zodpovídat. Přečtěte si hymnus lásky svatého Pavla:

"Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale neměl přitom lásku, jsem jako zvučící kov
a řinčící zvon. A kdybych měl dar promlouvat z vnuknutí, rozuměl všem tajemstvím, ovládal

všecko, co se může vědět, a víru měl v nejvyšší míře, takže bych hory přenášel, ale neměl lásku,
nejsem nic. A kdybych rozdal v almužnách všechno, co mám a pro druhého do ohně skočil,
ale neměl přitom lásku, nic mi to neprospěje" [1Kor 13, 1-3].
Kdybych nešel nahoru na kříž z lásky k vám, dnes byste nebyli vykoupeni. Existujete z věčné Boží
lásky a můj Otec vás stvořil tak, abyste žíznili po lásce a byli šťastní tehdy, když milujete a žijete
v lásce. Řekl jsem toto: "Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku
k sobě navzájem" [Jn 13, 35].
Dnes, žel, mnozí oklamou sami sebe. Uspí své svědomí. Mezi vámi se najde mnoho takových lidí,
kteří jdou na nedělní mši svatou, kde dokonce i přijímají. Potom jsou spokojení sami se sebou,
neboť si myslí, že tím vykonali mou vůli. Avšak ve svém soukromém životě jsou pokrytci,
pomlouvači a sobci. Stůj co stůj přinutí své okolí, aby přijalo jejich stanovisko. Lidi považují jen
za nástroje, skrze něž uskutečňují svou vůli. K tomu použijí každý nástroj. Tyranizují, zastrašují
a vydírají. Nepočítají s tím, že Já to všechno vidím a budu je brát kvůli tomu k zodpovědnosti.
Pochopte konečně – Boha nelze podvést. Sebe a jiného člověka můžete oklamat, ale Já vždy stojím
na straně slabého a bezbranného. Za každou vaši zlomyslnost, budete pohnáni k odpovědnosti.
Na vás se mnohonásobně vztahují slova evangelia: "Skutečně, říkám vám: Co jste neudělali pro

jednoho z těchto nejnepatrnějších, ani pro mne jste neudělali. A tito půjdou do věčného trápení,
spravedliví však do věčného života" [Mt 25, 45-46].

"Služebník, který zná vůli svého pána, a přece nic podle jeho vůle nepřipraví a nezařídí, dostane
mnoho ran. Ten však, kdo ji nezná, a udělá to, co zasluhuje bití, dostane jich méně. Od každého,
komu bylo mnoho dáno, bude se také mnoho vyžadovat, a komu bylo hodně svěřeno, od toho se
bude tím víc požadovat" [Lk 12, 47-48].
Vy, katolíci, jste dostali nejvíc milostí, proto se vy budete ze všeho zodpovídat nejvíc. Promyslete si
to a změňte se co nejdřív, neboť pokrytci nebudou dědici Božího království. Můj Otec je připravil
pro ty, kteří Ho milují. S každým žijte v lásce, velebte Nejsvětější Trojici a modlete se za vaše
nepřátele. Ze srdce si navzájem odpouštějte. Tehdy nepropadnete soudu a získáte věčný život.
K tomu vás žehnám sebeobětavou nekonečnou láskou mého srdce ve jménu Otce i Syna i Ducha
Svatého.
Ježíš

Posilnění z Písma svatého:
Mt 25, 31: Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním,
posadí se na svůj trůn slávy.
Mt 22, 1, 14
1: A Ježíš k nim znovu mluvil v podobenstvích:
14: Neboť mnozí jsou pozváni, ale málokdo bude vybrán."

920. Poselství Boha Otce ze dne 26. srpna 2016.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

UKAŽTE SVOU LÁSKU

Mé děti, ukažte všem, které milujete, že je máte rády, neboť velmi brzy už k tomu nebude
příležitost. Čas konce je u vás a věci se stanou rychleji, než si představujete. Mnozí vám budou
vzati a milovaní odejdou náhle, bez varování. Řekl jsem vám o tom v mém Slovu.
Čas je u konce, projevte jim svou lásku.
Bůh Otec

Jan 13, 34-36
34: Dávám vám nové přikázání: Milujte se navzájem; jak jsem miloval vás, tak se milujte.
35: Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku k sobě navzájem.
1Jan 4, 7: Milovaní, milujme se navzájem, protože láska je z Boha, a každý, kdo miluje,
je zrozen z Boha a poznal Boha.

921. Poselství Boha Otce ze dne 27. srpna 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

POSLEDNÍ DETAILY

Mé děti, dokončete svůj rozpis úkolů a příprav, protože už velmi brzy opustíte Zemi. Nadešel pro
vás čas, abyste se vydaly na cestu, a musíte být připraveny.
Buďte laskavé k těm, kdo budou zanecháni, neboť všichni budou potřebovat jít tam, kam jdete.
Bůh Otec

Iz 60, 1-2
1: Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva.
2: Hle, temnota přikrývá zemi, soumrak národy, ale nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou jeho
sláva.
Mt 5, 14: Vy jste světlo světa. Nemůže se skrýt město položené na hoře.
Mt 5, 16: Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a velebili vašeho Otce
v nebesích.
2Kor 10, 4: Naše zbraně, kterými bojujeme, nejsou přece jen chabě lidské, nýbrž podivuhodně mocné na
zbourání bašt: boříme rozumování.
Mk 13, 33: Mějte se na pozoru, bděte, protože nevíte, kdy ten čas přijde.
Ef 5, 14: Proto se říká: "Probuď se spáči, vstaň z mrtvých, a Kristus tě osvítí."
1Thes 5, 6: Nesmíme se tedy oddávat spánku jako ostatní, ale naopak: zůstaňme bdělí a střízliví.

922. Poselství Ježíše ze dne 16. a 30. července 2015.
Nástroj: Anna Terézia

BRATRSKÁ LÁSKA

Moji milovaní,
v bratrské lásce buďte velkodušní. V této službě neochabujte, ale proste Ducha Svatého, aby
vás posilnil k činné lásce. Ujistěte se o tom, že Boží síla působí mocně ve vás, když se jí zcela
odevzdáte. Tak praktikujte bratrskou lásku a nezapomeňte, abyste vždy dávali pozor na potřeby
vašich bratrů. Když uvidíte, že si těžko dokážou zabezpečit své živobytí, buďte vynalézaví
a podpořte je svou láskou. Tak budete moci mít stejný podíl ze statků, které jsou moje. Vždyť
nemáte nic než to, co jste ode Mne dostali. Ať ve vás ožije bratrské porozumění a láska.
Modlete se za to, abyste měli odvahu pomoci svým bratrům (16. 7. 2015).
Moji milovaní, milujte tak, aby vaše úsilí o konání dobra převýšilo lásku, kterou najdete ve světě.
Neboť ta je mnohokrát sobecká a do popředí klade vlastní zájmy. Člověk je schopen rozdělit se
o svou lásku s tím, kdo je mu sympatický a od koho může očekávat opětování lásky.
Jak jsem vás žádal, milujte bez přetvářky a nehleďte na své vlastní zájmy, ale dávejte pozor na
potřeby ostatních. Tak určitě vytryskne z vašeho srdce moje milosrdná láska, která nezná hranic,
ale vylévá se na každého, stejně na dobrého i zlého. Naučte se ode Mne obětavé lásce a svým
příkladem přiveďte na tuto cestu i ostatní. Ale i k tomu musíte prosit o milost, neboť k vám
nepřijde bez vaší prosby a souhlasu (30. 7. 2015).
Váš Ježíš

923. Poselství Ježíše ze dne 12. srpna 2019.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

NE VŠECHNO JE ZTRACENO, ALE MUSÍTE SE PROBUDIT

Moji milovaní lidé,
Má Láska zůstává otevřená těm, kdo chtějí vstoupit na mou cestu.
Děti, musíte být živým svědectvím mé Lásky, mého srdce, vůči vašim bratrům.

Toto není chvíle pro nářky: ta chvíle přijde brzy. Toto je čas rozhodnutí, kdy každý
člověk bude požehnán mým milosrdenstvím, aby bylo možné vidět hříchy, které
spáchal během celého života, jeden po druhém, ať už se z nich vyzpovídal, nebo ne.
Uvidí dobro, které učinil, i to, kdy je přestal konat, zlo, kterého se dopustil, své hříchy
opomenutí, celou svou cestu životem.
Kdokoli pracuje a jedná v mé podobnosti vůči svým bratrům a činí pokání s celou svou silou,
schopnostmi a smysly, a vyznává své hříchy s pevným úmyslem nápravy, takové mé dítě zakusí
VAROVÁNÍ, stejně jako každá lidská bytost, ale ne s takovou intenzitou, s jakou je budou
prožívat ti, kteří zůstanou v bahně hříchu kvůli neposlušnosti, ignorující moje výzvy, výzvy mé
Matky a mého věrného svatého archanděla Michaela.
Moji lidé,
chci, abyste byli pravdiví, a proto se musíte učit ze svých pádů, abyste mohli povstat,
a pod ochranou mého milosrdenství, byli zaplaveni mou Láskou a láskou k bližnímu
a mohli být spaseni, jako kající se zloděj. Proto je nezbytně nutné, aby mé děti žádaly
o odpuštění a naučily se odpouštět.
V jistých oblastech svého života je lidské stvoření nedokonalé. Ti, kdo se domnívají, že jsou čestní
a bezúhonní, potřebují znovu prozkoumat své srdce! Mé děti mají sklon se idealizovat, nevědouce,
že to, co předpokládají, může být trnem, který jim zabrání, aby se Mi přiblížily.
Nemůžete soudit svého bratra dřív, než budete soudit sami sebe. Musíte se rozhodnout jednat
rychle, mé děti, pokud jde o nedostatek dobročinnosti vůči svým bratrům.
Nelze nikomu vůbec nic vytknout? Nechejte je přijít přede Mne a říct Mi, v čem jsou
bez vady a Já jim odpovím v okamžiku Varování, kdy uvidí sami sebe.
Moji lidé, stali jste se duchovně slepí se srdcem z kamene, jste hříšníci, a se ztvrdlým srdcem se
díváte na jiné hříšníky. Kritizujete, šeptáte v tajnosti o svém sousedu, věříte, že jednáte správně
a upíráte svým bratrům lásku a odpuštění, a tak přistupujete, abyste Mě přijali s arogancí toho,
kdo Mi dal facku, když v paláci velekněze začal proti Mně soud [Jan 18, 2].
A vy, moji lidé, kteří jste soudili a odsoudili kvůli výpovědi falešných svědků, kteří vás
pak zradí, aby se pokusili zachránit přede Mnou?
Musíte se dívat dovnitř sebe, abyste se prozkoumali především v lásce a současně v odpuštění
a dobročinnosti, a musíte zažehnout plamen víry, abyste ji neztratili kvůli těm, kdo hřeší a ve svém
pádu vedou k pádu ostatní, aby se už nepostavili.
Moji lidé, vrátím se před vás ve slávě a majestátu, uvidíte Mě jako soudce.
Kolik z vás na svém smrtelném loži neodpouští a odsuzují sebe? Mluvím k živým, mým
lidem, k lidu živých, ne k mrtvým: Mluvím k vám, abyste jednali a činili rychle nápravu.
Tato neposlušná generace Mne neposlouchá. Nenaslouchá mé Matce, ani mému poslu, svatému
archandělu Michaelovi. Proto nevstanete ze svého smrtelného lože, kde zůstanete se svou pýchou
a neposlušností. Proto mladí, ve své většině jednají arogantně, s libovůlí ukazují prstem na staré
lidi, nebo na ty, jejich věku. Žijete mezi "vlky v rouchu beránčím", bez omezení či hranic.
Velké události, prorokované mou Matkou na místech pravých zjevení, se naplňují. Moje věrné
a pravé nástroje, ty, které jsou popírány a zůstávají nepochopeny mým lidem, ty, které vám
sdělily, co se stane této generaci, jsou v opovržení. Moji lidé, aniž by přestali hledět na jejich práci
a činy, neustále pomalu skáčou na útesu neřestí, k nimž je vzali přisluhovači Satana, kteří se bez
skrývání shromažďují před lidstvem, aby rozhodli o osudu národů. A lidstvo, bez rozumu, se

nachází v bahně hříchu, spolu s těmi, jimž nevyhovuje Boží Zákon. Jsou zodpovědní za skutečnost,
že dým Satana se vloudil v minulosti do mé církve a nyní do ní zcela pronikl a zatemnil ji.
Z lásky k vám, opakuji část Pravdy, abyste se probudili – jsem to Já, váš Pán a váš Bůh, Ježíš
Kristus, kdo vám říká Pravdu, protože se dívám na srdce lidí [Jan 4, 26].
Musíte být spaseni, musíte zachránit vaše bratry a sestry, potřebují Mě milovat, ale nejprve musíte
milovat sami sebe a své bližní.
Pozvedněte svůj zrak, dívejte se nahoru, plačte v modlitbě, vyznejte se ze svých
hříchů, přijměte Mne, abyste byli posilněni, ale přijímejte Mě v pokoji.
Moji lidé, modlete se, abyste neztratili víru, modlete se, a přijímejte Mě v mém Tělu a Krvi.
Nepřibližujte se, abyste Mě přijali nedůstojně oblečeni. Ten, kdo nemá žádné šaty, ať nepřichází,
aby Mě přijal jako ti, kdo šaty mají a urážejí Mě.
Ne všechno je ztraceno, ale musíte se probudit, chcete-li být spaseni. Změňte své
životy, změňte své postoje, milujte, jako vás miluji Já [Jan 13, 31] a obraťte se. Trpím
kvůli vašemu utrpení, kvůli tomu, co žijete a co budete žít, za vaše duchovní bitvy a kvůli tomu,
jak selháváte v poslušnosti.
Jsem šťastný se svými poslušnými dětmi, s těmi, které Mě poslouchají a v každém okamžiku se
snaží, aby nepadly, s těmi, které se snaží vstát. Mám radost z těch, které zůstávají k dispozici,
aby pomohly svým bratrům, a mám velkou radost z těch, které šíří mou vůli, protože jsou hořícím
plamenem uprostřed temnoty.
Toto mé Slovo je pečlivě uchováváno mým lidem, a mezi mým lidem jsou mé děti
svatých srdcí, které miluji a žehnám pro jejich vytrvalost v modlitebních skupinách.
Moji lidé, nezapomeňte, že v tomto čase je celá moc Zlého vylévána na lidstvo. Každý člověk musí
být majákem, osvětlující cestu k mému milosrdenství, aby se jeho bratři nebáli konat pokání, nebo
pokračovat na mé cestě.
Modlete se, co vám bylo odhaleno, je zakoušeno touto generací.
Modlete se, velké národy jsou stále méně v bezpečí.
Modlete se, živly se vrhnou na člověka a způsobí mu nežádoucí utrpení.
Modlete se, Země se třese a s tímto zemětřesením se změní její geografie.
Moji milovaní lidé, nebojte se, konejte pokání, nebojte se, obraťte se.
Nebojte se, Já jsem Láska bez konce, opravdová Láska. "JÁ JSEM PRAVDA A ŽIVOT"
[Jan 14, 6].
Žehnám vás nekonečnou Láskou.
Váš Ježíš

924. Poselství Boha Otce ze dne 28. srpna 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
ROZJÍMEJTE

Mé děti, už jste mimo čas, a mnohé z vás jste nedaly své domovy do pořádku. Neodpustily jste
těm, kdo zhřešili proti vám.
Nahradily jste škodu těm, proti nimž jste zhřešily vy? Chci, abyste to udělaly teď, neboť velmi brzy
bude příliš pozdě. Konec všech věcí se rychle blíží a vy máte méně času, než si myslíte.
Bůh Otec
Kol 3, 13: Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému.
Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy.
Mt 6, 14-15
14: Neboť jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, i vám odpustí váš nebeský Otec;
15: jestliže však neodpustíte lidem, ani váš Otec vám neodpustí vaše přestoupení.
Mk, 11, 25: A kdykoli povstáváte k modlitbě, odpouštějte, co proti druhým máte, aby i váš Otec,
který je v nebesích, vám odpustil vaše přestoupení.
Mt 18, 15-17
15: Když tvůj bratr zhřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima; dá-li si říci, získal jsi svého bratra.
16: Nedá-li si říci, přiber k sobě ještě jednoho nebo dva, aby‚ ústy dvou nebo tří svědků
byla potvrzena každá výpověď.
17: Jestliže ani je neuposlechne, oznam to církvi; jestliže však neuposlechne ani církev,
ať je ti jako pohan nebo celník.

925. Poselství Boha Otce ze dne 29. srpna 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
BRZY BUDETE SOUZENI
Mé děti, váš čas je u konce. Čím jste přispěly světu kolem vás? Kolik životů jste ovlivnily?
Budete mít mnoho odměn uložených v nebi?
Kolik lidí jste milovali? Přinesli jste o Mně svědectví? Brzy budete souzeny, a buď budete
odměněny, nebo potrestány. Až tyto dny přijdou, co uvidíte?
Bůh Otec
1 Petr 1, 16: Stojí přece v Písmu: Buďte svatí, neboť já jsem svatý.
2 Tim 2, 21: Kdo se tedy od všednosti uchrání a zůstane čistý, bude z něho nástroj vznešený, posvěcený,
Hospodáři užitečný a vhodný ke každému dobrému dílu.
Mk 9, 23: Ježíš mu řekl: Můžeš-li! Všechno je možné tomu, kdo věří.
1 Jan 3, 8: Kdo se dopouští hříchu, je z ďábla, protože ďábel je v hříchu od začátku. Boží Syn přišel proto,
aby ďáblově činnosti udělal konec.
Řím 12, 2: A nenapodobujte už příklady tohoto světa, nýbrž přeměňujte se obnovováním mysli, abyste tak
dovedli rozeznat, co je vůle Boží, totiž co je dobré, co je bohulibé a co je dokonalé.

926. Poselství Boha Otce ze dne 30. srpna 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
AŤ VIDÍ MOU LÁSKU
Mé děti, jak se jevíte těm, kdo jsou pro vás nejbližší? Vidí mou lásku ve vás? Vidí také mého
nepřítele?
Přeji si, abyste šli v mé lásce vůči ostatním v čase, kdy odcházíte. Přeji si, abyste Mě dobře
reprezentovali. Přeji si, abyste odolali ďáblu a nedali mu žádnou příležitost.
Otevřete srdce těm kolem vás a ukažte jim mou lásku.
Bůh Otec
Jan 13, 34-35
34: "Dávám vám nové přikázání: Milujte se navzájem; jak jsem já miloval vás, tak se milujte.
35: Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku k sobě navzájem."
Řím 13, 10: Láska bližnímu neubližuje. Naplnění zákona je tedy láska.
Mt 10, 8: Uzdravujte nemocné, kříste mrtvé, očišťujte malomocné, vyhánějte zlé duchy.
Gal 5, 14: Celý Zákon totiž ve své plnosti je obsažen v jediné větě:
Miluj svého bližního jako sebe.

927. Poselství Boha Otce ze dne 24. srpna 2017.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

SKRYTÉ POKLADY

Do mého Slova jsem ukryl mnoho pokladů pro můj lid. V mém Slovu je všechno, co potřebujete
k přežití v jakékoli situaci. Budete-li hledat v mém Slovu, můžete najít odpověď na jakoukoli
otázku, kterou hledáte.
Ukryl jsem tajemství do mého Slova, abyste je odhalili, až budete hledat mou tvář. Jsou to
mimořádné poklady, rezervované pro mé hledače – ty, kdo stále hledají mou moudrost. Je to
mimořádná čest, kterou jsem udělil těm, kdo skutečně touží Mě poznat a trávit mnohé hodiny,
hledajíce tyto odpovědi.
Mnozí se divíte, proč jsem vám nedal tato odhalení. Odpověď je zde: Nehledali jste Mě celým svým
srdcem. Neučinili jste Mne prvním ve svém životě. Odstrčili jste Mne stranou, abyste se věnovali
potěšením světa, potěšením těla. Nebyl jsem vaše první láska. Ještě vás miluji a každý den na vás
čekám, že přijdete ke Mně a vylijete mi své srdce, ale vy to neděláte. Nepřítel vás rozptyluje a vy
utíkáte jako bezstarostné dítě a neuvědomujete si, jak velké nebezpečí leží právě před vámi.

(Poznámka: Když to řekl, viděla jsem dítě, jak utíká si hrát a obrovské propadliště ležící před ním,
ale dítě je nevidělo, až bylo příliš pozdě).

Vy si vybíráte výši porozumění, do něhož vcházíte, mé děti. Vybíráte si je pokaždé, když volíte
Mne, nebo volíte vaše rozptýlení a zaneprázdněnost.
Vy si vybíráte.
Bůh Otec

Př 25, 2: Sláva Boží je věc ukrýt, sláva králů je věc prozkoumat.
Jr 29, 11-13
11: Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli
o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti.
12: Budete mě volat a chodit ke mně, modlit se ke mně a já vás vyslyším.
13: Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem.
Dt 6, 5: Budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou.
Mt 6, 33: Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.
Př 4, 5-6
5: Bude-li naslouchat moudrý, přibude mu znalostí, a rozumný získá schopnost
6: porozumět přísloví a jinotaji, slovům mudrců i jejich hádankám.
Zj 2, 2-5
2: Vím o tvých skutcích, o tvém úsilí i tvé vytrvalosti; vím, že nemůžeš snést ty, kdo jsou zlí, a vyzkoušel
jsi ty, kdo se vydávají za apoštoly, ale nejsou, a shledal jsi, že jsou lháři.
3: Máš vytrvalost a trpěl jsi pro mé jméno, a nepodlehls únavě.
4: Ale to mám proti tobě, že už nemáš takovou lásku jako na počátku.
5: Rozpomeň se, odkud jsi klesl, navrať se a jednej jako dřív. Ne-li, přijdu na tebe a pohnu tvým svícnem
z jeho místa, jestliže se neobrátíš.

928. Poselství Ježíše ze dne 15. srpna 2019.
Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko), http://jezusuzenete.hu

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

Moje drahé děti,
je svátek Nanebevzetí Panny Marie. Oslavujete moji Nejsvětější Matku, kterou jsem s tělem i duší
pozdvihl k sobě do nebe. Ona toho byla nejvýš hodna. Ona, která toužebně čekala příchod
Vykupitele na svět. Dnem i nocí se modlila za to, abych se narodil a přinesl lidstvu vykoupení.
Ani ve svém nejodvážnějším snu by si nepomyslila, že právě ona bude matkou Vykupitele. Když
se jí doma zjevil anděl, velmi ji to překvapilo. Když později dostala odpověď na otázku: "Jak se
to stane, vždyť muže nepoznávám?" – bez nejmenšího zaváhání mu hned odpověděla: "Ano".
Potom, co anděl odešel, zažila zázrak, který nikdy před tím, ani potom ještě žádný člověk neprožil.
S ničím nesrovnatelným, měkkým a horoucím objetím se sjednotila s Bohem Duchem Svatým,
od něhož jsem Já, Druhá božská osoba, byl počat. Moji Matku zaplavila nevyslovitelná Boží láska
a milost. Byla tak šťastná, že to žádný člověk na této zemi není schopen pochopit. Byla šťastnější
než nebeští andělé. S nikým by neměnila. Když kvůli Mně trpěla, nebo viděla mnoho útoků, které
se Mě dotýkaly, tak vždy z toho štěstí čerpala sílu.

Má Svatá Matka u Mne vytrvala až do konce. Prožila i to, co pro matku je nejbolestivější – viděla
Mě zemřít. Její víra byla však silnější: "Třetího dne vstanu z mrtvých." Tato moje slova se ozývala
v její bělostně čisté panenské duši. Po svém vzkříšení jsem se nejprve ukázal jí. Její radost byla
nevyslovitelná a převýšila její radost, když Mě počala ve svém panenském lůně.
Moje drahé děti, i vy můžete být šťastné, když ve Mne věříte a když otvíráte své srdce mým
milostem. Můžete být šťastné v té míře, v jaké se Mi otvíráte a věříte Mi. Já nedávám přednost
nikomu. Zůstávám mezi vámi v nejsvětější oltářní svátosti, a když Mě přijmete s čistou duší, tak
i vy Mě můžete nosit ve své duši jako kdysi má Matka. Když vždy obrátíte mé učení v skutky,
i vám dám tu radost, kterou prožila ve svém životě má Matka, když poslušně následovala Boží vůli.
I pro vás jsem připravil místo v nebi. Chci, abyste i vy byly se Mnou a viděly mou slávu, jako moje
Nejsvětější Matka, kterou dnes oslavujete. Závisí jen na vás, zda můj slib získáte, nebo ne. Obraťte
mé učení v činy a zůstaňte Mi věrní až do smrti! Potom i vy budete jásat bez konce v mém
království jako moje Matka.
K tomu vám žehnám nekonečnou, věčnou láskou mého srdce, ve jménu Otce i Syna i Ducha
Svatého.
Váš Ježíš

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

929. Poselství Boha Otce ze dne 2. září 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

USTAVIČNÁ BDĚLOST

Mé děti, čas, ve kterém žijete je vskutku nebezpečný. Nyní musíte být ustavičně bdělé,
protože nepřítel vašich duší ví o pozdní hodině a vydal příkaz k vašemu pádu. Má plán
jak způsobit, že ztratíte vaši korunu.
Nepřítel se chystá pokusit vás přimět ke klopýtnutí, aby přivodil ztrátu vaší koruny
a uchvátil vaši duši.
Jak budou míjet dny, musíte být napořád ostražité, abyste ho přemohly, mé děti.
Jestli se přitáhnete blíž ke Mně, budu vás varovat o jeho plánech už předem. Máte vše,
co potřebujete, abyste mu nepodlehly.
Bůh Otec
2Tim 3, 1: 1 Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy.
1: Petr 5, 6-9
6: Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas.
7: Všechnu 'svou starost vložte na něj', neboť mu na vás záleží.
8: Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako 'lev řvoucí' a hledá, koho by pohltil.

9: Vzepřete se mu, zakotveni ve víře, a pamatujte, že vaši bratří všude ve světě procházejí týmž utrpením
jako vy.
Jak 4, 6-8
6: Mocnější však je milost, kterou dává. Proto je řečeno: 'Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává
milost.'
7: Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám.
8: Umyjte si ruce, hříšníci, a očisťte svá srdce, lidé dvojí tváře!

930. Poselství Ježíše ze dne 3. září 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
JÁ ČEKÁM
Mé děti na zemi jsou tak zaneprázdněné, že na Mne zapomínají.
Mé děti, kdy jste se ke Mně naposledy přiblížily? Ne tak těsně, jako když Mě prosíte o věci, které
vám s radostí poskytnu. Ne tak blízko, jako když se modlíte za finanční vzestup, kterým žehnám
tolik mých dětí, ale přiblížily se prostě ke MNĚ?
Kdy jste se naposledy přiblížily ke Mně, jen abyste Mě zbožňovaly? Vzpomněly si na mou oběť
za vás? Řekly Mi o své lásce?
Když jste přišly ke Mně poprvé, vaše láska byla víc vášnivá, ale pak vstoupil svět a udusil náš
společný čas.
Já jsem stále tady.
Každý den na vás trpělivě čekám a doufám, že se vrátíte a ukážete Mi svou lásku.
Ježíš
Mt 22, 37-38
37:On mu řekl: "Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem,
celou svou duší a celou svou myslí."
38: To je největší a první přikázání.
Jak 4, 7-8
7: : Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu
a přiblíží se k vám.
8: myjte si ruce, hříšníci, a očisťte svá srdce, lidé dvojí tváře!
Mk 4, 18-19
18: U jiných je zaseto do trní: Ti slyší slovo,
19: ale časné starosti, vábivost majetku a chtivost ostatních věcí vnikají do nitra
a dusí slovo, takže zůstane bez úrody.

931. Poselství Ježíše ze dne 22. srpna 2019.
Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko), http://jezusuzenete.hu
PŘED BOHEM JE VÁŠ ŽIVOT JAKO ROZEVŘENÁ KNIHA

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

Posilnění z Písma svatého: Mt 22, 31:

A co se týká vzkříšení mrtvých – což jste nečetli, co vám Bůh chtěl říci těmito slovy: "Já jsem Bůh
Abrahámův, Bůh Izákův a Bůh Jakubův? On přece není Bůh mrtvých, ale živých."

932. Poselství Boha Otce ze dne 4. září 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
KDE JE VAŠE UCTÍVÁNÍ?
Mé děti, svět kolem vás je tak zaneprázdněný a tolik naplněný rozptylováním. Chci, abyste
se zaměřily na to nejdůležitější.

Byly jste stvořeny, abyste Mě uctívaly. Uctíváte Mne každý den? Nebo uctíváte jiného boha,
zatímco myslíte, že uctíváte Mě? Mnoho z mých dětí si myslí, že Mě uctívají, když sedí
v chladných kostelích, a jsou učeny těmi, kdo Mě ani neznají.
Cožpak nejsem hoden opravdového uctívání? Času je nyní velmi málo, mé děti. Nedostatek
uctívání je velmi vážný v mých očích. Kde je vaše uctívání? Když neuctíváte Mě, uctíváte jiného,
a jste v modlářství.
Nehledám vlažnou nicotu, která není ani horká, ani studená, ale planoucí vášeň v uctívání Mne.
Vstoupíte-li do skutečného uctívání Mne, pocítíte, že má Přítomnost je tam s vámi.
Bůh Otec
Iz 43, 7: Dokonce každého, kdo se nazývá mým jménem: neboť já jsem ho stvořil ke své slávě,
já jsem ho vytvořil a učinil.
Iz 43, 21: Lid, jejž jsem vytvořil pro sebe, ten bude vyprávět o mých chvályhodných činech.
Jan 4, 23: Ale přichází hodina, již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v Duchu
a pravdě.
Ž 95, 6: Přistupte, klaňme se, klekněme, skloňme kolena před Hospodinem, který nás učinil.

933. Poselství Boha Otce ze dne 5. září 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
TAŽENI PRYČ
Už jste zapomněli, co jsem pro vás udělal? Že to, co jsem udělal, by žádný jiný bůh nebyl schopen
učinit? A přesto jste byli tak rychle ode Mne odtaženi.
Řekl jsem vám v mém Slovu, že nebudu mít žádné jiné bohy před sebou, a dokonce ještě teď vás
nepřítel táhne pryč k jinému bohu.
Budete ho následovat, nebo se zasvětíte zcela Mně? Pátrejte ve svém srdci.
Bůh Otec
Ex 20, 2-3
2: Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví.
3: Nebudeš mít jiného boha mimo mne.

934. Poselství Boha Otce ze dne 6. září 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
BUĎTE BDĚLÍ
Mé děti, musíte být neustále bdělé, protože nepřítel vám chce vzít radost. Každé ráno, když se
probouzíte, dělá, jak nejlépe umí, aby nasměroval vaše myšlenky do špatného směru.

Váš čas na zemi končí. Jak je na tom náš vztah? Kdy jsme naposledy trávili náš čas spolu? Přeji si,
abyste organizovaly své dny tak, abyste trávily čas se Mnou každý den. Chci vás poznat.
Bůh Otec
Ex 20, 2-3
2: Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví.
3: Nebudeš mít jiného boha mimo mne.
1Petr 5, 8: Buďte střízliví a bdělí, protože váš protivník ďábel jako řvoucí lev obchází a hledá,
koho by mohl zhltnout.
Ef 4, 27: Nedopusťte, aby se do toho vetřel ďábel.

935. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 18. srpna 2019.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com
MUSÍM VÁM TO OZNÁMIT, ABYSTE NA TO NEZAPOMNĚLI
Požehnání a pomoc z nebe nenechá na sebe čekat pro ty, kdo s pokorou prosí pomoc
Otcova domu a naší Královny a Matky Nebes a Země [Ž 120], zatímco
se nepřátelé duše volně pohybují po celé zemi a hledají záhubu duší.
Boží lidé, démoni se pohybují tak rychle, že dokážou ukrást pokoj duším jejich pokoj a zmást
je během několika vteřin, skrze sebelásku lidské bytosti, aby je odvedly od našeho Pána
a Krále Ježíše Krista a jejich bratrů.
Vyzývám vás, abyste byli silní, vnitřně vzdorovali, abyste se nestali snadnou kořistí Zlého. Jako Boží
stvoření znáte každodenní duchovní bitvy a současně jste svědky Boží Lásky, která vás neopouští,
ale stále vám pomáhá vnímat Boží společnost.
Jste děti Boha, jednoho a Trojjediného. Jste děti naší Královny a Matky Nebes
a Země, a jako děti Boží tvoříte její lid, jenž je neustále vyzýván, aby se neztratil.
Jste drženi na části cesty, kde jste zkoušeni, otřásáni, procházíte zkouškou ohněm s cílem vás
vyleštit [Sirach 2, 1-5], aby se odstranily sobecké a sebestředné částice, které činí ducha
nemocným, infikují duši a nakonec zhroutí fyzické tělo pocity a emocemi, způsobující lidskému tělu
nemoc, která mu zabrání uvažovat a myslet v podobnosti s naším Králem
a Pánem Ježíšem Kristem.
Musím vám to oznámit, abyste na to nezapomněli:
Boží lidé, časy hladomoru se blíží. Je důležité, abyste se už předem zásobili trvanlivými potravinami
vzhledem k drsnému počasí, které napadne úrodu.
Nezapomeňte na léky, o nichž se vám zmínilo nebe na nemoci tohoto času. Budete potřebovat
oblečení pro extrémní horko a zimu, počasí bude procházet z jednoho extrému do druhého
v nepředstavitelné míře.
Epidemie se rozšíří po celé zemi, hmyz napadne všechno, co mu bude stát v cestě. Dveře
a okna domů musí být chráněna a nesmíte vycházet ven, dokud zmíněná epidemie neskončí –
jinak utrpíte vážné následky.
Člověk už není v bezpečí, vzhledem k reakcím živlů – ty se budou měnit v okamžicích.

Neodmítejte má slova, abyste zbytečně netrpěli.
Až uslyšíte o silně nakažlivé plicní chorobě, nevystavujte se nákaze svou přítomností v davu,
nebo na místech, které musíte sdílet několik hodin se svými bratry, například v letadlech
a v prostředcích hromadné dopravy. Trpělivě čekejte, dokud zmíněná nemoc neustoupí.
Boží lidé, buďte poslušní a trpěliví, abyste s náležitým rozmyslem a vzhledem k mým výzvám
byli opatrní, pokud podnikáte cesty, které nejsou nezbytné.
Země je v bodu varu v takové míře, že na některých místech způsobí uzavření letišť a cest na
několik týdnů kvůli vulkanickým erupcím, zemětřesením a prudkým bouřím.
Lidská bytost byla ve svém jednání a dílech pozměněna. Jako zainteresovaná osoba na
každodenním chodu společnosti, který prožívala jako něco normálního, se podrobila změnám
svého chování v rovině morálky a společenských pravidel. Lidstvo bylo postupně podmíněno
přijmout a podporovat chování, které je v rozporu s přirozeným zákonem člověka.
Můžete jasně vidět, jak lidstvo nabralo závratnou rychlost k setkání s řadou událostí, které je očistí.
Děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista, modlete se za Mexiko. Tento národ naší Královny
a Matky bude nelítostně očištěn. Tváří v tvář hříchu, který se v tomto národu rozmáhá, sopka
Popokatepetl začne tuto očistu, aniž by zastavila pohyb půdy na různých místech tohoto národa.
Děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista, modlete se za Kolumbii, která bude s velkou
tvrdostí zkoušena kvůli své neposlušnosti k volání Boha a naší Královny a Matky. Uvidí sopku
Galeras hořet, právě když se její půda bude třást.
Děti našeho Pána a Krále Ježíše Krista, modlete se za Ekvádor a Salvador, budou
napadeny přírodou.
Děti našeho Pána a Krále Ježíše Krista, modlete se za Spojené státy, budou se silně
třást. Lidé pokračují ve svých nečekaných útocích proti svým bratrům.
Itálie – jaké utrpení, kolik hříchu, kolik nářku.
Milovaní lidé Boha, buďte stálí, modlete se a přijímejte našeho Krále a Pána Ježíše Krista řádně
připraveni, nezapomínejte, že Boží Duch spočívá v každé osobě.
Modlete se za příchod anděla pokoje. Modlete se za řádné pokání a nápravy spáchaných hříchů
a buďte shovívaví vůči svým bratrům.
S pevnou vírou, s Bohem a pro Boha.
KDO JE JAKO BŮH?
Svatý archanděl Michael
936. Poselství Matky Spásy ze dne 26. srpna 2019.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

HŘÍCH JE HŘÍCH, MUSÍTE SE K NĚMU DOZNAT A NAHRADIT ŠKODU

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Já jsem nebeská brána, proto vás stále volám, abyste si zachránily duši a staly
se posly Lásky Boha Otce.
Lidé mého Syna jsou lidé, kteří jdou ve vykonávání Boží vůle a sdílí se svými bratry tuto milosrdnou
Lásku, která vychází z Nejsvětějšího Srdce mého Syna.
Se smutkem se dívám, jak některé mé děti, které jsou věrné mému Synu, se odvracejí, oddělují,
stávají se chladnými, zmatenými, infikované spory, závistí a modernistickými výklady, odporující
mému Synu, aby se nástrahy zla šířily po celé zemi a vyvolávaly rozdělení. Protože v rozdělení, Zlý
obklíčí duše a odděluje je od stáda mého Syna.
Tato generace se nachází v každém ohledu života ponořená do velkého zmatku, ale
především je sevřená těžkou a zvedající se vlnou duchovních omylů, která
vás odvleče pryč a vzdálí vás od pravého učení.
Potřebujete si zachovat svou víru ve sliby spásy!, které nejsou prchavé, nebo iluzí,
ale jsou skvělou skutečností, se kterou se setká Boží lid.
Trpím kvůli mladým, kteří hledají jakoukoli záminku, aby utekli ze strany mého Syna, uchváceni
jemnostmi ďábla, jimiž jim brání v plnění Přikázání a přijímání svátostí, nabádá
je popírat zdravé učení a nerozlišovat mezi dobrem a zlem.
Ti, kdo přistupují k mému Synu s opravdovou touhou po spáse, nepotřebují vysvětlování nebo
ospravedlňování, neboť ti, kdo se odvracejí od mého Syna, těm nestačí žádný čin,
nebo dílo, a ani slovo jim není dost přesvědčivé.
Trpím kvůli těm, kdo se nazývají křesťané a přijímají mého Syna v nejsvětější
eucharistii, a s potěšením vyvolávají rozdělení v dílech Božího lidu.
Tyto mé děti budou tolik trpět během Varování!
V tomto čase Zlý napadá myšlení, citlivost a mysl člověka. Zbraní Satana je rozdělení, aby
byl úspěšný ve vítězství [Mt 12, 25], což je důvod, proč jste neustále voláni k JEDNOTĚ
A LÁSCE.

Měli byste si vzpomenout, že člověk má duševní tělo, a proto musíte tvrdě pracovat, abyste
pochopili, že musíte vydechovat dobro a nesnižovat se světským potěšením: to vás vzdaluje od
pravého života v mém Synu.
Musíte být posly Boží Pravdy: Život po smrti existuje. Hřích je hřích, a musíte se
k němu doznat a nahradit škodu, kterou jste způsobili.
Žijete v obtížných časech a budete žít v ještě těžší době, v níž, i když budete mít peníze, nebudete
moci si koupit jídlo. Vzpomenete si na dobu, kdy jste byli zvyklí jídlo vyhazovat,
a v této chvíli je budete chtít.
Církev mého Syna vstoupí do temnoty kvůli špatnému jednání, a tehdy se proroctví vyplní, jedno
po druhém, aniž vám dají čas k vydechnutí – proto před tím:
Modlete se svatý růženec v Duchu a Pravdě!
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
V rodinách, společenstvích, pokud vám bude možné to udělat, musíte připravit útulky,
které budou nazývány Útočiště svatých srdcí. Na těchto místech zajistím potravu a vše
potřebné těm, kdo do nich vejdou. Nebuďte sobečtí, ochraňujte své bratry s láskou Božího
Slova v Písmu svatém, mějte Přikázání Božího Zákona před sebou, a tak budete snášet
splnění Zjevení s větší silou, budete-li sjednoceni ve víře.
Zkáza, panující v přírodě a mezi lidmi, bude vzrůstat. Vy jste toho příčinou i svědky, vy,
kdo nežijete v harmonii Nebeského Otce.
Větry vanou s větší silou. Už nyní se příroda změnila. Už se nedívá se shovívavostí na člověka,
který žije, pracuje a jedná nevhodně, pošlapává sebe a svého bratra, jehož musí milovat.
Modlete se, mé děti, modlete se za Portoriko: sjednoťte se v pokorném volání, aby
v tomto křiku to bylo Boží milosrdenství, které živly uklidní.
Modlete se, mé děti, modlete se za Argentinu, chaos je urputný, život je
v nebezpečí, lidé jsou rozrušení.
Modlete se, mé děti, modlete se za Bolivii, bude více trpět přírodou.
Mé děti, zapomínáte na duchovní život, na vzestup a na Boží Lásku, která ve vás musí žít.
Vy nemilujete doopravdy mého Syna tak, jak si myslíte, jinak by Láska k mému Synu
překonala všechny nečekané životní události, a vy byste byli stálí vůči mému Synu,
pro dobro vašich bratrů.
Žehnám vás mou láskou, žehnám vám.
Matka Maria
937. Poselství Boha Otce ze dne 9. září 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

MÉ DĚTI, VĚZTE, ŽE JÁ VÁS NIKDY NEZKLAMU

Život na Zemi vás zklamal. Právě jste prošli časem smutku a soužení.
Mé děti, vězte, že Já vás nikdy nezklamu. Do života na Zemi přicházejí mnohá trápení, ale nejsou
seslány Mnou. Já jsem váš bezpečný přístav před bouří, vaše útočiště pokoje. Jsou to má křídla,
která vás ukryjí ve vaší bolesti pokaždé, když vane vítr zármutku.
Když se u vašich dveří objeví ztráta a bolest naplní vaše srdce, vězte, že Já vždy budu čekat na vás
a odnesu vaši bolest a žal ke kříži.
Bůh Otec

Ž 25, 3: Ano, nebude zahanben, kdo skládá naději v tebe, zahanbeni budou věrolomní,
vyjdou s prázdnou.
Ž 34, 18-19
18: Ty, kdo úpěli, Hospodin slyšel, ze všech soužení je vysvobodil.
19: Hospodin je blízko těm, kdo jsou zkroušení v srdci, zachraňuje lidi, jejichž duch je zdeptán.
Ž 91, 1-4
1: Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného.
2: Říkám o Hospodinu: "Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám."
3: Vysvobodí tě z osidla lovce, ze zhoubného moru.
4: Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost.
Iz 53, 4: Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se,
že je raněn, ubit od Boha a pokořen.

938. Poselství Ježíše ze dne 10. září 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

ZPOMALENÍ PŘICHÁZÍ

Přichází zpomalení. Nebude to dobré zpomalení v pozemském smyslu, jako když se zpomalí růst na
Zemi (Viděla jsem, že tím míní různé druhy růstu, jako v životě rostlin, nebo financí).
To způsobí změnu a velký nedostatek. (Viděla jsem recesi a hladovění jako při hladomoru). Učiním
to pro mnohé, kteří Mě ještě neznají, neboť Mě musí hledat v časech klidu a zpomalení.
Hledejte Mě, neboť jak byste reagovali na to, co uvidíte. Nouze na Zemi přinese násilí,
a smrt půjde s ním. Dobyvatelé, kteří plánovali, budou dobývat (Viděla jsem, že míní národy,
dobývající jiné národy) a zavládne soud (Jeho soud převládne nad vším, co se odehraje na Zemi).
Mnoho životů bude ztraceno a život navždy změněn pro ty, kdo budou zanecháni na Zemi.
Amerika bude zpustošena, protože ničila životy nenarozených. Bude rozervána na části,
jak rozervala na části mé nenarozené duše. Bude ponechána rozvrácená s nenapravitelnými
škodami kvůli zkáze, kterou oslavovala v smrti nevinných.
Ježíš

Zj. 6, 1-8
1: Dále jsem viděl, jak Beránek otevřel první ze sedmi pečetí, a slyšel jsem jednu z těch čtyř
bytostí, jak řekla hromovým hlasem: „Pojď!“

2: A hle, spatřil jsem bílého koně a ten, který na něm seděl, měl luk. Byla mu dána koruna
a on vyjel ve vítězství, a aby zvítězil.
3: Když otevřel druhou pečeť, slyšel jsem druhou bytost říci: „Pojď!“
4: A vyšel jiný kůň, ohnivě rudý. Tomu, kdo na něm seděl, bylo dáno odejmout mír ze země,
aby se navzájem vraždili; a byl mu dán veliký meč.
5: Když otevřel třetí pečeť, slyšel jsem třetí bytost říci: „Pojď!“ A hle, spatřil jsem černého
koně a ten, který na něm seděl, měl v ruce váhy.
6: Zprostřed těch čtyř bytostí jsem uslyšel hlas, jak říká: „Za denní mzdu jen mírka pšenice,
jen tři mírky ječmene za denní mzdu; olej a víno však nech!“
7: Když otevřel čtvrtou pečeť, slyšel jsem hlas čtvrté bytosti: „Pojď!“
8: A hle, spatřil jsem koně mrtvolně bledého a jméno toho, který na něm seděl, bylo Smrt
a za ním šlo Záhrobí. Byla jim dána moc nad čtvrtinou země, aby zabíjeli mečem, hladem,
morem a divokými šelmami.

939. Poselství Ježíše ze dne 12. září 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

CHAOS, NENÁVIST A URÁŽKY

Mé děti, varoval jsem vás před těmito časy v mém svatém Slovu. Všimly jste si? Vstoupily jste
do času, který nebude podobný žádnému před ním.
Čas, do něhož jste vstoupily, bude naplněn chaosem. Chaos vnikne do všeho, co vidíte. Pronikne
do počasí, do Země, do zvířat a do lidí.
Nenávist ovládne atmosféru Země. Tolik nenávisti jednoho k druhému, tolik nenávisti k těm
u moci. Tolik nenávisti…
Nenávist bude panovat. Řekl jsem vám, že mnozí budou zraňováni urážkami. Mnozí už jsou,
a přesto budou silnější.
Všechny tyto okolnosti současně vytvoří atmosféru nepodobnou ničemu před tím, a tato
atmosféra, tolik nepodobná té, kterou jsem pro vás stvořil, abyste v ní prodlévaly, povede lidi
k provádění zoufalých činů. Násilí se stane běžným před mým návratem a válka bude na obzoru,
až vykročím na oblaka, abych zavolal mé děti.
Udržte se v tom, co přichází, mé děti, stejně jako v tom, co je nyní kolem vás. Vrátím se brzy.
Váš Ježíš

Mt 24, 4-15
4: Ježíš jim odpověděl: „Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl.
5: Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat ‚já jsem Mesiáš ‘ a svedou mnohé.
6: Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách; hleďte, abyste se nelekali. Musí to být, ale to ještě nebude
konec.
7: Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha místech.
8: Ale to vše bude teprve začátek bolestí.
9: Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno.
10: A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět;
11: povstanou lživí proroci a mnohé svedou,
12: a protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých.
13: Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.

14: A toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům,
a teprve potom přijde konec.
15: Když pak uvidíte ‚znesvěcující ohavnost‘, o níž je řeč u proroka Daniela, jak stojí na místě svatém –
kdo čteš, rozuměj!

940. Poselství Boha Otce ze dne 13. září 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
NEBEZPEČNÉ ILUZE
Mé děti, musíte se připravit. Musíte se připravit nevěřit tomu, co vidíte
a slyšíte, neboť nepřítel vám předvádí iluze. Vykresluje vám přeludy,
aby lid Země připravil pro pád. Musíte naslouchat jen mému hlasu.

Poznámka vizionářky: K tomuto tématu jsem viděla v mém duchu realitní bublinu
a vzpomněla jsem si na čas prosperity, právě když začala Velká recese. Bůh Otec mi ukázal, že
kdyby lidé skutečně znali pravdu, místo důvěry v iluze, které jim maloval ďábel, by šetřili a spořili
a nešli utrácet.
A pak jsem si vzpomněla na vizi, kterou jsem měla roky dříve na počátku století, kdy jsem
dojížděla do Dallasu tam a zpět za prací. Byla to Vize dopravního pásu. Nejsem si jistá, jak tato
vize souvisí s recesí, ale popíšu z toho tady tolik, kolik si vzpomínám:
V této vizi jsem viděla mnoho aut a v nich členy mnoha zámožných rodin z Dallasu. Zírali dopředu
a smáli se. Auta byla na obrovském dopravním pásu, který se pohyboval vpřed k něčemu,
co vypadalo jako velký obraz, zavěšený před nimi. Náhle mi bylo ukázáno, že za tím obrazem byl
samotný smějící se Satan. Až se každý vůz dostal blízko obrazu, spadl do velké díry na konci
dopravního pásu, kterou lidé nemohli vidět, dokud k ní nedojeli.
A Satan jen řval smíchy, když každý vjel do té díry, protože pro něj nebyla žádná cesta zpět.
V této vizi, když projížděly jisté vozy, které měly uvnitř křesťany (kteří nezírali dopředu jako
hypnotizovaní), obrovská ruka na ně náhle dosáhla dolů, vytáhla je z jejich vozů a položila je
na zahradní prostranství, kde se pak začali modlit. Věděla jsem, že jsem viděla Boží ruku při práci,
zachraňující věřící před strašným osudem.
Hledejte mou Tvář… hledejte mou Tvář… hledejte mou Tvář.
Bůh Otec

Poznámka: V mém duchu jsem slyšela: Varování – Varování – Varování! Cítila jsem, jak mým
duchem procházejí poplachová světla a sirény právě teď, a jako bychom byli v procesu pádu
z útesu. Nikdo nebude schopen zastavit jejich pád vždy, když se to stane!
Dostala jsem tato slova ve čtvrtek ráno potom, co udeřilo zemětřesení o síle 3, 7 magnitudy, které
v časných ranních hodinách zalomcovalo mým domem, a jaksi nevypadalo jako náhoda.
Jan 10, 10: Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a působil zkázu.
Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti.
2Kor 10, 5: …(boříme rozumování) a každou domýšlivost, která se zdvihá proti nauce
od Boha zjevené, přivádíme každého člověka správně uvažujícího k tomu, aby se podřídil
a poslouchal Krista.
2Kor 5, 7: To proto, že v nynějším stavu (v Boha) jen věříme, ale dosud ho nevidíme.

Př 3, 5-7:
5: Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.
6: Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezku.
7: Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať.
2Kor 4, 16-18
16: A proto neklesáme na mysli. Tělo nám sice chátrá, ale duše se zmlazuje stále znova.
17: Nynější utrpení trvá jen chvilku a je lehké, ale zjednává nám slávu nad pomyšlení
nesmírnou, obrovskou, která potrvá věčně;
18: neboť nám neleží na srdci věci viditelné, nýbrž neviditelné. Věci viditelné
přece pominou, ale neviditelné budou trvat věčně.
Řím 10, 17: Víra je tedy z hlásání, hlásání se pak děje slovem Kristovým.
Žid 11, 1: Když věříme, máme už v podstatě to, več doufáme, a to nám dává pevné
přesvědčení o věcech, které nevidíme.

941. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 5. září 2019.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

CHCETE-LI RŮST V DUCHU, MUSÍTE BÝT OCHOTNÍ DÁT VŠE
Boží lide,
náš a váš Král a Pán Ježíš Kristus a naše a vaše Královna a Matka vás uvádí do stavu
bdělosti z lásky.
Každý čin lásky, který jste učinili, nezůstává uzavřen ve vás, ani neslouží výhradně k vašemu
užitku, ale k užitku pro celé lidstvo.
Boží Láska není statická, ale spíše sdílená, a v tom sdílení se šíří tam, kde je jí třeba, když se
modlíte, jednáte, držíte půst a celým srdcem nabízíte své síly a smysly, protože je to Duch Svatý,
který jedná, když pracujete a jednáte, jako jedná náš Král a Pán Ježíš Kristus.
Musíte se svěřit Boží Lásce bez odkladu v této velké etapě, kterou prochází lidstvo:
"Érou třetího fiat, érou Ducha Svatého." [Jn 16, 13].
V tomto věku se ďábel toulá z jednoho konce na druhý a hledá nejmenší příležitost vládnout
rozdělením, a to je příčina pádu každého dobrého úmyslu člověka.
Boží lidé, musíte pochopit, že jako lidské bytosti, jdete všichni strmou cestou, plavete proti proudu
světa, byli jste utvářeni, abyste žili v rámci PRAVÉ CESTY, před níž musíte pokleknout a modlit
se, postit se a obětovat, abyste našli moudrost pracovat a jednat. Musíte vědět, že chcete-li růst
v duchu, musíte zůstat ochotní dát vše. Vždy máte něco nového,
z čeho se můžete učit.

V této třetí etapě FIAT, se nemůžete posílit tak, abyste vstoupili do volání, s nímž se
Nejsvětější Trojice obrací na vás, nejste-li pokorní. Ďábel vyhledává pýchu, aby se
usadil v lidských stvořeních a zatvrdil jejich srdce.
Připravte se, milovaní lidé Boha, abyste kultivovali Boží dary Ducha Svatého
[Iz 11, 1-4]:
DAR MOUDROSTI: ve kterém září láska a bytost chápe, že Boží plán musí být postaven nade
vše a nesmí mu být bráněno.
DAR POROZUMĚNÍ: osvítí lidské stvoření, aby proniklo jasněji do pravd odhalených Bohem.
DAR RADY: s nímž můžete rozlišit možnosti, které jsou vám předloženy – k tomu musíte
dosáhnout znalosti, jak s tímto darem naslouchat a pomáhat svým bratrům: "Nebude soudit podle
toho, co vidí oči, ani rozhodovat podle toho, co slyší jeho uši, nýbrž bude soudit nuzné spravedlivě,
o pokorných v zemi bude rozhodovat podle práva." [Iz 11, 3-4].
DAR POZNÁNÍ: není to, čemu věří svět, ale to, když uvnitř každé bytosti Bůh odhaluje lidskému
stvoření, co ví o každém z nás.
DAR ZBOŽNOSTI: tento dar vám umožňuje jednat se svými bratry v nepřetržité praxi
orientované k bratru. Naplňováním Boží vůle se člověk neúnavně dívá na Ježíšovy činy,
aby se Mu podobal.
DAR STATEČNOSTI: je zdůrazněn ve víře Božího dítěte, které žije vše, co k němu přichází,
s hrdinstvím, hodným samotných mučedníků. Tento dar posiluje vytrvalost a pevnost
a vyvolává naprostou důvěru v Boha, který se nevzdaluje člověku.
DAR STRACHU Z BOHA: dává lidskému stvoření vůli nezbytnou k opuštění všeho, co ho přivádí
k tomu, aby upadl do zla. Aby pracoval, žil a jednal v Boží vůli.
Vyzývám vás, abyste vzali vážně má slova, jako výraz Boží vůle, pro vaše dobro a spásu duší.
Ďábel dělá smlouvy s člověkem, aby si osoboval novou moc nad lidstvem, a tak přišel k vládě
nad světem. Udržujte se stále bdělí, aby síla všech byla síla jedinou a Zlý nebyl schopen vstoupit
do dětí Nejvyššího.
Držet se ruky naší a vaší Královny a Matky celého Stvoření, znamená v tomto čase,
stále dostávat sílu nevzdat se. Svět a jeho intriky zesílily svůj boj o svedení Božího lidu z cesty,
protože zlo se rojí po celé Zemi a člověk má ze zla radost.
Boží lid chrání BOŽÍ LÁSKU a nedovolí lidskému charakteru se zlým temperamentem zaujmout
první místo, ale formuje se ve způsobech Krista [Ef, 4, 13]. Vy víte, že zlo má potěšení v lidské
slabosti, ale třese se před silou člověka, silou, která mu nedovolí opustit správnou cestu v našem
a vašem Králi a Pánu Ježíši Kristu.
Člověk se stal materialistickým. Idealizoval si budoucnost v pohodlí a hojnosti a zapomněl,
že činy a jednání člověka proti Boží vůli přitahují na lidstvo všechny druhy pohrom, vedoucí živly
k odmítnutí člověka, kterého už nepoznávají.
Boží lidé, válka je stále před vámi. Záleží na myšlence vůdce, nebo několika vůdců mocností,
jednat v předstihu, ze strachu, že budou poraženi, aby byl vykonán první krok, jenž lidstvo povede
k třetí světové válce.

Zmatek v duchovní, politické, materiální oblasti je pro lidstvo vysoce destabilizující. Jediný krok
a člověk padne do propasti zla. Člověk musí učinit silné a pevné rozhodnutí, aby zachránil svou
duši, rozhodnutí, jehož základem je víra.
AČKOLI SE ZDÁ, ŽE ĎÁBEL PANUJE, ZLO NEZVÍTĚZÍ. NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE JE NADE
VŠÍM A VE VŠEM NAVĚKY VĚKŮ. AMEN.
Vandalství a pronásledování roste proti všemu, co reprezentuje našeho a vašeho Krále
a Pána Ježíše Krista, proti tomu, co reprezentuje naši Královnu a Matku celého Stvoření,
a proti věrným Bohu. To se stane všeobecným. Nesmíte mít z toho strach, protože musíte
zachránit svou duši – proto jsem byl poslán.
Moc zednářství a Iluminátů je pro lidstvo mimořádně katastrofální, protože infiltrovali každou sféru
lidské činnosti – vy to víte, horní společenská vrstva světa má o tom znalosti a jedná
s nimi. Přitom tvrdí, že o tom nic neví, aby se nekompromitovala, jelikož ji spása duše nezajímá.
Boží lidé, boj mezi dobrem a zlem začíná závistí a rozdělením. Buďte pevní, udržujte si víru
a nedovolte, aby nad vámi zvítězila vlažnost.
Vytrvejte, zůstávejte pozorní a dívejte se, jak příroda povstává s velkou zběsilostí proti lidstvu,
a přesto člověk je stále vlažný a vysmívá se našemu Králi a Pánu Ježíši Kristu, kterého chtějí
vyhnat ze středu jeho církve.
Modlete se, děti, modlete se, aby Slovo našeho a vašeho Krále a Pána nebylo
překrouceno.
Modlete se, děti, modlete se za Havaj, příroda způsobí silnou erupci sopky Kilauea
a otřese vulkány Mauna Loa a Kilauea.
Modlete se, děti, lidstvo je divákem utrpení vašich bratrů. Přestane být divákem
a všichni se stanou aktéry a vstoupí do historie lidstva.
Připravte se na Varování.
Boží lidé, trpíte a kvůli tomuto utrpení velké Boží milosrdenství pošle anděla pokoje. Ti, kdo na něj
čekají, ho poznají.
Staňte se částí společenství svatých.
KDO JE JAKO BŮH?
Svatý archanděl Michael
942. Poselství Ježíše ze dne 17. září 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
MÁ VÁŠEŇ
Nyní rozdmychávám vášeň v mých lidech, aby o Mně svědčili ostatním, vedli duše do mého
království, kázali mé evangelium všem stvořeným.
Když tato vášeň – moje Umučení – ve vás vyvstane, odejdete a uděláte, k čemu jsem vás povolal.
Budete kázat mé Slovo z ohně, který jsem vložil do vašeho ducha, aby kázal. Budete vyhánět

ďábly a vkládat ruce na nemocné, aby se uzdravili. Nevěřící uvěří, že jsem skutečný a dají Mi svá
srdce.
Vydejte se do mého utrpení, mé děti. Vydejte se teď a dělejte díla pro mé království. Pracujte,
dokud je den, neboť brzy bude noc, kdy nikdo nemůže pracovat.
Ježíš
Jr 20, 9: Řekl jsem: "Nebudu je připomínat, už nebudu v jeho jménu mluvit",
avšak je v mém srdci jak hořící oheň, je uzavřeno v mých kostech, jsem vyčerpán,
co musím snášet, dál už nemohu.
Mt 28, 18-20
18: Skutečně, říkám vám: Všecko, co svážete na zemi, bude svázáno v nebi,
a co rozvážete na zemi, bude rozvázáno v nebi.
19: Dále Vám říkám: Shodnou-li se na zemi dva z vás na kterékoli věci a budou
o ni prosit, dostanou to od mého Otce.
30: Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni v mém jménu, tam jsem mezi vámi.
Jan 9, 4: Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc,
kdy nikdo nebude moci nic konat.

943. Poselství Boha Otce ze dne 18. září 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
VYPADÁ TO, ŽE JE TO NEMOŽNÉ
Toto je čas zázraků. Dlouho jste Mi věřili kvůli velkým věcem, nyní je uvidíte. Udržujte víru ve Mne
a uvidíte mou velkou moc.
O co jste prosili, vypadá pro vás nesplnitelné, ale pro Mne to není obtížné. Jen věřte
a uvidíte, co chcete, aby se stalo.
Bůh Otec
Ž 37, 4: Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč požádá tvé srdce.
Mk 5, 36: Ježíš zaslechl, co se tu mluvilo, a řekl představenému synagógy: "Nic se neboj, jen věř!."

944. Poselství Ježíše Krista ze dne 11. září 2019.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

ČLOVĚK PŘITAHUJE SVŮJ VLASTNÍ TREST

Moji milovaní lidé,
mé milosrdenství se stále vylévá na ty, kdo zůstávají pozorní k mým výzvám, aby byli
mými opravdovými dětmi a na ty, kdo změní své životy a vrátí se na mou cestu.
Mé děti se neodklánějí, znají můj Zákon a v srdci mého lidu musí vítězit Boží Láska k jejich
bratrům, musí udržet svá srdce svobodné od vší tvrdosti, která brání stálému proudění vztahu
s naší vůlí.
Když má Láska ke všem bratrům lidskou bytostí neprochází, takové stvoření je pro Mne příčinou
bolesti. Nemůžete zůstat ve stálém společenství s mým Domem, ani ve společenství svatých,
protože překážky vás udržují mezi "nyní" a "ještě ne".
Lidstvo je mezi temnotou a Světlem mé Lásky, je bezprostředním nebezpečím pro ty, kdo nemají
pevnou víru, svobodnou od lidského ega. Ďábel útočí na mé děti tam, kde ví, že je nejvíc poraní,
aby pak šeptal do jejich uší, aby se ode Mne vzdálily, a na této cestě jim pak způsobí, že budou
ztraceni.
Moji milovaní lidé, před konečným časem v historii lidstva a tudíž ve vaší osobní životní historii,
musí být jediná odpověď: Poslušnost [Jn 14, 23]. Takto musí moji lidé pracovat a jednat,
nikoli polovičatě, ale v naprosté poslušnosti naplňovat mou vůli.
Vy nevěříte v odhalení, která vám dala má Matka, svatý archanděl Michael a Já: jinak
byste již změnili svou práci a jednání.
Čekáte, až uplyne čas, aniž byste chtěli změnit své životy, ignorujete, že čas závisí na
uvážení Boha a ne člověka, a kdokoli čeká, aby obdržel mé milosrdenství, by neměl
čekat na zítřek, aby se obrátil, ale měl by to udělat právě v tomto okamžiku.
Nemůžete pokračovat být vlažní, nemilosrdní, závistiví, s malou nebo žádnou dobročinností, kterou
chováte jeden k druhému. Udržujete se v naději v mou Lásku, v mé milosrdenství, aniž byste
provedli definitivní změnu, aniž byste usilovali být lepšími TEĎ! Jsou vlažní, kteří by chtěli jít mou
cestou, aniž by se odpoutali od svého lidského ega, když toto je nasyceno nečistotou, která je drží
v bahně.
Hledají cokoli, co obsahuje vodu k uhašení své žízně, ale nenapijí se živé vody z mého
Nejsvětějšího Srdce [Jn7, 37], brání se úplnému obrácení, udržují svá srdce pokrytá pýchou,
z níž vychází všechno zlo.

Moji lidé se potřebují zeptat sami sebe, kolik lásky je v jejich srdci, kolik nenávisti, kolik zatrpklosti,
kolik sobectví, kolik ochoty být mou vlastní Láskou se vším, co v sobě zahrnuje. Vlažnost není
dobrý společník – otravuje duchovní tělo, vede k troufalosti, aroganci, překážkám, které se staví
mezi lidské stvoření a mou vůli a připoutává k omylům.
Moji lidé,
tento čas je časem k pokání pro ty, kdo se chtějí přitáhnout blíž ke Mně. Je to čas
kajícnosti, obrácení, protože před jedem Satana je nutné zůstat silný a pevný ve víře.
Jinak vaše lítost bude větší, pokud se vám nepodaří dostat z jeho spárů.
Moji lidé jsou zamořeni sebeobdivem, hluchotou, slepotou, která je jen podněcuje postavit se tam,
kam jim řekne Satan, jsouce každý den přemoženi novými démony, kteří jim vštěpují nové omyly,
nové činy neposlušnosti, nová popírání přikázání Lásky k mému Otci před všemi věcmi
a k bližnímu [Mk 12, 28-30], odkud každou chvíli plynou nová odmítání mého Slova, mých výzev,
mých svátostí, dokud si nezačnou užívat zhýralost, kterou Satan nabídl člověku, aby ho odvedl pryč
ode Mne.
Církev je také zamořena novými omyly, aby vás odvedla od středu naší Nejsvětější Trojice
a abyste přijali novoty. Ty nejsou vůlí naší Nejsvětější Trojice, ale lidí, kteří zneužili moc
a překročili hranice ve směru protikladném mé vůli.
Bezbožnost lidských bytostí se vynořuje a zasahuje všechny lidi. Moře proti lidstvu uvolní nové
a neznámé síly, příroda přísně zasáhne lidská stvoření za to, že byla potlačována, vzduch je
znečištěný a mé děti trpí. Otřesy Země zesilují a síla vulkánů je příčinou lidského ohromení.
Neustálé vystavení Země útokům Slunce urychlilo cyklus Země a dny jsou zkráceny, aby člověk
měl méně času hřešit. Kdokoli věří, že je docela spravedlivý, uvidí své zlo na svém vrcholu
a spravedlivý bude nakažen hříchem, jejž mu Satan nabídne. Proto mé neustálé volání k úplnému
obrácení, nikoli k vlažnosti čišící z většiny, ale k opravdovému obrácení, kdy lidská bytost se stále
živí mým Duchem Svatým a ne sebou samým.
Velké události vyvstanou v atmosféře, způsobené vlivem Slunce. Nemoc bičuje člověka kvůli
nedostatku věrnosti. Společnost je zdrojem, kde se rojí nepřátelé duše kvůli duchovní prázdnotě,
ve které žijete.
Volám vás k jednotě, abyste byli věrní a pravdiví, neprodávali mé Slovo, aby nebylo
přerušeno pokrytci.
Držte se Písma svatého, abyste nechodili váhavě [Jn 5, 39], ale pevným krokem. Díla milosrdenství
[Mt 25, 31-46] jsou v tomto čase nutná, abyste se cvičili v Lásce, dobročinnosti, laskavosti,
v těchto časech kdy lidstvo bude postiženo velkými tresty jako nikdy předtím:
Člověk přitahuje svůj vlastní trest.
Modlete se, mé děti, modlete se za Španělsko a Itálii: vážné konflikty vyvstanou a mé
děti se vrhnou do totálního chaosu.
Modlete se, mé děti, modlete se: komunismus se svým pomalým krokem uchvátí moc
podle libosti a pošle své zbraně…
Modlete se, mé děti, modlete se: Bolivie, Mexiko, Střední Amerika, Spojené Státy se
silně otřásají.
Intenzita dešťů se zvýší na nepředstavitelnou úroveň: kde zůstane sucho, jídlo se
stane vzácné.

Argentina, tento milovaný národ, trpí. Zasvěťte tento národ Neposkvrněnému Srdci mé
Matky a mému Nejsvětějšímu Srdci, aby toto strádání vás nenechalo příliš trpět.
Moji milovaní lidé, neztrácejte víru, buďte stále věrní naší Nejsvětější Trojici a milujte mou Matku.
Anděl pokoje přijde, aby byl útěchou pro můj lid, a vy uvidíte mou moc a suverenitu nad vším
stvořeným.
Vy jste mé děti, žádám vás, abyste byly věrné.
Můj otevřený bok vám dal zrození a musíte se k němu vrátit.
Mé požehnání a má Láska na můj lid, jejž miluji věčnou Láskou.
Váš Ježíš

945. Poselství Boha Otce ze dne 19. září 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
VÝHODNĚJŠÍ
Podívejte se kolem. Jsou kolem vás lidé, kteří po Mně hladovějí, po Chlebu života. Řekli
jste byť jedinému z nich, co jsem pro vás udělal? Jak jsem vás zachránil z vašich hříchů
a zachránil vás před Zlým?
Mé děti, vaše životy jsou naplněny mnoha starostmi ze světa kolem vás, a někdy přehlížíte,
co je nutnější. Váš život na zemi je tak dočasný, a to, co vás po něm čeká, nikdy nekončí.
Je pak výhodnější hromadit tady pro sebe poklady, z nichž se můžete těšit, až přijde konec všech
věcí na Zemi. Je výhodnější vést duše do mého království, jak jsem vás povolal, abyste dělali,
místo honby za vlastním potěšením ve dne i v noci. Je výhodnější, abyste neplýtvaly vším, co jsem
vám dal a dary, které jsem do vás vložil, ve prospěch snahy zabývat se pošetilými rozkošemi.
Váš čas na Zemi brzy skončí, jak se konec všech věcí rychle blíží. Přijde to, až to nebudete čekat
a mnohé z vás nebudou připraveny. Co uděláte, až nebudete schopny vydat dobrý počet z toho,
jak jste použily to, co vám bylo dáno? Co řeknete, až budete stát přede Mnou
a nebudete mít nic, co byste Mi ukázaly pro váš čas na Zemi, než jen příjemné chvíle?
Bůh Otec
Jan 6, 35: Ježíš jim odpověděl: "Já jsem chléb života. Kdo přichází ke mně,
nebude nikdy hladovět; kdo věří ve mě, nebude nikdy žíznit."
Lk 10, 38-42
38: Cestou přišel do jedné vesnice, kde ho k sobě přijala jistá žena jménem Marta.
39: Její sestra Marie se posadila k Pánovým nohám a poslouchala jeho slova.
40: Marta však byla zaneprázdněna spoustou práce. Nakonec za ním přišla a řekla:
"Pane, tebe nezajímá, že má sestra nechala všechnu práci na mně? Řekni jí přece, ať mi pomůže!"
41: Pán jí odpověděl: "Marto, Marto, staráš se a trápíš se mnoha věcmi.
42: Jen jedno je však potřeba. Marie si vybrala správně a to jí nikdo nevezme."
Jan 9, 4: Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc,
kdy nikdo nebude moci nic konat.

Lk 12, 19-21
19: Pak si budu moci říci: Podívej, máš spoustu zásob na spoustu let.
Oddechni si, jez, pij, užívej!
20: Bůh mu ale řekl: Ty blázne! Dnes v noci umřeš. Čí bude, co sis nachystal?
21: Tak je to, když někdo hromadí pro sebe, ale nebohatne v Bohu.“
Mt 25, 29-30
29: Každému, kdo má, totiž bude dáno, a bude mít hojnost, ale tomu,
kdo nemá, bude vzato i to, co má.
30: A toho neužitečného služebníka vyhoďte do té venkovní tmy.
Tam bude pláč a skřípění zubů."
Mt 25, 10-13
10: Když odešly kupovat olej, přišel ženich a ty, které byly připravené,
s ním šly na svatbu. A dveře se zavřely.
11: Když potom přišly ty zbylé družičky a říkaly: "Pane, pane, otevři nám!"
12: odpověděl jim: "Amen, říkám vám, že vás neznám.
13: Proto bděte, vždyť neznáte den ani hodinu."

946. Poselství Boha Otce ze dne 21. září 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

VRAŽEDNÁ ZIMA
Připravte se mé děti, neboť pronikavá zima vám přijde do cesty a smrt pojede na jejích vichrech.
Bude velký nedostatek a hlad a potřeba tepla. Vaši maličcí budou hladovět, jestli
se nepřipravíte. Připravte se, neboť temnota vám přichází do cesty.
To není zima, jak jste ji viděli dřív, tato přináší nová nebezpečí. Varuji vás, abyste se mohly
připravit. Mnozí si nebudou všímat mého varování a smrt na ně uplatní svůj nárok. Toto je čas jít
dál s velkou moudrostí a rozvahou, abyste mohly být ušetřeny od chřtánu smrti trochu déle.
Připravte se na nedostatek, na hlad a na chladno. Připravte se, abyste v tom čase mohly zůstat
v teple.
Varujte své milované. Vražedná zima vám přichází do cesty.
Bůh Otec
Př 6, 6-8
6: Jdi k mravenci, lenochu, dívej se, jak žije, ať zmoudříš.
7: Ač nemá žádného vůdce, dozorce či vládce,
8: opatřuje si pokrm, o žních sklízí svou potravu.
Žid 11, 7: Vírou Noe, když mu byly shůry oznámeny věci, které se měly stát teprve
v budoucnosti, v bázni Boží připravil koráb na záchranu své rodiny. Tím pronesl nad
světem rozsudek a dosáhl spravedlnosti, jaká se dává tomu, kdo věří.
Př 22, 3: Chytrý vidí nebezpečí a ukryje se, kdežto prostoduší půjdou dál a doplatí na to.

947. Poselství Panny Marie ze dne 15. října 2011.
Nástroj: La messagère de Notre Dame (USA).

SRDCE PŘEDSTAVITELŮ RUSKA PATŘÍ STÁLE SATANOVI

Války, které přijdou, budou velmi jiné. Nebudou jasné linie, ani územní zisk. Budou to války
pustošivé, destruktivní, jaké svět nikdy neviděl, prováděné rychle, a jakmile přejdou, nebude
skutečného vítěze. To je Satanův cíl. Ponouká národy, aby si myslely, že mohou snadno získat
výhodu, ale jakmile ji mají, nemohou ji využít a nic není vyřešeno. Také boje se nadmíru
prodlužují, vyčerpávají každou stranu a způsobují nevýslovná utrpení.
Utrpení je to, co Satan chce. Raduje se svým pomateným způsobem, když svět trpí, včetně těch,
kteří svázali svůj osud s jeho osudem. Ano, jsou národy, které jsou mu oddány, i když si
neuvědomují, komu slouží. Dokonce si myslí, že jsou ve službě Boha, ale ve svém vojenském úsilí
slouží Satanovi.
Právě to se již děje. Války trvají déle, než se předpokládalo. Nepřítel z nich čerpá oživení, nové
zdroje a nové bojovníky. To nemá konce a bude to trvat tak dlouho, dokud Rusko nebude
zasvěceno mému Neposkvrněnému Srdci. Pak nebeský Otec dá světu mír.
Mnozí řeknou, že Rusko není problém, ale já vidím pravdu věcí. Vidím, co se děje za kulisami.
Proč důvěřovat tomu vůdci, jehož srdce je tak ctižádostivé, že chce, aby Rusko získalo zpět svou
vojenskou a diplomatickou moc? Vidělo ji zmizet a chce ji znovu nabýt.
Už jedná tak, že se pokouší zlákat sousední národy do unie, kterou využije pro své ďábelské plány.
Kdo mu čelí? Kdo mu vzdoruje? Jedná bez jakéhokoliv odporu. Není považováno za zlověstnou sílu.
Změnilo svůj oděv, ale ne své srdce. Nespouštějte z Ruska oči. Nedovolte
mu rozšířit jeho vliv.
Západ je klidný. Říká: "Rusko je náš přítel. Rusko není problém." Jak můžete být tak pošetilí?
Srdce vedoucích představitelů Ruska stále patří Satanovi. Nenechejte se ukolébat zdánlivou
nepřítomností zdrojů země. Satan ovládá jeho srdce a může jej vyzbrojit ve vteřině. Co si myslíte,
že Satan právě teď dělá v Iránu? Cožpak se Rusko neraduje? Rusko není na ráně. Jsou to aktivní
účastníci.

Probuďte se! Chci, aby Rusko bylo zasvěceno mému Neposkvrněnému Srdci dříve,
než bude příliš pozdě. Už je velmi pozdě.
Maria
948. Poselství Ježíše ze dne 4. února 2011.
Nástroj: La messagère de Notre Dame (USA).

JAK DLOUHO TO BUDE TRVAT?

Jak dlouho to bude trvat? Dívejte se na Izrael. On je středem. Když nespustíte Izrael z očí, naučíte
se měřit čas. Ne přesně, ale uvidíte, kdy už bude blízko. Čím větší bude nebezpečí pro Izrael, tím
blíže bude čas.
Miluji Izrael a miluji Jeruzalém. V Jeruzalému jsem prolil svou krev, vykoupil svět a vstal z mrtvých.
To město je zapečetěno, zapečetěno mou Krví a mým Duchem Svatým. Ještě víc než místo, miluji
židovský lid. Je to můj lid.

Ale židovské rty nekřičí: "Ježíš je náš Mesiáš". Rád slyším tato slova z úst kohokoliv. Ale bude mou
největší radostí, až je uslyším z úst žida a z úst Izraele. Je to největší naděje mého srdce.
Ježíš

Původně převzato z www.locutions.org, ale tato stránka od roku 2014 už neexistuje. Překlady
do francouzštiny ještě najdete na portálu:
www.vincentdetarle.free.fr/catho/central.html#Sommaire
a www.vincentdetarle.free.fr/catho/russie.html

949. Poselství Ježíše ze dne 24. září 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

PRO MNE
Když budete žít svůj život pro Mne, a ne pro své vlastní potěšení, budu řídit vaše cesty. Budu vás
vést ve všem, co děláte. Budu vás varovat, když nebezpečí je blízko a ukážu vám cestu
k úniku. Povedu vás k hojnosti a postarám se o vás. Ukážu vám skvělé a ohromné věci, které
neznáte, a řeknu vám o tom, co má přijít.
Když budete trávit čas se Mnou a budete stát o můj souhlas, a ne o uznání lidí, když Mě budete
milovat nade všechny ostatní, nemáte se v tomto životě čeho bát. Ale proč bych měl exaltovat vás,
když vy možná exaltujete ostatní?
Ježíš
Mt 22, 37: Odpověděl mu: "Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší
a celou svou myslí".
Mt 6, 33: Hledejte tedy nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto vám bude dáno navíc.
Gal 1, 10: Snažím se teď, abych si získal přízeň u lidí? Anebo u Boha? Což se ucházím o to,
abych byl pěkný u lidí? Kdybych ještě i teď chtěl být pěkný u lidí, nebyl bych Kristův služebník.
Řím 12, 2: A nenapodobujte už příklady tohoto světa, nýbrž přeměňujte se obnovováním mysli,
abyste tak dovedli rozeznat, co je vůle Boží, totiž co je dobré, co je bohulibé a co je dokonalé.

950. Poselství Boha Otce ze dne 26. září 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
PŘIPRAVTE SVOU VÍRU

Mé děti, musíte se připravit, neboť přichází bouře. Není to obyčejná bouře. Je to bouře, přicházející
do pozemského počasí, ale víc než ta; je to bouře, přicházející do pozemského ekonomického

systému, a je to bouře přicházejícího totálního chaosu, který byl dán do pohybu nepřítelem vašich
duší.
Všechny tyto bouře se budou setkávat, aby vytvořily ve vašem životě bouři nepředstavitelného
rozsahu, neboť každá se žene svou cestou spolu s těma dvěma. Pro mé lidi není způsob jak se
plně připravit na všechno, co uvidíte a prožijete. Připravte svou víru, a ta vás tím provede.
Připravte svou víru – vybudujte si život na své nejsvětější víře a věřte Mi jako nikdy dříve. Věřte Mi,
že vám zajistím všechny vaše potřeby, až pracovní místa zmizí ze Země. Věřte Mi, že vás povedu,
až vaši zlí vůdci zvítězí. Věřte Mi, že vás ochráním uprostřed chaosu a zmatku. Věřte Mi, že vás
udržím v bezpečí až se válka a násilí vystupňují na neočekávanou úroveň.
Každá z těchto bouří dá do pohybu věci, předpověděné v mém svatém Slovu. Konec všech věcí se
rychle blíží. Připravte se, neboť půjdete brzy domů.
Bůh Otec
Ju 1, 20-21
20: Ale vy, milovaní, budujte svůj život na přesvaté víře, modlete se v Duchu Svatém,
21: uchovejte se v lásce Boží a očekávejte milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista
k věčnému životu.
Zj 6, 1-10
1: Tu jsem viděl, jak Beránek rozlomil první ze sedmi pečetí, a slyšel jsem, jak jedna
z těch čtyř bytostí řekla hromovým hlasem: "Pojď!"
2: A hle, bílý kůň, a na něm jezdec s lukem; byl mu dán věnec dobyvatele, aby vyjel a dobýval.
3: Když Beránek rozlomil druhou pečeť, slyšel jsem, jak druhá z těch bytostí řekla: "Pojď!"
4: A vyjel druhý kůň, ohnivý, a jeho jezdec obdržel moc odejmout zemi pokoj,
aby se všichni navzájem vraždili; byl mu dán veliký meč.
5: Když Beránek rozlomil třetí pečeť, slyšel jsem, jak třetí z těch bytostí řekla: "Pojď!"
A hle, kůň černý, a jezdec měl v ruce váhy.
6: A z kruhu těch čtyř bytostí jsem slyšel hlas: "Za denní mzdu jen mírka pšenice,
za denní mzdu tři mírky ječmene. Olej a víno však nech!"
7: A když Beránek rozlomil čtvrtou pečeť, slyšel jsem hlas čtvrté bytosti: "Pojď!"
8: A hle, kůň sinavý, a jméno jeho jezdce Smrt, a svět mrtvých zůstával za ním. Těm jezdcům
byla dána moc, aby čtvrtinu země zhubili mečem, hladem, morem a dravými šelmami.
9: Když Beránek rozlomil pátou pečeť, spatřil jsem pod oltářem ty, kdo byli zabiti pro slovo
Boží a pro svědectví, které vydali.
10: A křičeli velikým hlasem: "Kdy už, Pane svatý a věrný, vykonáš soud a za naši krev
potrestáš ty, kdo bydlí na zemi?"

951. Poselství Boha Otce ze dne 27. září 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
ZMĚŇTE SE A ADAPTUJTE SE
Mé děti, některé z přicházejících bouří změní vaši krajinu. (Nejsem si jistá, zda tím míní smrtící
zimní bouře, nebo něco jiného jako válku). Musíte se naučit adaptovat se na změny,
a adaptovat se rychle, neboť žijete v čase jako v žádném jiném. Pozorujete konec všech věcí,
k němuž dochází na Zemi. Nebude se vám líbit vše, co uvidíte. Čas od času se budete ke Mně
modlit, abych zastavil to, co se děje, ale Já nemohu, neboť konec musí přijít a mé Slovo se musí
naplnit.

Ztratíte lidi, které milujete, a budete se ptát proč. Nedovolte, abyste pocítili hněv ke Mně, neboť
jejich čas je v mých rukou, stejně jako váš a nemůžete rozumět, z jakého důvodu se vše děje.
V tomto čase se stane mnoho, co nebudete chápat. Hledejte Mě pro pokoj, který potřebujete,
abyste dokončili svůj závod.
Bůh Otec
Iz 55, 8: Mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje, je výrok Hospodinův.
Mt 24, 4-16
4: Ježíš jim odpověděl: „Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl.
5: Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat "já jsem Mesiáš" a svedou mnohé.
6: Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách; hleďte, abyste se nelekali. Musí to být,
ale to ještě nebude konec.
7: Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení
na mnoha místech.
8: Ale to vše bude teprve začátek bolestí.
9: Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět
pro mé jméno.
10: A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět;
11: povstanou lživí proroci a mnohé svedou,
12: a protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých.
13: Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.
14: A toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům,
a teprve potom přijde konec.
15: Když pak uvidíte ‚znesvěcující ohavnost‘, o níž je řeč u proroka Daniela, jak stojí
na místě svatém – kdo čteš, rozuměj –
16: tehdy ti, kdo jsou v Judsku, ať uprchnou do hor;

952. Poselství Panny Marie ze dne 13. října 2011. (Na 94. výročí zjevení Panny Marie
ve Fatimě).
Nástroj: La messagère de Notre Dame (USA).
PROČ MUSÍM ŽÁDAT O ZASVĚCENÍ RUSKA?

Proč musím držet Rusko v mém Srdci? Proč musím žádat o zasvěcení Ruska mému
Neposkvrněnému Srdci? Proč musím žádat o tuto zemi, která se rozprostírá od východu na západ
a je tvořena tolika národy?
Když jsem řekla o mé žádosti dětem z Fatimy, Rusko se právě pozvedalo. Nevyrůstalo do svatosti,
ale v politickou mocnost, díky démonické strategii. Co do tohoto dne bylo skryto, se rychle stalo
zřejmým pro všechny. Démonická moc, nazývaná "komunizmus", právě zabírala celý národ
a použila jej, aby se pokusila vybudovat po celém světě impérium, zasvěcené komunistickým
principům. Rusko samozřejmě komunistické nebylo. Jeho obyvatelé věřili v mého Syna. Nicméně,
toto ďábelské zlo si vybralo přivlastnit si tento národ a použilo jej jako nástroj.
Škoda, která z toho vznikla - milióny lidí, které byly zabity a milióny lidí, které byly uvrženy do
otroctví propagací komunizmu, je známá všem. V roce, zasvěceném papežem Janem Pavlem II.
mně (rok 1987-88), se komunizmus začal otřásat. Ano, vnější zdi byly zbourány. Systém byl
odstraněn a objevily se nové struktury společnosti. Ale démonický duch nebyl vyhnán. Srdce lidí

nebyla osvobozená. Temno stále zůstává v jeho středu. Nemám Rusko očištěné. Zlo tam stále trvá.
Duch démona je pořád v jeho krvi. Rusko mi nepatří.
Takže v tomto ohledu musím znovu naléhat. Chci, aby Svatý Otec v jednotě se všemi biskupy
světa zasvětil Rusko mému Neposkvrněnému Srdci. Potom bude Rusko skutečně moje a já začnu
dělat znamení a divy. Západ a Střední východ uvidí, co udělám. Všechno půjde kupředu
a všechno začne. Bude to první dějství v novém dramatu.
Maria

953. Poselství Matky Spásy ze dne 19. září 2019.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

PŘESTAŇTE ŽÍT TAK HEKTICKÝM ZPŮSOBEM

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
lidé mého Syna musí zrychlit krok a rozhodnout se ke konečnému obrácení, aby
vydrželi budoucí vážné události.
Milované děti, postupujete v duchovní vlažnosti [Zj 3, 15; 2, 4], kterou si nikdy nesmíte dovolit,
a ještě méně, když démoni jsou připraveni odnést duše, které je vítají prostřednictvím novinek,
které jim předkládá svět. Prožíváte zrychlený proces ztráty víry, vzhledem k rozmanitosti ideologií,
které jsou vám náhle prezentovány, a to přivádí tuto generaci k duchovnímu, sociálnímu
a politickému kolapsu.
Tato generace, která je na cestě ke ztrátě víry, je tolerantní a nemyslí na skutečnost,
že ďábel se klamně připojil k velkému počtu mých oblíbených synů, do části řeholních
řádů a vzdělávacích ústavů, aby uchvátil velký počet lidí, kteří jsou v rozporu s pravým
učením církve mého Syna.
Příprava jednotné měny se šíří ve vysokých politických kruzích, v nichž dominují odvětví lidstva,
která si udržují kontrolu nad lidmi, vkládají své temné zájmy do všech národů,
jež tak či onak ovládají.
Tito vládci nad národy udržují svou rozvětvenou moc skrze chapadla Zlého a nyní pracují
v církvi mého Syna, aby ji rozdělily a pronásledovaly mé děti. Uvedli ďábla do lidstva
s velkým zájmem, především proto, aby zajali vlažné, ty, kdo nejsou v souladu s církví mého Syna
a uvnitř ní, a některé, kdo tvrdí, že věří, a pak se nazývají ateisty.
Vy, děti mého Neposkvrněného Srdce, musíte zůstat pevné [1Kor 16, 13], milovat Boží
Zákon [Mt 16, 40], řídit se jím jako nikdy předtím, přijímat mého Syna
v eucharistii náležitě připravené, abyste byly duchovně silné a nesklonily se
před zlem, které si udělalo cestu do lidu mého Syna a bude na něj útočit s velkou
smělostí.

Milované děti, připravte se duchovně, milujte se jako bratři, nesedejte si ke stolu s vašimi bratry,
jako špehové sedávají s těmi, které nemilují. Musíte být pravé děti mého Syna, které jsou
vyučeny být Láskou, jako On je Láskou.
Lidská láska, bez základů božské Lásky, netrvá [Jan 13, 34]. Proto, mé děti, neopouštějte loď,
bez ohledu na to, jaké bouře mohou přijít, když se vydáte na moře. Naopak, když se bouře zdá,
že je nejprudší, pak se více držte přikázání Lásky a Božího Zákona a zůstávejte
v pravém učení církve a žijte v Duchu a Pravdě.
Proto, až uprostřed bouří světa muzika přestane hrát, lidé zůstanou nebojácní!
Tato generace upadla, když odmítla mého Syna a přijala nemorálnost a světská
potěšení. Nebude pršet čtyřicet dnů a čtyřicet nocí, neuvidíte mého Syna, kterého
stále křižujete, ale v projevu Božího milosrdenství prožijete VAROVÁNÍ, aby ti, kdo si
to přejí, se obrátili, a obrácení budou posíleni, aby neztratili víru a posílili svou lásku
k Nejsvětější Trojici.
Boží milosrdenství není vyčerpáno, výzvy k obrácení pokračují znovu a znovu, aby lidstvo neusnulo
v náruči Zlého, který je vede do zatracení. Vy víte, že Zlý pronásleduje mé děti, a já, jako
Matka lidstva, spolu s nebeskými legiemi, neopustíme lid mého Syna, který respektuje
učení církve mého Syna.
Nebojte se, nejsem tady proto, že jsem vaše Matka?
Žádám vás, abyste vzývali svatého archanděla Michaela, ale především, abyste žili každé
z přikázání Božího Zákona a odevzdali se Božímu milosrdenství, které neopustí žádného
z těch, kdo přicházejí a kají se v duchu a pravdě.
Modlete se svatý růženec. Nezapomeňte vzývat svatého archanděla Michaela, nezapomeňte
se milovat jako bratři.
Modlete se, mé děti, modlete se za posílení víry v Božím lidu.
Modlete se, děti, modlete se za Turecko, příroda je bude bičovat.
Modlete se, děti, modlete se za Paraguay, země se třese.
Modlete se, děti, modlete se za Itálii. Sopka Stromboli vás varuje.
Modlete se, děti, modlete se. Střední Amerika se třese.
Stůjte pevně ve víře, buďte věrné mému Synu, buďte opatrné s novinkami v církvi mého Syna
[Gal 1, 8-11].
Přestaňte žít tak hektickým způsobem a pohleďte na dar života, abyste mohly
duchovně pokročit, mohly se samy posílit a nepodkopávaly svou víru. Žijte
v tomto učednictví o Boží Lásce a "pijte ze země, která oplývá mlékem a medem."
Nebojte se, nežijte zrychleným tempem, ve kterém žijí ti, kdo stojí daleko od mého Syna. Buďte
si vědomy okamžiku, kdy musíte poznat mého Syna, abyste Jej mohly milovat, ne jako
ti, kdo Jej neznají, ale abyste byli jediní lidé, které můj Syn nazývá "zřítelnice svých
očí".

Ne všechno je hořké. Kdokoli opravdu miluje mého Syna, oddá se Mu, přijme Písmo svaté
a uvádí je v život, je učedníkem mého Syna [Jak 1, 22; Mt 7, 24; Jan 8, 31-32].
Miluji vás a žehnám vám, nebojte se!
Matka Maria

954. Poselství Ježíše ze dne 30. září 2019.
Nástroj. Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
TI, KDO MĚ ZNEVAŽUJÍ

Byla skoro půlnoc v páteční noci a já se chvilku dívala na film o zemětřesení. Mnozí z nás
v prorockých kruzích někdy věří, že to velké mega zemětřesení v Kalifornii se stane, jak bylo
prorokováno množstvím proroků. Před lety, kdy jsem ještě četla proroctví, pročítala jsem vizi Joe
Brandta z roku 1930 znovu a znovu. Když jsem se dívala ve filmech, jak mnozí potřebují pomoc
a žádnou nenacházejí, poprosila jsem, kolik jich bude potřebovat pomoc v tomto čase, nebude-li
nikdo, kdo by jim pomohl. Pane? Odpověděl mi velmi jasně. VŠICHNI Z NICH.
Když jsem pozorovala zkázu, kterou způsobilo zemětřesení, myslela jsem na konec všech věcí, a
jak doslova pozorujeme Boží Slovo, jak se odehrává na Zemi, a říkala jsem Pánu, že to bude horší
než zlé, až přijde čas pro toto velké zemětřesení v Kalifornii, když začal ke mně mluvit.
Už dříve v tomto roce mi řekl, že zatímco mnozí z nás věří, že tohle velké zemětřesení v Kalifornii
bude začátek konce, že jsme to zaměnili, že je to konec.
Dříve mi také ukázal, že existují nějaké skupiny lidí, kteří byli nakonec tak pyšní, že získali vládu
v těchto pozemských "královstvích" jako Los Angeles, ale že On půjde zničit jejich "království"
potom, co je vyhlásili, a těm lidem nezůstane nic než hromada ruin. Nikdy mi neřekl, kdo jsou tyto
skupiny, jak získaly moc, nebo jaký druh moci mají, ale pokaždé o tom mluvil. Dostala jsem pocit,
že to jsou velmi zlí lidé a že bojují, aby zničili vše dobré a vše, co je Boží, aby vlastnili tato
"království".
Zničení je vše, co zůstane z jejich království potom, co Mne znevážili. Budou plakat,
až zničím vše, čím se prohřešili kvůli zisku, až si uvědomí, že to bylo k ničemu.
Ti, kdo Mi slouží, budou se Mnou v bezpečí. (Viděla jsem, že Ježíš se již vrátil a vzal si nás,

než přijde konec a toto velké zemětřesení v Kalifornii udeří – co jsem viděla, vypadalo jako oblast
Los Angeles). Jejich odměna bude velká a budou se radovat navěky.
Ti, kdo Mě znevážili, zahynou a nikdy nepoznají pokoj.
Ježíš

(Musela jsem vyhledat slovo "decried", protože jsem je nikdy dříve nepoužila. Znamená odsoudit
někoho jako bezcenného, zbytečného, veřejně znevážit, nebo vyjádřit tvrdé odmítnutí).
Ž 37, 35-40
35: Viděl jsem krutého svévolníka: rozpínal se jako bujné křoví;
36: odešel a není, hledal jsem ho, nebyl k nalezení.
37: Přidržuj se bezúhonného, hleď na přímého; pokojný muž bude mít potomstvo.

38: Zato vzpurní budou do jednoho vyhlazeni, potomstvo svévolníků bude vymýceno.
39: Hospodin je spása spravedlivých, záštitou v čas soužení jim bývá.
40: Hospodin jim pomáhá a vyváznout jim dává, dá jim z moci svévolníků vyváznout
a zachrání je, protože se k němu utíkají.

955. Poselství Panny Marie ze dne 27. října 2011.
Nástroj: La messagère de Notre Dame (USA).

NESPOUŠTĚJTE RUSKO ZE ZŘETELE

Otevřu dveře k budoucnosti, aby ji všichni viděli. Někteří nechtějí vidět, protože by museli změnit
své životy. Jiní neuvěří mým slovům, myslíce si, že nemohou přicházet od Matky Boží. Přesto ta
slova jsou pravdivá. Přicházejí proto, že lidstvo miluji a proto, že mě Otec požádal, abych byla jeho
posledním kazatelem. Cožpak by poslední kazatel neměl používat co nejjasnější slova, aby byl
lehce srozumitelný? Neměl by snad kazatel mluvit o problémech světa a o tom, jak chce Otec
pomoci lidské rase?
Tak pokračujme v otevírání dveří do budoucnosti, aby lidstvo bylo bdělé a litovalo svých hříchů
a odvrátilo se od všeho, co je destruktivní. Nečtěte tato slova ze zvědavosti, hledajíce, co se stane
v budoucnosti. Čtěte je ve zbožném duchu. Ptejte se: Jak mi tato poselství mohou pomoci?
Jak mi mohou přinést více víry a stálé naděje, která mi dovolí vytrvat? Takže začněme.
Zlo bylo odstraněno
Díky Bohu, Aljaška byla odkoupena od Ruska, jinak by měl tento národ opěrný bod v Severní
Americe. Před několika desetiletími byl vliv Ruska na svém vrcholu, dokud jsem jej nezačala
odstraňovat.
Papežové vyhlásili početná zasvěcení a kdykoliv takové zasvěcení bylo provedeno, odpověděla
jsem velkým požehnáním. Přesto má žádost o zasvěcení Ruska mému Neposkvrněnému Srdci
papežem, spolu se všemi biskupy světa, nebylo provedeno. Na zlo nemohlo být zaútočeno,
jak jsem nařídila, a tak ještě sídlí v srdci této země, jež je tak rozpínavá.
Zlo se vrací
Jako výsledek, zlo znovu vzrostlo; konfrontace studené války se obnovují. Co je však důležitější –
zlo za scénou se množí. To vše je prezidentu Obamovi známo, ale pokud možno zůstává skryto
americkému lidu. Byla podepsána pošetilá smlouva, která je neužitečná a svazuje Ameriku.
Cožpak se američtí vůdcové dosud nic nenaučili? Smlouvy s Ruskem k míru nevedou. Zlo číhá
v srdcích jeho vůdců a smlouvy jsou jenom nástrojem jejich zlovolných záměrů.
Návrat do vedoucího postavení
Nyní je již scéna hotová. Rusko se drápe zpět do vedoucího postavení. Cíle jsou jasné, ty stejné
cíle, které vždycky mělo – zničit jiné národy a příležitostně spolupracovat s jinými národy tak,
aby se stalo světovou mocností.
Rusko samo o sobě nemá zdroje, aby ovládlo svět, ale když chytí do pasti jiné národy (jako to
udělalo se železnou oponou), pak se může pozvednout do stavu velmoci.
Nová taktika
Je nová situace. Železná opona nebude fungovat, protože je zde příliš mnoho komunikace.
Ale mohou být použity jiné systémy. Mohou to být různé závazky a spojenectví. Co by mohlo
národy spojovat? Odpověď je: sobecké zájmy, které usilují o zničení jiných národů. Zlo má
velkou moc sjednocovat. Když zlé zájmy jsou sdíleny národy, které se snaží pozvednout

k moci, pak tyto vazby se stávají velmi silnými, i když národy samy o sobě se zdají být velmi
rozdílné. To je to, co se děje za scénou. Takže, nespouštějte Rusko ze zřetele.
Maria

956. Poselství Boha Otce ze dne 7. října 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

JSTE SKUTEČNĚ PŘIPRAVENI?

Mé děti, vy víte, že žijete blízko konce času. Vy víte, že můj Syn se brzy vrátí, aby vás vzal domů.
Říkáte, že jste připraveny.
Jste skutečně připraveny? Zkoumaly jste své srdce, myšlenky a pohnutky, jaké tam opravdu jsou?
Co bych našel, kdybych dnes prozkoumal vaše srdce? Našel tam bych něco, co by Mne rozzlobilo?
Jste opravdu připraveny? Dokončily jste, co jsem vám dal udělat? Co jste udělaly s dary, které
jsem do vás vložil? Jaká slova uslyšíte u soudu?

Mé děti, zaostřete pozornost především na konec, a Já chci, abyste se soustředily na vaši
připravenost – připravenost své duše.
Naložte se svým zbývajícím časem moudře, mé děti, neboť v čase soudu nebudete mít druhou
příležitost.
Bůh Otec

1Thes 4, 16-17
16: Až totiž bude dán rozkaz, až zazní archandělův hlas a Boží polnice, sám Pán to bude sestupovat
z nebe; a napřed vstanou zemřelí křesťané.
17: Potom my, kteří do té chvíle zůstaneme naživu, budeme spolu s nimi uchváceni do oblaků,
abychom se ve vzduchu setkali s Pánem. A pak už budeme s Pánem navždycky.
Zj 1, 7: Hle, přichází v oblacích! Každý ho uvidí, i ti, kdo ho probodli, a budou pro něj naříkat
všichni lidé na zemi. Ano, amen.
Pl 3, 40: Zkoumejme a zpytujme své cesty, vraťme se zpět k Hospodinu.
Jb 13, 23: Kolik je mých nepravostí a mých hříchů? Dej mi poznat mou nevěrnost a hřích.

957. Poselství Ježíše ze dne 18. února 2011.
Nástroj: La messagère de Notre Dame (USA).

PROBLÉM JE RUSKO. JE MATKOU BEZPRÁVÍ.

Problém je Rusko. Je matkou bezpráví. Nemá rádo Ameriku, ani Izrael. Proto má Matka žádala,
aby Rusko bylo zasvěceno jejímu Neposkvrněnému Srdci.
Bude-li Rusko zasvěceno, všichni se sjednotí. V této chvíli šíří své nepravosti. Všechna ostatní zla
jsou živena jím, protože chce být vždy první mezi národy. Využívá druhé pro své zájmy a nachází
své partnery u zlých.
Ježíš
958. Poselství Ježíše ze dne 25. září 2019.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

KAM JDETE, MÉ DĚTI?

Moji milovaní lidé:
Uchovávám můj lid v mém srdci, proto vás vyzývám, abyste dávali pozor na vaše
smysly a to, co vás obklopuje, abyste se neztratili.
Kam jdete, mé děti? Znáte bezpečnou cestu, abyste mohly přijít ke Mně. Ti, kdo používají zkratky,
se ode Mne vzdalují.
Chcete spasit svou duši? Buďte poslušné PŘIKÁZÁNÍM, milujte je a prožívejte je ve vaší
každodenní práci a jednání.
Buďte naplněny mou vůlí, kterou vám v každém okamžiku dávám poznat, ale vy to nevnímáte,
když stále přicházíte a odcházíte, což vám nedovolí, abyste se přiblížily ke Mně.
Musíte se zklidnit, být pravdivé a chtít ze všech svých sil, schopností a smyslů udržet
se v mé vůli a vzít za ruku mou Nejsvětější Matku. Mějte na paměti, že chcete-li se
Mnou setkat, musíte Mě poznat [Jan 17, 3], abyste Mě mohly milovat.
Mé děti, záludnost zla vás vybízí, abyste pracovaly a jednaly daleko ode Mne, předkládá vám tváří
v tvář nevhodné, hříšné, kacířské, znesvěcující činy a skutky, aby vás zmátly a nechaly vás pohlížet
na dobro jako na zlo a na zlo, jako na dobro.

Pokud jde o zmatek, který trhá mou církev, již jsem vám oznámil, že "kněží povstanou proti
kněžím, biskupové proti biskupům, kardinálové proti kardinálům." Má církev žije ve zmatku,
ochablá zlem, které se do ní vloudilo, aby ji ovládlo a přivedlo k utrpení.
Mé děti musí zůstat pevné a být stvoření víry, podporované svou znalostí mého Slova a svou
láskou k naší Nejsvětější Trojici. Mé Slovo je pro včerejšek, dnešek a pro všechny věky
[Žid 13, 8]. Je vždy aktuální a tím věčně nové, které člověk nesmí pro sebe inovovat, ale musí být
vítáno a být přijímáno a uváděno do praxe v každém okamžiku vašeho života tak, že odložíte své
hadry, které vás tíží a oblečete se do nových šatů.
Lidstvo je ovládáno těmi, kdo pronikli do velkých institucí, které reprezentují národy, a zdá se,
že přicházejí na pomoc potřebným a hledají dobro národů a lidských bytostí.
Probuďte se, děti, nechoďte jako slepí! Svobodné zednářství, vrostlé do mé církve,
Mě znevažuje a odvádí vás pryč ode Mne, k oslavování skutku být Herody dneška
a vítají potraty, a to vede ke krvácení mého srdce.
Se zlou vůlí propagují v mém lidu sblížení s neblahými ideologiemi, uctívající přírodu a jsou
v rozporu s mým učením. Nebuďte překvapení silou přírody a jejích projevů, které
se zvětšují, s křikem na člověka, aby je neuctíval.
Já jsem váš Bůh [Ex 3, 14] a vy nemůžete zbožňovat nic mimo Mne. Já jsem vzkříšení
a život. Ten, kdo ve Mne věří, i když zemře, bude žít [Jan 11, 25].
Tato generace stojí před mým milosrdenstvím a nevidí je, před mým slitováním a nevidí je,
před mou spravedlností a nevidí ji. Proto, přitahováni magnetem zla, jdete od hříchu ke hříchu,
od urážky k urážce. Chutě těla jsou různorodá, pozemské radosti vnikají do lidstva,
a každé z nich trvá jen okamžik, nic není věčné, jen následky hříchu bez řádného pokání jsou
věčné.
Probuďte se, děti, nespěte! Má církev byla napadena falešnými ideologiemi. Přeji si
spásu všech mých dětí.
Moji lidé, Země vás probudí sledem silných otřesů a zemětřesení, a to nejen ve známých
tektonických zlomech, ale stejně tak těmi, které přicházejí z těchto zlomů a zdají se být nové.
Mimo to se probudí vulkány, potřeby lidstva budou narůstat kvůli neočekávaným
a nepředvídaným klimatickým změnám, které člověk způsobil svou vzpourou, neposlušností
a arogancí.
Lidstvo nesmí zůstat lhostejné k válce, která začala, ale musí dávat pozor na vývoj války.
Modlete se, mé děti, modlete se za mou církev, aby se do ní neinfiltrovaly inovace,
které odvracejí vůli naší Trojice. Modlete a nabízejte zdrženlivost v jídle v míře,
kterou umožňuje každý jednotlivý organismus.
Modlete se, mé děti, modlete se za Finsko. Neočekávaná vulkanická aktivita nechá
trpět velké národy.
Modlete se, mé děti, modlete se. Evropa přespříliš trpí.
Modlete se, mé děti, Německo trpí a Spojené Státy jsou i nadále trestány přírodou
a zemětřesením.

Moji lidé, Já se nemstím, jsem milosrdný. Dovoluji člověku jít, kam chce, ale současně
musí nést následky své vůle.
Já jsem Láska a vyzývám vás, abyste byli mou Láskou, abychom mohli žít jako jeden.
Bratrství je pro můj lid nepostradatelné.
Má Láska vás volá, abyste vstoupili do mého Nejsvětějšího Srdce.
Můj lide, Já jsem tvůj Bůh.
Váš Ježíš
960. Poselství Panny Marie ze dne 15. listopadu 2011.
Nástroj: La messagère de Notre Dame (USA).

NECHALI JSTE TEMNOTU VZRŮST A ZAHALIT VĚTŠINU ZEMÍ

Když jsem promluvila ve Fatimě, síly temnoty se zdály silné, ale mohly být snadno přemoženy.
Mohla jsem válku zkrátit, nebo ji dokonce okamžitě zastavit, kdyby má slova byla zveřejněna
a kdyby lidé na ně reagovali. Je to velké tajemství mého Neposkvrněného Srdce, které vám
právě odhaluji.
Nebeský Otec se rozhodnul roznítit mé Neposkvrněné Srdce. Do mého Srdce, jako do božského
plamene, vložil všechny poklady míru a pokoje. Tento božský plamen je určen
k tomu, aby ukázal cestu celému světu. Místo toho plamen hoří ve mně a je udušen – proto
nemůžu nalézt srdce lidí, aby jej přijali. Těm, kteří mé Neposkvrněné srdce milují, dám poklady,
které zdaleka převyšují jejich zásluhy, neboť je tolik pokladů, které jsou opuštěné.
Bylo to moje poselství z Fatimy. Kdyby bylo vyslyšeno, temnota by byla rychle překonána. Místo
toho má slova byla ukrytá a potlačená, a tak síly temnoty zesílily. Mraky války se znovu seskupily
a začala druhá světová válka, ke které nikdy nemělo dojít.
A také – co se stalo od doby, kdy jsem poprvé promluvila ve Fatimě (1917)? Místo toho, aby válka
uhasla a svět se těšil z nebývalého období míru, mraky [války] se mnohokrát nakupily. Kolikrát
jsem už zachránila svět! Tolik nehod, které se mohly zvrhnout v atomovou válku!
To jsou tajemství, která uvidíte [až] v nebi.
Ale teď je šok nevyhnutelný. Temnota se zvětšila a zmohutněla. Má slova ve Fatimě byla dána
stranou, odmítnuta, ignorována, nebo pokládána za nevýznamná. Jiné věci byly dány na přední
místo, na pořad dne. Lidská slova nahradila moje slova. Lidská slova – k pokusu organizovat
církev, církev, která nemá ani ponětí o démonických silách, se kterými byla konfrontována. Protijed
byl vždy zde, ale nikdy nebyl použit.
Nyní se situace radikálně změnila. Nechali jste temnotu vzrůst a zahalit většinu zemí. Krize jsou až
příliš zřejmé, dokonce i pro nezasvěcené oko. Temnota rovněž zvýšila svou smělost.
Je připravená udeřit, uvolnit svou ničivou moc.
Co můžu [ještě] dodat? Má slova jsou jasná. Odhalím světlo z Fatimy. Už nechci nechat nikoho,
aby je zadržel. Už nemohu více čekat. Vezmu věci do svých rukou. Pozvednu ty, kteří se nestydí
za má poselství. Smetu ty, kteří jim překážejí. Světlo z Fatimy musí plně zářit.

Potom se moc temna rozplyne.
Maria

961. Poselství Královny růžence a pokoje ze dne 28. září 2019.
Nástroj: Edson Glauber (Itapiranga, Brazilie).

ČASY BUDOU TĚŽŠÍ A VELKÉ OMYLY ZAMOŘÍ MNOHO MÝCH DĚTÍ, A U MNOHÝCH
ZPŮSOBÍ, ŽE SE VZDÁLÍ OD PRAVDY A PRAVÉ VÍRY.
Mé děti, já, vaše Matka, přicházím z nebe, abych vás vyzvala k obrácení, abych vás přivolala
k Bohu, který vás tolik miluje.
Děti, neztrácejte čas.
Obraťte se.
Svět se stále víc přibližuje k propasti, která vede do ohně pekla.
Mnohé děti jsou slepé a hluché a nechtějí slyšet výzvy našeho Pána. Nemylte se, mé děti,
nic v tomto světě se nedá srovnat s věčným životem.
Bojujte o nebe. Usilujte získat jednoho dne věčný život, naplněný život vedle Boha.
Hodně se modlete pro dobro lidstva. Modlete se můj růženec za obrácení vašich rodičů,
neboť časy budou těžší a velké omyly zamoří mnoho mých dětí, a u mnohých způsobí,
že se vzdálí od Pravdy a pravé víry. Jsem zde, abych vám pomohla a provedla vás dny temnoty a
nedostatku víry.
Pojďte, najdete útočiště v mém Neposkvrněném Srdci, tam ochráněny před tolikerým zlem
a nebezpečím jak fyzickým, tak duchovním. Mé děti, ach, mé děti…! Mé srdce pro vás trpí, přese
všechno, co musíte vytrpět a snést kvůli pyšným a hamižným srdcím.
Poslouchejte mě!
Změňte svůj život!
Modlete se stále víc!

V tomto čase, mé děti, se stane hodně věcí, které jsem vám odhalila v minulosti. Mé
mateřské srdce trpí,
protože mnoho mých dětí uráží mého Syna Ježíše strašnými hříchy, neboť se nebojí Boha…
Nechaly se zneužít Satanem, aby se staly jeho nástrojem, a tak jsou pod jeho mocí, aby ničily
svatá Boží díla.
Poklekněte na zem a modlete se.
Každé zlo je zničeno modlitbou,
pokáním a půstem.
Bůh nikdy neopouští své děti, které úpěnlivě prosí o jeho Boží pomoc.
žalu.

Modlete se, modlete se, modlete se a Bůh vám pomůže a požehná vám ve vašem největším

Vraťte se domů s Božím pokojem. Žehnám vás všechny:
Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.
Maria
962. Poselství Panny Marie ze dne 4. března 2014.
Nástroj: La messagère de Notre Dame (USA).

NAKONEC MÉ NEPOSKVRNĚNÉ SRDCE ZVÍTĚZÍ

Všechno směřuje do velké chvíle pravdy. Všechny události se shromažďují na světové scéně jako
dějství jedné hry – a přesto je mnozí považují za izolované události bez žádného zjevného smyslu,
bez scénáře. Napětí se hromadí. Hlavní postavy se objevují na scéně.
Všichni musí být přítomni ve chvíli rozuzlení děje, ve chvíli, kdy všechny síly vstoupí do hry, kdy zlo
bude zcela poraženo a přemoženo. Nakonec mé Neposkvrněné Srdce zvítězí. Nicméně nastane
mnoho ztrát – není třeba, aby se to stalo.
Nyní musím mluvit o Putinovi. Je nejdůležitějším hercem, na začátku hry často opomíjeným, který
se stále více prosazuje. Jeho úloha značně vzroste. Jeho uchopení moci se bude stávat drsnějším,
jak jeho intelekt bude koncipovat nové strategie.
Nemýlila jsem se, když jsem řekla třem dětem [ve Fatimě], že Rusko rozšíří své omyly. Je to teprve
teď, že Západ začíná chápat, co jsem oznámila už skoro před sto lety.
Rusko je problém. Rusko musí být zasvěceno mému Neposkvrněnému Srdci, aby ve světě byl mír.
Kdo zastaví Putina a jeho plány? Budou nezvratné. Satan má volné pole a Žena oděná Sluncem je
vyřazena ze hry. Tak tomu nemá být.
Maria

Komentář duchovního rádce: Když Naše Paní mluvila o Rusku v roce 1917 a také o druhé světové
válce, mnozí si mysleli, že se mýlí, že skutečným problémem je Německo. Čas ukázal správnost
oznámení Panny Marie.

963. Poselství Naší Paní, Královny pokoje, ze dne 9. října 2019.
Nástroj: Pedro Régis (Brazílie), https://apelosurgentes.com.br/en-us/

BUĎTE VĚRNÍ PRAVÉMU UČENÍ CÍRKVE MÉHO JEŽÍŠE

Drahé děti,
otevře se hluboká propast a bolest mých ubohých dětí bude velká. V těchto těžkých časech vás
vyzývám, abyste udržely plamen své víry hořící. Nescházejte z cesty modlitby. Věřte pevně
v evangelium mého Ježíše a hledejte sílu v eucharistii.
Ať se stane cokoli, zůstaňte nepoddajné na cestě, kterou jsem vám ukázala. Buďte věrné pravému
učení církve mého Ježíše. Po celé té bouři, vítězství Boha se dostaví Pravdou.
Miluji vás a přišla jsem z nebe, abych vám pomohla. Nedávejte se na ústup. Dejte mi své ruce a já
vás povedu k Tomu, kdo je vaše jediná Cesta, Pravda a Život. Jděte kupředu beze strachu.
To je poselství, které vám dnes předávám ve jménu Nejsvětější Trojice. Děkuji, že jste mi dovolily
se zde setkat ještě jednou.
Žehnám vám ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Buďte v pokoji.
Maria
964. Poselství Boha Otce ze dne 15. října 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
NEMĚJTE STRACH!
Řekl jsem vám, abyste si nedělali starosti, co řeknete v den, kdy budete předvoláni před policejní
soud. Nebojte se, nebudete hledat slova, neboť můj duch, jenž přebývá ve vás, bude odpovídat
za vás. Budu to Já, s kým se budou potýkat a Já jim odpovím a zmatu je všechny svými
odpověďmi.
V těchto časech, když budete procházet strastmi, které přicházejí, vězte, že Já jsem s vámi ve
všem, co děláte, a má Láska vás obklopuje. Já budu vaše odolnost, když se budete pevně držet
své víry a uchovávat Mě ve svém srdci. Já budu váš živitel, vaše ochrana a útočiště, budete-li
důvěřovat jen ve Mne.

Když to učiníte a když budete kráčet po mých cestách, má moc bude proudit skrze vás a uvidíte
zázraky, když si je budete přát vidět. Uvidíte větší projev mé moci, než byl kdy ve vaší generaci
viděn.
Bůh Otec
Mt 10, 17-23
17: Mějte se na pozoru před lidmi; neboť vás budou vydávat soudům, ve svých synagógách
vás budou bičovat,
18: budou vás vodit před vládce a krále kvůli mně, abyste vydali svědectví jim i národům.
19: A když vás obžalují, nedělejte si starosti, jak a co budete mluvit; neboť v tu hodinu vám
bude dáno, co máte mluvit.
20: Nejste to vy, kdo mluvíte, ale mluví ve vás Duch vašeho Otce.
21: Vydá na smrt bratr bratra a otec dítě, povstanou děti proti rodičům a připraví je o život.
22: Budou vás všichni nenávidět pro mé jméno; ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.
23: Když vás budou pronásledovat v jednom městě, prchněte do jiného; amen, pravím vám,
že nebudete hotovi se všemi izraelskými městy, než přijde Syn člověka.
Mt 10, 27-36
27: Co vám říkám ve tmě, povězte na světle; a co slyšíte v soukromí, hlásejte ze střech.
28: A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou; bojte se toho, který může
i duši i tělo zahubit v pekle.
29: Neprodávají se dva vrabci za haléř? A ani jeden z nich nepadne na zem bez dopuštění
vašeho Otce.
30: U vás pak jsou spočteny i všecky vlasy na hlavě.
31: Nebojte se tedy; máte větší cenu než mnoho vrabců.
32: Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi;
33: kdo mě však zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi.
34: Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč.
35. Neboť jsem přišel postavit syna proti jeho otci, dceru proti matce, snachu proti tchyni;
36: a "nepřítelem člověka bude jeho vlastní rodina".
Iz 41, 10-13
10: Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti
odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.
11: Hle, budou se stydět a hanbit všichni, kdo proti tobě planou hněvem, budou jak nic
a zahynou odpůrci tvoji.
12: Budeš je hledat, ale nenajdeš ty, kdo na tebe dorážejí; budou jak nic, naprostá nicota,
ti, kdo proti tobě válčí.
13: Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, držím tě za pravici, pravím ti: Neboj se, já jsem tvá pomoc.

965. Poselství Panny Marie, Královny pokoje ze dne 11. srpna 2012.
Nástroj: Pedro Régis (Brazílie).

LIDSTVO JDE DO PROPASTI DESTRUKCE

Drahé děti,
přicházím z nebe, abych vás volala ke svatosti. Nedávejte ruce v klín. Co máte udělat, neodkládejte
na zítřek. Lidstvo jde do propasti destrukce, kterou si lidé připravili svýma vlastníma rukama.
Poklekněte v modlitbě, neboť jen tak budete moci vydržet tíhu zkoušek, které přicházejí.
Já jsem s vámi, i když mě nevidíte. Buďte šťastné, neboť vaše jména jsou již zapsána
v nebi. Neztrácejte odvahu. Po bolesti přijde radost. Pán promění Zemi a všichni budou šťastně žít.

To, co Pán připravil pro své vyvolené je něco, co lidské oko ještě nikdy nespatřilo. Odvahu!
Modlete se, modlete se, modlete se!
Kříž bude těžký pro ty, kteří jsou v Gaziantepu (*), ale Pán neopustí svůj lid. Trpím kvůli tomu,
co k vám přichází. Neoddělujte se od Pravdy. Jděte vpřed beze strachu.
To je poselství, které vám dnes dávám ve jménu Nejsvětější Trojice. Děkuji, že jste mi dovolily
vás zde ještě jednou shromáždit. Žehnám vás ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.
Pokoj budiž s vámi.
Maria
Královna pokoje
(*) Gaziantep je město v jižním Turecku, nedaleko hranic se Sýrií.

966. Poselství Ježíše ze dne 29. července 2012.
Nástroj: Pelianito (Janet Klasson, Kanada).

BUĎTE ODHODLANÍ VYTRPĚT COKOLIV NEŽ ZRADIT PRAVDU

Milované děti mého Srdce,
neztrácejte víru, zůstávejte pevné v naději. Je tak mnoho lží, tak mnoho překroucené pravdy.
To je přesně ten důvod, pro který jsem založil mou církev. Jak byste bez ní věděly, kterou cestou
jít, nebo koho následovat. Následujte Mě. Nezanechal jsem vás osiřelé, ale zanechal jsem vám
moji svatou církev, aby vás uvedla do celé Pravdy.
Maličcí, i kdyby církev na čas zmizela, její učení jsem napsal do vašich srdcí. Zůstaňte pevní
a vytrvalí. Nenechávejte se ohnout každým větrem, ale buďte odhodlaní vytrpět cokoliv než
zradit Pravdu, kterou je Kristus sám. Jsem s vámi, děti, v každé zkoušce. Důvěřujte Mi.
Ježíš

2Thes 2, 15: Nuže, bratři, stůjte pevně a držte se těch zásad, v kterých jsme vás vyučili, ať už slovem,
nebo listem.

967. Poselství Ježíše ze dne 1. dubna 2011.
Nástroj: Anne (Irsko).

JÁ JSEM S VÁMI DNES, STEJNĚ JAKO JSEM BYL S VÁMI V MINULOSTI

Nejdražší apoštolové,

sloužíte Mi přes všechny zkoušky a pokušení. Proto jste nazýváni apoštolové, protože Mě
následujete a sloužíte Mi. Žádný život není snadný nebo bez konfliktů a Já vím, drazí apoštolové,
že zakoušíte svůj díl trápení.
Tyto obtíže jsou pro vás důležité, protože utrpením, které způsobují, získáváte vládu nad sebou.
Když překonáte nějakou potíž a použijete k tomu svatost, kterou jste dostali ode Mne, stáváte se
duchovně silnějšími, a když přijde další nesnáz, vidíte ji už jinak a vyrovnáte se s ní jinak. Pohlížíte
na ni jako na již očekávanou, protože vaše zkušenost říká, že život všeobecně, a služba Mně
zvlášť, tyto obtíže zahrnuje. Vyrovnáváte se s ní jiným způsobem, protože víte, že Já jsem s vámi
dnes, stejně jako jsem byl s vámi v minulosti.
Dodatečně také porozumíte, že všechny potíže pominou. Co zbude, drazí apoštolové, až všechny
potíže pominou? Vaše oddanost ke Mně zůstane a práce, kterou jsem vás pověřil, zůstane. Ještě
jste k cíli nedošli a Já potřebuji vaši pomoc. A tak jdeme dál, Ježíš a jeho apoštolové. Práce
pokračuje a útěcha a spása je přinášena Božím dětem. Buďte v pokoji, drazí přátelé. Já jsem
s vámi a jednám ve vaší přítomnosti tak, jak je v mém plánu pro příchod obnovy. Amen.
Ježíš
968. Poselství Ježíše ze dne 15. září 2010.
Nástroj: Jennifer (USA).

TADY JE SVĚT A ZDE TAKÉ KONČÍ

Mé dítě, říkám ti toto: démon nedělá nic čistého, je jenom původce rozdělení.
Rozuměla jsi, mé dítě, že tady je svět a že svět končí zde? Tvá duše půjde dále, a věčnost je
navždy. Dnes je tolik těch, kdo hromadí své poklady tady na zemi a hledání nebe odkládají
na později. Ale Já vám říkám, že nebe, peklo a očistec bude možná už zítra.
Proč se duše zbavuje dobra, když odmítá mé milosrdenství? Dejte pozor na ty, kdo mluví
o své svatosti slovy, nebo ji ukazují, neboť Já vám říkám, že duše, která je opravdu svatá,
o své svatosti nemluví, ale jen ukazuje opravdovou pokoru. Ti, kteří mají velkého ducha, nemají
vždy velké srdce.
Dnes dávám má slova lásky světu, abych požádal své děti, aby se oddali modlitbě: ponoříte tak
vaše srdce do mé božské lásky, která vás povede ke svatosti a do nebe. Teď jděte kupředu, neboť
Já jsem Ježíš a buďte v pokoji, neboť mé milosrdenství a má spravedlnost zvítězí. Amen.
Váš Ježíš

969. Poselství Ježíše ze dne 30. listopadu 2011.
Nástroj: Jennifer (USA)

MÉ DĚTI, USMIŘTE SE PŘED SVÝM KRÁLEM

Mé dítě,

hory se probudí, vrcholky se odhrnou s velkou mocí, když uprostřed Ameriky se otevře zem
a vy už více nespatříte Velký kaňon, ale místo něj spíše jiný a větší.
Uvidíte začátek války, až Sever zažehne umělé střely proti Jihu, když dvě Koreje se jedna
s druhou neusmíří.
Mé děti, budete se snažit najít stabilitu pro trhy, ale říkám vám, že mír nenajdete ve způsobech
světa, neboť jestli se lidstvo neobrátí k mému milosrdenství, přijde [k vám] ještě větší zmatek.
Uslyšíte obrovský křik vašich bratrů a sester, až zesílí bitva mezi nebem a šelmou. Moje děti,
oblékněte si svoji zbroj a odějte se ochranou, kterou jsem vám dal v eucharistii, prostřednictvím
půstu, modliteb a ze všeho nejvíce, usmířením.
Nepřišly byste na velkou slavnost oděny v šatech, které jsou ušpiněné a páchnou jako zpuchřelé,
protože vrátný by vás poslal pryč. Právě tak vám říkám, že nebesa vás očekávají, ale vy, jako
správci domu, musíte dbát na věci, které poskvrňují vaši duši, abyste je odstranily a byly
připravené na čas mého navštívení, neboť Já jsem Ježíš. Přijďte, mé děti
a usmiřte se před svým Králem.
Nyní jděte vpřed a pospíchejte, neboť Já jsem Ježíš a mé milosrdenství a spravedlnost zvítězí.
Ježíš

970. Poselství Naší Paní pokoje z 1. ledna 2011.
Nástroj: Pedro Régis (Brazílie).
CÍRKEV MÉHO JEŽÍŠE PONESE TĚŽKÝ KŘÍŽ
Drahé děti, já jsem Královna pokoje a přišla jsem z nebe, abych vám přinesla pokoj.
Čelíte budoucnosti velkých zkoušek. Vstupujete nyní do času, který byl oznámen proroky
už před staletími. Nyní nastal čas zármutku pro lidstvo.
Poklekněte v modlitbě. Budoucnost vám také přinese mimořádné a lidmi očekávané objevy.
Radujte se, neboť Pán je na vaší straně a jenom jeho milostí naleznete spásu. Církev mého Ježíše
ponese těžký kříž. Prožije kalvárii kvůli perzekucím a muži a ženy víry budou prožívat velkou bolest.
Žádám vás, abyste zachovaly plamen víry živý. Jenom silou modlitby budete schopny zůstat věrné
mému Synu Ježíši a jeho svatému učení. Chci vás dovést ke svatosti. Otevřete svá srdce k mé
výzvě a následujte ve všem mého Syna Ježíše. Jeden král zakusí velká utrpení
a jeho trůn bude vyvrácen. Modlete se, modlete se, modlete se.
Toto je dnešní poselství, které vám dnes přináším ve jménu Nejsvětější Trojice. Děkuji vám, že jste
mi dovolily ještě jednou vás zde shromáždit. Žehnám vám ve jménu Otce i Syna
i Ducha Svatého. Amen. Zůstaňte v pokoji.
Maria
971. Poselství Ježíše ze dne 1. října 2010.
Nástroj: Anne (Irsko).

KDYŽ TRPÍTE, NEBUĎTE V POKUŠENÍ STAVĚT SE PROTI MNĚ
Moji drazí apoštolové,
během vašeho času na zemi procházíte mnoha změnami. Vnějškově dochází k mnoha pohnutím
a rozladěním, které ovlivňují Boží děti.
Jedni jsou ovlivněni negativně, jiní zase pozitivně.
Kdo je ovlivněn pozitivně, když prožívá utrpení? Ptám se vás na to, protože chci, abyste hleděli
na utrpení z perspektivy někoho, kdo věří v Boha a kdo věří v Boží plán pro všechny jeho děti.
Jestli věříte v Boha, pak na utrpení pohlížíte jednodušším způsobem, ať už je to utrpení vaše, nebo
utrpení těch, kteří jsou kolem vás. Jestli trpíte, pak jste povoláni utrpení snášet, ale ne bez Boha
a ne bez Boží milosti.
Jestli někdo blízko vás trpí, pak jste povoláni mu nabídnout váš soucit a dokonce
i vaši pomoc, pokud je to možné. Vy máte milost porozumět vaší úloze i porozumět vaši odpovědi,
ať už je to utrpení vaše, nebo těch, kteří jsou kolem vás.
V každé životní zkušenosti můžete být pokoušeni. Jestli se vám dobře daří, pak můžete být
pokoušeni tím, že se stanete samolibými vzhledem k vaší odpovědi na všechny milosti, které vám
dávám. Dal bych přednost, abyste v době relativního blahobytu Mě chválili a byli vnímaví k pomoci
vašim bližním.
Jestli se vám však dobře nedaří, pak můžete být pokoušeni myšlenkou, že Bůh vaše modlitby
neslyší. Dal bych přednost, abyste tento čas využili k tomu, abyste se cvičili v důvěře ve Mne.
Nabídněte Mi vaše utrpení srdcem, jež sdílí mé utrpení dobrovolně a ne zatrpkle.
Drazí apoštolové, jsme spolu, vy i Já. Jednota, kterou sdílíme, byla vždy Otcem zamýšlena.
Tak to má být.
Když trpíte, nebuďte v pokušení stavět se proti Mně. Nikdy vás neopustím a použiji vaše utrpení
způsobem, kterému ještě nerozumíte. Porozumíte později a budete Mi velice vděční, že jsem vám
z výchovných důvodů tyto zkušenosti nabídl. Radujte se. Jsem vždy s vámi.
Ježíš

972. Poselství Boha Otce ze dne 22. října 2019.
Nástroj: Glynda Linkous.
SYSTÉM ŠELMY
Mé děti, musíte se připravit. Setkáte se s mnohými strastmi. Hodně mých dětí není zvyklé
na žádný druh strádání, protože jejich životy byly požehnané. Mé soudy přicházejí na Zem
a některé z vás budou na Zemi trochu déle a uvidí něco z toho, co přichází. Není mým přáním,
abyste trpěly nedostatkem nebo hladem. Připravte se na to, o čem víte, že přijde.

Svět kolem vás se odevzdal systému šelmy.

Poznámka: Když to řekl, viděla jsem světské lidi, jako by byli na divokém večírku a Otec mi skrze
své oči ukázal, že se dopouštějí smilnění se systémem šelmy. Zdáli se, že jsou téměř nepříčetní
na svém mejdanu, vypadali nazí, když tančili, divoce se smáli, užívali si všeho tělesného, naprosto
nevědomí o věčném zatracení, které je čeká. A viděla jsem velkou Satanovu tvář, pozorující je
ze zákulisí a smějící se jako – "Jó, ano, teď jsem vás dostal".
Vše je připravováno na návrat mého Syna na Zem. Mnoho z toho se odehrává v zákulisí, takže jste
ponecháni v nevědomí o tom, jak daleko to postoupilo. Pokročilo to daleko za hranici toho, co si
kdo může myslet. Pouze malých okruh elit zná opravdové podrobnosti,
jak je svět připravován, aby si vybral život, nebo smrt.
Až přijde čas a tento systém se odhalí, bude se zdát těm, kdo Mě neznají, že je to skvělá věc, která
vyřeší mnoho problémů a odstraní mnohá nebezpečí, ačkoli, vpravdě, je to největší nebezpečí
ze všech. (Značka šelmy). Moji lidé poznají, o co jde, a vzepřou se. Učiníte-li to, uvidíte jaký je
jejich pravý záměr, protože jsem vás varoval – zlikvidovat cokoli
a kohokoli, kdo nese mé jméno, nebo cokoli ze Mne na Zemi. Buďte silní, odvážní a ochotní, neboť
Já jsem s vámi. (Pochopila jsem, že být ochotný znamená raději položit svůj život, než vzít si

značku).

Ti, kdo vytvářejí tento systém, pomalu uváděli do chodu každou část, aby jej nenuceně uvítali,
až bude odhalen. Známky toho už vidíte mezi sebou. Brzy nikdo bez značky nebude moci nic
koupit nebo prodat. Varoval jsem vás v mém Slovu před tímto časem a nyní je u vás. Připravte se.
Připravte se dobře a hlásejte mé evangelium tak dlouho, jak budete moci, neboť vaše odměna
v nebi bude velmi velká.
Nezapomeňte, že při všem, co uvidíte, Já budu s vámi.
Bůh Otec
Zj 13, 11-18
11: Vtom jsem viděl jinou šelmu, jak vyvstala ze země: měla dva rohy jako beránek,
ale mluvila jako drak.
12: Z pověření té první šelmy vykonává veškerou její moc. Nutí zemi a její obyvatele,
aby klekali před první šelmou, které se zahojila její smrtelná rána.
13: A činí veliká znamení, dokonce i oheň z nebe nechá před zraky lidí sestoupit na zem.
14: Bylo jí dáno dělat znamení ke cti první šelmy a svádět jimi obyvatele země;
rozkazuje obyvatelům země, aby postavili sochu té šelmě, která byla smrtelně
zraněna mečem, a přece zůstala naživu.
15: Je jí dáno, aby do sochy té šelmy vdechla život, takže ta socha mluvila a vydala rozkaz,
že zemřou všichni, kdo před ní nepokleknou.
16: A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce
nebo na čele cejch,
17: aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí
jejího jména.
18: To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka,
a je to číslo šest set šedesát šest.

973. Poselství Ježíše ze dne 27. září 2011.
Nástroj: Jennifer (USA).

PŘICHÁZEJÍ ZMĚNY

Mé dítě,
volám mé děti k času obnovy. K času, abyste změnily svá srdce tak, aby se přizpůsobila Pravdě,
neboť Já jsem Ježíš. Mé drahé děti, nadešla hodina k soustředění, abyste nalezly větší vhled do
vaší mise v tomto životě a uvědomily si, že tento svět je dočasný.
Mé děti, svědomí si už není vědomo osudu duše, neboť příliš mnoho duší spí. Oči vašeho těla
mohou být otevřeny, ale vaše duše už nevidí světlo, protože je příliš zakryta temnotou hříchu.
Přicházejí změny, a jak už jsem řekl dříve, přijdou jako nákladní vlaky, jedna za druhou.
Nastane kolaps vašich komunikací a bude zažehnut mimo zemskou atmosféru. Když tato změna
k vám dospěje, další bude následovat. Existuje nerovnováha mezi lidstvem
a přírodou. Země otevře svou kůru a pohne se s velkou neústupností – už vás nevaruji
s láskou, varuji vás s láskou a s milosrdenstvím.
Mé děti, toto je prosba, abyste změnily své cesty, protože ruka spravedlnosti není daleko,
už je nad vámi. Zlo se šíří mílovými kroky a vy se už nemůžete vrátit, když přijímáte to,
co vám říká svět. Spíše byste to měly odsoudit prostřednictvím svátostí, a tím, že budete žít
má Přikázání jak slovy, tak i činy.
Nyní jděte jako moji služebníci služebníků, neboť Já jsem Ježíš a mé milosrdenství zvítězí.
Ježíš

974. Poselství Boha Otce, září 2010.
Nástroj: Louise Starr Tomkiel (USA).

CO SE CHYSTÁM UDĚLAT, OTŘESE ZEMÍ

Potom, co jsem pečlivě rozlišila zdroj poselství, BŮH OTEC promluvil:
New York City a San Francisko a Los Angeles pocítí můj hněv. Každé město, každý kraj, který
následuje mého odpůrce, pocítí můj spravedlivý hněv. Tato hodina, můj lide,
k vám přišla.
Nebudu už víc trpět vaši neposlušnost, odmítání mých napomenutí a Mne samotného.
Dal jsem vám hodně času, abyste se ke Mně vrátili a změnili svůj způsob života. Poslal jsem vám
varování – dávám vám svá poselství – a vy Mě stále neberete na vědomí. Co se chystám udělat,
otřese zemí a vloží strach z Boha do vašich srdcí.
Čas, který vám zbývá, než ukážu svůj spravedlivý hněv, je mimořádně krátký. Ve skutečnosti, už je
tady. Má trpělivost je vyčerpána!!! Chystám se teď trestat. PROBUĎTE SE! Litujte svých hříchů,
neboť již nadešel čas.
Všechno již začalo. Vše se zhorší velmi rychle. Ještě jednou, říkám vám, OBRAŤTE SE,
PROBUĎTE SE! AMEN!!
Bůh Otec

975. Poselství Ježíše ze dne 1. ledna 2011.
Nástroj: Anne (Irsko).

PŘEMÝŠLEJTE NA CHVÍLI, CO BY SE STALO, KDYBYCH JÁ ODMÍTL KŘÍŽ

Moji přátelé, slyšíte můj hlas? Můžete cítit mou přítomnost? Chtěl bych vás ujistit, že jsem
přítomen. Přeji si, abyste si tím byli jisti, abyste Mi mohli důvěřovat, pokud jde o plán, který jsem
vybral pro váš život. Vím, že můžete pociťovat pokušení proti plánu, který jsem vám určil. Možná
ne dnes, ale v jiných dnech, nebo možná zakoušíte tato pokušení každý den. Možná, že trpíte
a ptáte se, proč to u vás dovoluji s tím, že cítíte, že byste toho mohli udělat víc, bez křížů ve
vašem životě.
Přemýšlejte na chvíli, co by se stalo, kdybych Já odmítl kříž a pokračoval v kazatelské činnosti.
Co by zbylo po mém životě? Uvažte nepřítomnost Utrpení v životě víry, jaká existuje dnes. Jak
můžeme kázat evangelium, kdybychom nechtěli přijmout kříže, které je nezbytně doprovázejí?
Nikoliv, drazí přátelé. Abychom mohli pravdivě představit ostatním království Boží, musíme být
ochotní k oběti, a v některých případech dokonce k smrti. Sláva vaší práce se objevuje
v duších těch, jichž jste se přímo dotkli, nebo těch, jež byli ovlivněni jinými, protože vy jste přijali
můj plán.
Můj plán pro vás přináší největší užitek těm, kteří trpí samotou a neznají radost. U nich je tolik
smutku! Jestli Mi sloužíte, děkuji vám. Zvažujete-li, že byste Mi mohli sloužit, pak Já vás potřebuji.
Trpíte-li pod tíhou těžkých křížů kvůli vašim závazkům k nebi, pak Já se ve vás raduji. V každém
případě, Já jsem s vámi. Vyzývám vás, abyste věřili této pravdě a žili ji.
Až bude váš čas tady na zemi u konce, spatříte mé království a uvidíte užitek, který vám vaše
služba přinesla. Život není snadný pro nikoho a pokušení přicházejí na všechny. Buďte ujištěni,
že můžete užít mou sílu, budete-li se cítit slabí. Někdy o tom nebudete přesvědčeni, ale musíte
své přesvědčení žít. Zažehnu vámi ohně lásky, když to pro Mne uděláte. Nemějte strach z vašich
lidských zápasů, protože skrze tyto zápasy ostatní uvidí sílu Toho, kdo pracuje vaším
prostřednictvím.
Ježíš

976. Poselství Ježíše ze dne 4. listopadu 2010.
Nástroj: Jean-Marc (Francie).

VY SAMI SE MUSÍTE ROZHODNOUT, ZDA MĚ BUDETE MILOVAT TEĎ A NAVŽDY

Můj pokoj budiž s každým z vás.
Moji drazí synové a dcery, nestarejte se o den příští ale jen o přítomný čas, jenž je vám svěřen od
Boha jako vzácný dar. Vskutku, budete-li se znepokojovat v každém dni, měsíci, roku, který přijde,
nebudete žít plně přítomnost a zkazíte si ji svými starostmi.

Není to zítra, o co vás žádám, abyste uskutečnili dnes. Pokud jde o vaši budoucnost, jednoduše ji
svěřte Mně. Žádejte moji pomoc, volejte mou prozřetelnost, která vám pomůže ve vašich obtížích,
budete-li umět ji zavolat.
Naproti tomu, je to každý den, kdy si musíte připravovat vaši věčnost se Mnou. Už teď si musíte
vybrat cestu, kterou půjdete, až opustíte tuto zemi exilu. Jestli Mě milujete
a chcete-li Mě milovat navěky, buďte věrní mým Přikázáním, čiňte dobro kolem sebe
a všechno, co jste zasadili tady na zemi, sklidíte v nebi.
Jestli na Mne často myslíte v každém dni vašeho života, jestli se ke Mně modlíte a jste-li štědří
k vašemu bližnímu, pak jste na cestě nebeského království.
Naproti tomu, žijete-li sobecky, nestaráte se o utrpení svých bližních, ani o jejich potřeby, žijete-li
bez Boha, pak už teď Mě zapíráte a připravujete si bolestnou věčnost, odděleni ode Mne.
Vy sami se musíte rozhodnout, zda Mě budete milovat teď a navždy. Odmítnete-li mou Lásku,
co s vámi bude? Nemohu vás nutit, abyste Mě milovali, ani abyste žili věčně v mé lásce. Každá
duše zůstává absolutně svobodná, ale za jakou cenu?
Volám vás k opravdovému obrácení, k upřímnému pokání za vaše chyby, k opravdové radosti.
Čekám na vaši odpověď Lásky s trpělivostí a s vděčností…… Avšak, tak málo z vás odpovídá na mé
volání, tak málo se jich obrací ke Mně, dávajíce přednost prchavým rozkoším před blaženou
věčností.
Žehnám vám a zahrnuji vás nekonečnými poklady mého Nejsvětějšího Srdce.
Ježíš, váš jediný Spasitel,
jediná cesta k Nebeskému Otci.

977. Poselství Boha Otce ze dne 28. října 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
ZAČÁTEK KONCE
Bouře se blíží k mým dětem v Americe. Nejdřív udeří v Americe, a pak se bude ozývat ve všech
částech světa. Mé děti, připravte se, že uvidíte ďábelské vůdce, jak na sebe připoutají pozornost
ve vašich zemích, neboť to přijde brzy.

Poznámka: Cítila jsem, že tím míní, že zlí vůdci převezmou úřad prezidenta, ale nebylo mi ukázáno
jak.
Když tito zlí vůdci ovládnou jeviště, mnoho událostí se stane současně. Shledáte, že bude těžké
udržet krok se vším, co se stane.

Poznámka: Viděla jsem v duchu zlé vůdce schválit nové zákony proti křesťanům a měnit všechno
rychleji, než tomu budeme stačit.
To je začátek pádu Ameriky. Vězte, že budu nad vámi držet ruku po celou dobu, co se to bude dít.
Budu vás ochraňovat, dokud nepřijdete ke Mně domů.
Na začátku si bezbožní budou myslet, že zvítězili. Načas budou trumfovat nad mým lidem, jak bylo
předpověděno v mém svatém Slovu. Budou se snažit odstranit mé Slovo a vše, co je ode Mne ze
země, ale nepodaří se jim to, protože mé Slovo je napsáno na srdce mého lidu. Během tohoto času

budete nenáviděni všemi národy kvůli mému jménu. Buďte silní
a odvážní, neboť váš čas je velmi krátký.
Připravte své srdce, moji lidé, neboť bouře přichází. Začne v Americe, ale její následky budou
pociťovány po celém světě.
Bůh Otec

Mt 24, 9-13
9: Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět
pro mé jméno.
10: A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět;
11: povstanou lživí proroci a mnohé svedou,
12: a protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých.
13: Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.
Zj 13, 6-8
6: A tak otevřela ústa a rouhala se Bohu, jeho jménu i jeho příbytku, všem, kdo přebývají v nebi.
7: A bylo jí dáno, aby vedla válku proti svatým a aby nad nimi zvítězila. Dostala moc nad
každým kmenem, národem, jazykem i rasou;
8: budou před ní klekat všichni obyvatelé země, jejichž jména nejsou od stvoření světa zapsána
v knize života, v knize toho zabitého Beránka.

978. Poselství Ježíše ze dne 1. ledna 2011.
Nástroj: Jennifer (USA).

SEDM KONTINENTŮ SVĚTA BUDE VE VÁLCE

Ptám se mých dětí – kde je vaše útočiště? Je vaše útočiště v rozkoších tohoto světa, nebo v mém
Nejsvětějším Srdci? Mluvil jsem k svým dětem o chladu, který přichází, ale teď vám řeknu o větru,
který přijde a bude následován ohněm. Vichry přijdou přes pláně Ameriky a v srdci tohoto národa
nastane zemětřesení, jež rozdělí tuto zemi radikálním způsobem.
Čína vyšle svou armádu a Rusko se připojí ke svému nepříteli, aby se zmocnilo vlády nad touto
zemí svobody. Na východě, kde stojí socha svobody, města zčernají.
V zemi ostrovů se objeví hora, která vyvolá zlom v moři, který zvedne zeď vody, jež smyje zemi
a zformuje nové pobřeží.
Sedm kontinentů světa bude ve válce, když finanční zhroucení pošle národy světa na kolena.
Chlad bude následovat horko ve chvíli, kdy svět by měl spát pod pokrývkou zimy.
Poslyšte, mé děti, je už čas, abyste se probudily z vašeho spánku, neboť se bude zdát, že vítr
bude přicházet ze všech směrů, které mohou přicházet jenom z ruky mého Otce. Volám vás
v tomto času milosti. Volám vás k eucharistii, neboť Já jsem Ježíš. Přicházím, abych vás připravil
a varoval vás, že marníte čas a že váš život je vzácný.
Teď běžte vpřed, mé děti a žijte v lásce, žijte v míru a žijte v Pravdě, neboť jen tak budete žít
ve Mně. Nyní běžte vpřed, neboť Já jsem Ježíš a mé milosrdenství a má spravedlnost zvítězí.

Ježíš
979. Poselství Ježíše ze dne 24. srpna 2010 (2).
Nástroj: Anonym zvaný JNSR (Nejsem nic), Kanada.

BŮH PŘICHÁZÍ SOUDIT SVĚT

Bůh si vybral Zemi jako místo, k němuž se vztahuje celý vesmír. Člověk si ji přivlastnil a od té doby
jeho vztah k ní je pořád stejný. Tam, kde zrovna je, si z ní dělá své vlastnictví, se vším, co ji
obklopuje.
Po tolika letech a tolika stoletích, člověk se nezměnil, jeho sobectví se ještě zvětšilo. Člověk
usoudil, že je nadřazený všemu, co ho obklopuje, dokonce i jiným lidem, udělal si z nich "svou
věc". Od jednoduché směny došel až k vytvoření vlastní "banky", a tak je mu svět vydán na milost
a nemilost.
Protože ztratil zdravý rozum, Bůh mu jednoho dne řekl: Člověče, dej Césarovi co je Césarovo
a Bohu, co je Boží. Při platnosti Zákona Pána Ježíše Krista, by byl všechno ztratil, protože vše,
ale úplně VŠE patří Bohu.
A víte, že Bůh ve své "strašné velikosti" měl vždy úctu – kterou posvětil už od začátku časů –
k člověku. Tu, kterou člověk, ješitný, nevědomý, nikdy pro Boha neměl, úcta k druhému mu
vždycky chyběla. Sobec, bezstarostný – pohleďte na něj, před svým vlastním soudem: žel,
není ho schopen, neboť je vždy domýšlivý, je to vždy ten druhý, nebo kvůli němu, proč chyba
existuje. Je schopen soudit druhého dokonce i daleko za to, co vidí, co by mohl mít! Jeho zloba
je jeho třetím okem, jeho úsudek je katastrofální.
A tak Bůh vzal věci do svých rukou. ANO, BŮH PŘICHÁZÍ SOUDIT SVĚT: Národy a lidi.
Dal si na čas, to je to, co si myslíte!, neboť Bůh od počátku doufal a čekal až dosud a ještě trochu
déle, protože pořád ještě doufá a čeká. ALE UŽ NE VÍCE!, protože generace, jež teprve přijdou, se
už strkají, aby využily Boží inteligenci, kterou Bůh dal každému z vás.
Neboť víte, že člověk, který žije pořád ve vás je člověk jeskynní, jenž jedná podle "své
inteligence", nehledaje tu, kterou Bůh vložil do každého z vás: inteligenci svou, inteligenci Boží.
Ano, hledejte a naleznete, vždycky jsem vám to říkal.
Jiskra tohoto hledání v Bohu, abyste našli to, co vám vždycky až dosud chybělo, je: schopnost najít
Boha ve vás.
On se zabývá tím hlavním jako prvním, a to jste vždy zanedbávali a utekli jste ke všem věcem,
jež nejsou tím podstatným, co Bůh do vás vložil. Díky tomu byste už dávno přišli na to, k čemu je
dobrá vaše přítomnost tady na zemi a proč vás Bůh sem nechal přijít, od počátku času.
Ale pýcha člověka udusila všechny dobré věci, které Bůh připravil pro své oblíbené Stvoření, aby se
pozvedlo až k Němu, jemuž vděčí za všechno, a Bůh ve svém milosrdenství by mu to nabídl ihned,
jakmile by si našlo čas, aby to dostalo.
Teď jste došli až k tomu, co se mělo stát už před tímto současným stoletím, a před všemi stoletími.
Bůh chce Zemi už pro sebe, aby zde dosadil "svou vládu", která bude sídlit na této Bohem vybrané
planetě, pro svého Syna Ježíše Krista.

Bůh nerozkazuje jako lidé, z pocitu čistého vlastnictví, které se pořád nazývá pýchou. Bůh pořádá
věci v Božím řádu, to znamená, k užitku všem.
SDÍLENÍ JE NAŘÍZENÍM LÁSKY, neboť VŠECHNO MUSÍ ŽÍT V LÁSCE. Počínaje láskou
k Bohu a pak láskou mezi vámi.
KAŽDÝ JE JEDNOTKOU LÁSKY.
A tak se zrodil nepořádek, protože nikdo nedodržoval můj Zákon. Dnes přichází Bůh, aby vás
zastavil, závory jsou už všude.
Živly jsou už informovány: – voda – vzduch – oheň – země jsou mí jednatelé, nejen vám přijdou
říct, že už nemůžete jít dál, ale že musíte zastavit všechny své pletichy. Přeji si Pravdu: abyste žili v
mé svaté Pravdě.
Nic, co jste schovali, nezůstane dlouho ve stínu, Já vás chci odkryté, svlečené úplně donaha.
Vaše činy, vaše myšlenky, vaše touhy minulé i přítomné budou tam, kde Já budu vaším vlastním
soudcem.
NEPŘEJTE SI NIC NEŽ TO, ABY VÁS BŮH OČISTIL, a VŠECHNO půjde tak, jak má být,
abyste z toho vyšli úplně noví. Neboť Bůh nepřipustí nejmenší kousek zla, ani tu nejmenší špínu,
jež může ještě přilnout na jeho děti, které jsou s Ním povolány žít.
Vím, že už máte dojem, že Bůh je "tyran", ještě jste ve svém lidském posuzování.
Bůh chtěl svět a Bůh udělal svět. Bůh chtěl člověka a Bůh udělal člověka. Bůh řekl, že se musí stát
dokonalým a Bůh ho právě připravuje na to, aby byl takovým, jakým On chce.
Já jsem Všemocný Bůh a všechno patří Mně, ale Já si přeji rozdělit se, přesněji to, co bylo uděláno
mým Duchem a mým Slovem, a konečně všechno sdílet s mými dětmi Země – které byly stvořeny
k mé radosti Otce – a jimž jsem dal můj Život – moji Lásku – mou inteligenci
a pro které JSEM SE UKŘIŽOVAL, neboť není větší lásky než dát svůj život pro ty, které člověk
miluje.
JEŽÍŠ KRISTUS,
BŮH MEZI VÁMI, BŮH V BOHU

Potvrzuji, že všechno bylo zcela diktováno Bohem bez přestávky, v tomto dni 24. srpna
2010. JNSR

980. Poselství Naší Paní všech národů ze dne 26. června 2011.
Nástroj: Anonym zvaný "Littlest of servants" (Nejmenší ze služebníků, USA).

POSELSTVÍ Z AKITY ZE DNE 13. ŘÍJNA 1973

Naše Paní mne požádala, abych její poselství z Akity rozšířila po světě.
Všichni, kdo čtou toto poselství, prosím, předejte je tolika lidem, nakolik je to jen možné.
Nečekejte, ale pošlete je okamžitě.

"Jestli se lidé nebudou kát a nepolepší se, pak Otec uvalí na celé lidstvo strašný trest.
Bude to trest větší než potopa, takový, jaký svět ještě neviděl.
Oheň bude padat z nebe a smete větší část lidstva, dobré i zlé a neušetří ani kněze,
ani věrné.
Přeživší se budou cítit tak bezútěšně, že budou závidět mrtvým. Jedinou zbraní, která vám zůstane,
bude růženec a znamení kříže, zanechané vám mým Synem.
Modlete se růženec každý den.
S růžencem se modlete za papeže, biskupy a kněze.
Dílo ďábla se infiltruje dokonce i do církve takovým způsobem, že uvidíte kardinály,
jak se staví proti kardinálům, biskupy, proti jiným biskupům.
Kněží, kteří mě uctívají, budou opovrhováni a ve sporu s jinými knězi.
Kostely a oltáře budou vypleněny. Církev bude plná těch, kdo připouštějí kompromisy
a démon bude tlačit na mnoho kněží a posvěcených duší, aby opustili službu Pánu.
Démon bude zvláště nesmiřitelný k duším, jež jsou zasvěceny Bohu.
Myšlenka na ztrátu tak mnoha duší je příčinou mého smutku.
Jestli se hříchy zvýší v počtu a ve vážnosti, pak už dál nebude pro ně odpuštění.
Modlete se často modlitbu růžence.
Já sama vás ještě mohu uchránit od katastrof, které se blíží.
Ti, kdo umístí svou důvěru ve mne, budou zachráněni. Amen."
Maria
981. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 5. října 2019.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

ČLOVĚK ZNIČIL STVOŘENÍ, ZPUSTOŠIL JE, PROMRHAL A VYČERPAL

Milující láskou Nejsvětější Trojice, vám sděluji Boží vůli.
KDO JE JAKO BŮH?
Žel, tolik lidských stvoření pronáší tato slova s velkým pohrdáním potom, co přijali "ochranu"
ďábla, toho, který je pak sám vhodí do svého jezera věčného ohně, nebudou-li se předtím kát.
Tento čas je dobou obezřetnosti pro Boží lid [Mt 10, 16], je to čas poslušnosti
k Božímu Zákonu a úzkého spojení s historií spásy. Musíte vědět, koho milujete,
a neznáte-li Ho správně, pak se v této chvíli bude šířit zmatek.
Jste spaseni v míře, v jaké jste účastníky na Božím díle a činnosti Boha, v míře v jaké naplňujete
Boží Zákon a dodržujete učení Krista, Krále vesmíru, který skrze své apoštoly odkázal svému lidu
učení, jež neztrácí platnost [Mt 24, 35].
Náš Král a Pán nebe a země ustanovil své společenství s lidmi a povolal je, aby byli rybáři lidí, aby
předávali dobré zprávy. Nikdo nedokázal podkopat církev našeho Krále a Pána Ježíše Krista,
ani sekty během staletí, ani Satan sám, prostřednictvím svých vyslanců. Boží církev nebude
zbořena. Protože nezná svého Krále, bude otřesena, ale nebude poražena.
Lidé tohoto času jsou vzdělaní, ale ne všichni jsou duchovní. Na modlitebních knihách se usazuje
prach a můry, jako v srdci těch, kdo říkají, že milují našeho Krále a Pána Ježíše Krista. Muž, který
miluje svého Pána, se modlí srdcem. Kdyby neměl knihy, nepotřeboval by je – modlitby se rodí
uvnitř lidské bytosti, jinak jsou to prázdná slova, zbavená Lásky.
Vy, Boží lidé, musíte vnitřně přijmout Boží Lásku, abyste se mohli těšit z ticha, z chvíle "samoty
s Bohem" [Mt 6, 6; Řím 8, 26-27], kde Ho najdete v míře, v jaké Ho hledáte správně, protože je
jen jediný duch, který jako magnet přitahuje lidské stvoření, a tento duch je Duch Boží.
Boží Duch dává pokoj, a vede tak člověka, aby miloval neustále opakovat to, co jeho Pán Ježíš
Kristus ho naučil: odejít do samoty, aby se modlil sám se svým Otcem.
Chrámy nesmí být znesvěcovány. Vy, milované děti naší a vaší Královny a Matky celého Stvoření
musíte svou Matku milovat, jinak nedáváte příklad být dobrými dětmi.
Milovaní lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista, člověk zničil Stvoření, zpustošil je, promrhal
a vyčerpal, a nyní musí zakusit následující očistu od zneužití, které spáchal proti Zemi [Zj 11, 18].
Ale nářky této chvíle nenapraví to, co člověk Zemi udělal. Proto je to čas, abyste obrátili svůj
zrak zpět k nebi a úpěnlivě prosili o milosrdenství ve jménu celého lidstva, aniž byste
padli do léček Satana, který útočí na děti "ženy, oděné sluncem", protože ví, kolik času mu
zbývá a [Zj 12, 1].
Stvoření chce být obnoveno a tento proces přijde s novým nebem a novou zemí. Lidské stvoření
musí obrátit svůj pohled k Bohu a věřit v jeho moc, která je nade vším Stvořením, věřit
v Boží všemohoucnost, musí věřit… musí mít víru v Boha.
Boží lidé, ďábel si přeje, aby člověk nebyl stvořením s vnitřním životem, ale chce, aby jeho duch
byl zastřen v dotyku se světským, a halasný hluk ho udržoval duševně otupělým různými druhy
věcí, aby byl méně než duchovní.
Země kvůli člověku onemocněla a v tomto čase se lidské stvoření musí připravit na to,
že bude očištěno. Čím víc přijmete modernismus a opak toho, co bylo stanoveno naším Králem
a Pánem Ježíšem Kristem, tím větší bude očišťování.
Lidstvo ví, že se nalézá v čase znamení, která nesmí přehlížet. Znamení času, kdy vody vstoupí
do zemí, aby je očistily, kdy oheň vulkánů bude tryskat s velkou silou a uvolňovat plyny, které vám

zabrání cestovat vzduchem. Pro člověka není nic nového, že se spící sopky probudí, nová je
podoba, prudkost tohoto probouzení spících sopek a účinků, které budou mít na obživu člověka.
Tato generace, v níž se rozmáhá hřích, není trestána Bohem, ne! Trest ještě nepřišel.
Země, už tak nestabilní, bude odkloněna dechem hvězdy, která projde
v blízkosti, aniž to mohlo být oznámeno, a to bude nářek člověka.
Moc člověka nad člověkem je rozdělena podle toho, kdo vlastní hru a řídí ji, aby scénář nebyl vždy
stejný, takto se národy bouří a zasévají smrt.
Běda zemím, kde jsou schváleny potraty!
Jak jen budete trpět kvůli této zradě na Bohu!
Pozor, děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista! Blíží se silný okamžik a nářky nebudou
otálet.
Budete prožívat nestabilitu ve všech aspektech lidského života. Buďte ve střehu!
Modlete se, Boží lidé. Modlete se za Střední Ameriku. Bude otřesena zemětřesením. Probouzející
se sopky budou příčinou poplachu pro děti našeho Krále.
Modlete se, Boží lidí, modlete se. Itálie je oslabována, Francie pocítí úzkost.
Modlete se, Boží lidé, modlete se. Varování se blíží a vy nejste připraveni.
Modlete se, Boží lidé. Spojené státy trpí hospodářskou, sociální a politickou nestabilitou.
Modlete se, Boží lidé. Nezapomeňte se modlit za Mexiko. Trpí silnými otřesy země.
Modlete se, Boží lidé, modlete se za církev našeho Krále a Pána Ježíše Krista.
Nespěte, děti Boží, nespěte, protože přichází noc.
Buďte jednotou, dobročinnou láskou, odpuštěním a láskou.
Zůstáváme pozorní v očekávání vašeho volání.
Buďte požehnáni božskou rukou Boha. KDO JE JAKO BŮH?
Svatý archanděl Michael
982. Poselství Ježíše ze dne 28. prosince 2010.
Nástroj: Jennifer (USA).
PŘIJDE LED A PO NĚM VELKÁ ZIMA

Mé dítě, Já přicházím! Já přicházím!
Pro lidstvo to bude epocha, ve které má existence bude známá ve všech končinách země. Říkám ti,
mé dítě, že velká změna přichází a že samotný cyklus země ji oznámí lidstvu – a mnoho jich
zastihne nepřipravené.

Přijde led a po něm velká zima, taková, která na lidstvo ještě nikdy nedopadla od začátku stvoření.
Elektrická bouře bude následovat a vyvolá paniku mezi mnoha národy. Hory se vzbouří s velkou
silou a vyšlou popel 500 mil na sever a na jih a 2000 mil na východ a na západ.
Zjednoduším lidstvo takovým způsobem, jakým musí být zjednodušeno, a udělím mé milosrdenství
těm, kteří mu budou věnovat pozornost. Vody se pozvednou a bude se zdát, že noc se zmocnila
světla dne. Říkám svým věrným – buďte odvážní a přijměte ty, kteří k vám přijdou, abyste jim
pomohli a pečovali o ně, neboť jsem to Já, Ježíš, kdo oddělí pšenici od plev.
Změna přichází, mé děti, a proto si přeji, abyste se modlily během 30 dnů, jednu hodinu každý
den – abyste zadržely ruku spravedlnosti mého Otce a abyste přijaly skutky očisty jako gesto
milosrdenství vašeho Krále.
Modlete se za vlažné. Modlete se za mé kněze. Modlete se za mé děti, které se vzdálily daleko
od pravdy. Modlete se před nejsvětější svátostí tak často, jak budete moci během těch 30 dnů.
Ale především si udělejte čas k modlitbě, neboť toto je výzva k mým věrným. Nyní běžte vpřed,
neboť Já jsem Ježíš, Král milosrdenství, a mé milosrdenství a má spravedlnost zvítězí.
Ježíš
983. Poselství Ježíše ze dne 1. února 2011.
Nástroj: Anne (Irsko)

POHLEĎTE, JAK BOŽÍ DĚTI HASÍ ŽÍZEŇ DOBREM

Nejdražší apoštolové,
jsem zde a čekám, abych si vyslechl vaše prosby. Slyším sténání vašich srdcí, v samotě služby
nebi, když jiní kolem vás nebi neslouží. Vy sloužíte vedle těch, kteří buď žijí v souladu se
zvyklostmi tohoto světa, nebo slouží volání, jež je rozdílné od toho vašeho.
V pravdě, Já vím, že jsou chvíle, kdy se ptáte sami sebe, proč jsem vás postavil tam, kam jsem
vás postavil. Doufám, drazí apoštolové, že tyto chvíle jsou krátké. Doufám, že strávíte méně času
otázkami nad tím, proč sloužíte v dané roli a více času nad tím, jak sloužit dokonaleji v úloze, jež
vám byla dána. Vidíte, srovnání s ostatními nikdy nenese plody.
Vy jste jedineční.
Práce, kterou pro vás mám je jedinečná, a vy musíte dávat pozor na zvyk vléci vaše poslání
za vámi, jakoby to bylo něco těžkého, co ničí vaši radost. To není způsob, jak apoštol žije své
poslání. Apoštol by měl nahlížet na své poslání jako na prizma, jímž se příležitosti ke svatosti
a k radosti rozbíhají v nespočtu krásných a rozličných cest.
Vpravdě, ostatní by měli pohlížet na vás a na vaše poslání jako na něco nerozdělitelného.
Vy sami byste se měli stát vaším posláním.
Ó, drazí apoštolové, Já vím, že nesete těžký kříž, sdružený s vaším svatým posláním,
ale cožpak nevidíte, že kříže, nesené s důstojností, ilustrují moji přítomnost ve vašem životě,
a vskutku ve světě víc než cokoliv jiného? Za každých okolností vám žehnám a přijímám
vás do mého srdce, kde naleznete směr a útěchu, kterou žádáte. V každé chvíli je milost dostupná
pro vás a pro jiné skrze vás. Čím více milosti do vás vlévám, tím víc je svět požehnán a vy víc
posvěcení.

Přibližujte se ke Mně, těsněji a těsněji ve vašich srdcích a vašich činech, a svět v Pravdě nalezne
lásku, po které touží. Pohleďte, jak Boží děti hasí žízeň dobrem, jako kdyby byly vyprahlé jeho
nedostatkem. Ano, vy se obětujete, abyste odpověděli na mé volání, ale plán funguje a svět se
obnovuje úsilím všech lidí dobré vůle. Tedy, radujte se, přestože nesete kříž. Děláme pokroky
ve správné věci, totiž, ve věci lásky. Amen.
Ježíš

984. Poselství Panny Marie Anguerské ze dne 1. listopadu 2011.
Nástroj: Pedro Régis (Brazílie).

VAŠE ŽIVOTY JSOU V RUKOU PÁNA

Milé děti, vaše životy jsou v rukou Pána. On vás stvořil k svému obrazu a podobnosti a v jeho očích
máte velkou hodnotu. Patříte Bohu a On vás očekává s nesmírnou láskou Otce. Vzdejte chválu
Pánu, neboť je k vám dobrý a jeho milosrdenství trvá navěky.
Vždy kráčejte k setkání se svatostí. Nedovolte, aby hřích vás vzdálil od milosti. Vždy se obracejte
k mému Ježíši. Očekává od vás mnoho. Dejte Mu to nejlepší z vás pro misi, kterou vám svěřil.
Lidstvo ztratilo pokoj, ale vy jej můžete hledat a dosáhnout. Služte svému Bohu
a nevzdalujte se z cesty, kterou jsem vám vyznačila během těchto let. Nedovolte věcem světa,
aby vás přivedly k duchovní slepotě. Já jsem vaše Matka a přišla jsem z nebe, abych vám
pomohla. Dny radosti přijdou pro všechny, kdo přijímají a žijí mé výzvy.
Během konečného Velkého trestu, moji oddaní budou ochráněni a zlo je nezasáhne. Po vaší bolesti
přijde velká radost. Pán nechá přijít novou Zemi, kde všichni budou šťastně žít. Radujte se,
protože vaše jména jsou již zapsána v nebesích.
To je poselství, které vám předávám ve jménu Nejsvětější Trojice. Děkuji, že jste mi dovolili
se s vámi ještě jednou setkat. Žehnám vás ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Zůstávejte
v pokoji.
Matka Maria

985. Poselství Boha Otce ze dne 18. dubna 2010.
Nástroj: Jean-Marc (Francie).

MĚLI BYSTE SE ODVRÁTIT OD VAŠEHO HŘÍCHU

(Jean-Marc: Nejsvětější Trojice, přijď na pomoc našim slabostem. Ať Ti můžeme bez ustání
vzdávat díky pro tvé nekonečné milosrdenství. Rač požehnat ty, kteří přijdou do Agenu
v sobotu, 24. dubna 2010. Sláva budiž Otci i Synu i Duchu Svatému).

Synové a dcery Boha,
přijměte v hojnosti mé požehnání a mou Boží milost.
Jak bych vám mohl neoznámit, drahé děti, všechen smutek a utrpení vašeho Nebeského Otce pro
tolik nevděčnosti, pohrdání, lhostejnosti, bezbožnosti a rouhání? Chci, synové
a dcery Boha, abyste věděli, že váš hřích má velmi vážné následky. Nejdříve pro vaši duši, která
černá stále víc a víc, a tím zabraňuje mému božskému Světlu vás osvítit zevnitř.
Ale také pro vaše bratry a sestry ve víře, kteří přispívají k ošklivosti vašeho hříchu. Čím více hřích
každého narůstá, tím více lidstvo ve svém celku přitahuje trest. Každý z vás je zodpovědný za
své hříchy, ale také se podílí na následcích a vlivech hříchů všech ostatních mužů a žen
této Země.
Měli byste se odvrátit od vašeho hříchu, abyste následovali cestu vzkříšení a mohli doufat,
že jednoho dne budete zachráněni. Váš hřích rozesmutňuje nejen mé srdce Otce, ale i srdce
vašeho Pána Ježíše Krista, vaší nebeské Matky Marie a srdce všech Svatých. I andělé pláčou
kvůli vašemu hříchu, tak jako Ježíš plakal nad Jeruzalémem, protože nepřijal svou spásu.
Vězte, děti Boží, jak necháváte trpět vašeho třikrát svatého Boha rozsáhlostí a vážností vašeho
hříchu. A nakolik toto lidstvo, které ve své většině následuje cestu vzpoury, se nachází v době,
kdy pozná veliké převraty a zmatky a mimořádně obtížné časy.
Nechci vám nahánět strach, mé děti. Nechci nic jiného, než vaše obrácení a vaši spásu ale chci
vás varovat před velkou hrozbou, která přichází mílovými kroky, přivolaná velikostí vašich hříchů.
Nečekejte, až budete v posledních okamžicích, u bran smrti, abyste litovali vaše hříchy a prosili
o odpuštění. Děkuji všem, kteří se obeznámí s tímto poselství a rozšíří ho kolem sebe, neboť mé
Slovo může změnit vaše srdce, jestli vaše víra odpoví na mé volání.
Váš Věčný Otec vám žehná vší svou mocí,
ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

986. Poselství Boha Otce ze dne 7. listopadu 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

PŘEMÍTEJTE

Během tohoto času chci, abyste rozjímali nad svým životem. Protože konec je na dosah ruky, chci,
abyste uvažovali o tom, jak jste sloužili mému království. Sloužili jste vůbec mému království? Jak
jste použili darů, které jsem vám dal? Použili jste je, nebo jste jim dovolili zůstat spát? Žili jste svůj
život ve službě druhým, nebo jen sami sobě?
Uvažovali jste, jaký bude souhrn vašeho života, až budete stát zde, přede Mnou, v onen den?
Myslíte, že od vás nebudu vyžadovat zúčtování? Udělali jste si v nebi zásobu vůbec nějakých
pokladů, nebo jste si jen užívali pozemských rozkoší?
Mé děti, času je velmi málo. Rozjímejte a berte v počet, jak jste využily čas na zemi, neboť až vás
zavolám domů, bude to vše, co Mi budete moci ukázat.
Bůh Otec

Ef 2, 8-10
8: Milostí tedy jste spaseni skrze víru.
9: Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit.
10: Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky,
které nám Bůh připravil.
Řím 14, 12: Každý z nás tedy sám za sebe vydá počet Bohu.
2Tim 2, 22: Vyhýbej se mladické prudkosti, usiluj o spravedlnost, víru, lásku a pokoj s těmi,
kdo vzývají Pána z čistého srdce.
Col 3, 5: Proto umrtvujte své pozemské sklony: smilstvo, necudnost, vášeň, zlou touhu
a hrabivost, která je modloslužbou.

987. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 12. října 2019.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

KOLIK ZLA, Z NĚHOŽ JSTE SE VYZPOVÍDALI, JSTE DOKÁZALI NAPRAVIT?

Milovaní Boží lidé:
Lidstvo je jako kůň, který běží tam, kam je nucen. Jediná světovláda vykonává svou moc nad lidmi
v tajnosti a nechává rozšiřovat skryté pokyny z institucí a agentur, které byly na začátku vytvořeny
pro dobré cíle. Protože však lidská mysl si přeje uplatňovat svou nadvládu nad vším, co je v jejím
dosahu, tak to dělá i v tomto čase lidstva.
Lidé se vzbouřili proti Bohu: je to čin proti tomu, co představuje moc, která je NAD VŠÍ MOCÍ
[Ž 2, 2; Nu 14, 9; 1Sam 11, 15].
Lidé povstávají a demonstrují proti tomu, o čem vědí, že je VŠEMOHOUCNOST BOHA, bouří se,
aby neztratili pocit, že jsou pány vlastního života, což není pravda. Jsou pány svého osudu, ale
STVOŘITEL ŽIVOTA JE BŮH [Neh 9, 8; Jan 1, 3-4].
Člověk používá lidskou vůli proti tomu, kdo mu dal život, aby ukázal, že nikdo nad ním neuplatňuje
svou moc. Povstává proti tomu, co reprezentuje STVOŘITELE života, a tak si pečetí svůj osud
směrem k neštěstí, ke zlu, hořkosti, strádání a utrpení, aniž by viděl,
že za vším je velký plán Zlého, aby ho oddělil od Boha a nebyl zachráněn pro věčný život.
Lidská vůle je týrána rukama svobodných zednářů, kteří udržují člověka vězněm prostřednictvím
domnělých elementů pokroku, které jsou přijímány lidskými bytostmi jako prostředky vzpoury.

Stačí jediný čin člověka proti Boží vůli, aby ztratil věčné dobro, nekaje-li se lidská
bytost ze srdce a není-li ochotná odčinit zlo, které spáchala. Jen jediný čin!
Kolik zla, z něhož jste se vyzpovídali, jste dokázali napravit? Napravili jste je?
Člověk by měl žít šťastně, a přesto odmítl štěstí, které mu Bůh nabídl a směřuje
k univerzálnímu utrpení.
Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista: Nestačí, aby člověk pozoroval reakci přírody, která prudce
reaguje na strašné činy lidského stvoření proti svému KRÁLI A PÁNU, zatímco vy stále dáváte
přednost růstu ničemnosti. Příroda nechce být uctívána, příroda si přeje, aby člověk byl v souladu
s Boží vůlí a Boha už víc neurážel, aby se neodevzdával Zlému. Proto příroda nenachází příbuznost
s lidstvem, jelikož příroda plní funkci, pro kterou byla Bohem stvořena, a přesto člověk nepoznává
Boha jako KRÁLE NEBES A ZEMĚ, JEMUŽ PATŘÍ VŠECHNA CHVÁLA, MOC A SLÁVA NA
VĚKY VĚKŮ. AMEN [Gal 1, 5].
Musíte pochopit, že se už nemůžete vrátit ke škodám, které jste způsobili zemi, která
je vaší kolébkou…
Ale můžete zachránit duši, pokud změníte cestu a rozhodnete se
k duchovnímu vzestupu, zaměříte se na větší poznání Boha jako na Alfu a Omegu
[Zj 22, 13], jako STVOŘITELE A PÁNA všeho, co existuje…
A jak zamíří člověk k tomuto poznání? Tím, že se bude řídit vůlí svého Pána
a Krále, uskutečňovat jeho vůli.
Boží lide, stvoření nechce být uctíváno [Lk 4, 8], chce být respektováno, aby sloužilo člověku
v jeho lidských potřebách. Stvoření chtělo, aby ho lidé neničili, nevyužívali a nenechali ho téměř
zmizet, natolik, že vaše podnebí, potrava a to, co vám bylo dáno pro vaše dobro, jde
k úpadku.
Stvoření poslouchá Boha, nikoli člověka. Příroda poslouchá Boha a vzdává Bohu hold,
nechce, aby ji člověk zbožňoval, ale aby ji respektoval.
Boží lidé, musíte poznat Slovo, obsažené v Písmu svatém a postupovat v tomto poznání, které
vás povede k zbožňování Nejsvětější Trojice a dodržování Přikázání tím, že je uvádíte
do praxe ve svém životě.
Lidstvo jde ke svému konci, obrací se proti svrchovanosti Nejsvětější Trojice, zatímco Nebe,
Země příroda, Slunce, hvězdy a vše, co existuje, neustále plní Boží vůli a zachovávají řád Stvoření.
Proto člověk musí stále uctívat Nejsvětější Trojici, aby zachoval tento respekt Stvoření vůči
Bohu, Jednoho a Trojjediného.
Špatně vykonávaná lidská vůle vyvolává nepořádek v tom, co ji obklopuje a je příčinou reakcí proti
člověku. Člověk špatně reaguje proti sobě samému, ničí sám sebe, a to není Boží vůle.
Lidstvo přitahuje k sobě zlo, které pak šíří dál. Proto Stvoření reaguje proti člověku,
je postaveno před tvora, který mu ublížil, ale který ubližuje především sám sobě.
Špatné jednání člověka je znamením, že odhalená proroctví se naplňují.
Člověku chybí láska, pokora, naděje, dobročinnost, víra v Boží Slovo. Stále se ztrácí
v poušti svého ega, aniž by našel sám sebe nebo Boha, kvůli převaze lidského "já".
Modlete se, děti Boží, modlete se za celé lidstvo, protože jen a jedině, najdete-li v sobě poslušnost,
dokážete najít opravdové štěstí ve společenství svatých.
Modlete se, děti Boží, modlete se za Mexiko. Silně se otřese. Jeho lid trpí zápachem, který na tuto
zemi šíří hřích ztřeštěné mládeže.
Modlete se, děti Boží, modlete se za Spojené státy. Rozhodnutí jejich vůdce a těch, kdo rozhodnutí
ponechávají ve svých rukou, nejsou v souladu s utrpením této země.
Modlete se, Boží děti, modlete se za Španělsko. Tato země je otřesena.

Modlete se, Boží děti, modlete se. Duchovní lidé jsou zapotřebí, abyste odolali tomu,
co přijde.
Boží lidé, uvědomte si, že budete zkoušeni svým vlastním svědomím a vy na to nejste připraveni
[Gal 6, 4]. Ďábel činí mysl a srdce nemocné, abyste nebyli náležitě připraveni.
Bez boha peněz, člověk ztrácí své sebeovládání, povstává proti svým bratrům a rabování se blíží –
připravte se na to. Musíte růst v lásce k Bohu a k bližnímu, abyste kvůli tomu neztratili zdravý
rozum.
Nečekejte v panice. Pokračujte v životě, abyste napravili, co zatvrzuje vaše srdce a brání vám,
abyste se konečně připravili vstoupit do toho, co je pro dnešního člověka tajemstvím Lásky
Nejsvětější Trojice. Přijďte k naší Královně, ona je učitelkou apoštolů posledního času.
Připravte se především duchovně.
Nebojte se, přijměte s vírou to, co vám předávám skrze BOŽÍ LÁSKU.
KDO JE JAKO BŮH?
Svatý archanděl Michael
988. Poselství Boha Otce ze dne 12. listopadu 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

VAŠE NOVÁ REALITA

Připravte se nyní na vaši novou realitu. Na vaši novou realitu, kde nic není takové, jak jste byli
zvyklí. Na vaši novou realitu, kde ničeho není dostatek. Připravte se moji lidé na novou realitu,
která má nastat brzy.
Něco se vzdálilo, něco začíná.

Poznámka: Vidím Dow Jones index v jednomístných číslech, počínaje číslem 8. Viděla jsem, ať už
je to jakkoli, miliony bankrotujících. Rozsáhlé ztráty zaměstnání a panika tak velká, že Velká recese
vypadala jen jako přestávka. (*)
Připravte se, připravte se!
Nyní máte všechno, co potřebujete, ale pak budou všichni chudí. Neboť všeho bude málo.

(Potravin a věcí, které pocházejí z jednotlivých národů).

Nedostatek peněz, abyste si cokoli mohli koupit – obrovská inflace. Nedostatek jakékoli práce.
Připravte se, aby to bylo pro vás lehčí. Udělejte si zásoby jídla. Šetřete jím. Budete rádi, že jste
to udělali.
Bůh Otec
Př 6, 6-15
6: Jdi k mravenci, lenochu, dívej se, jak žije, ať zmoudříš.
7: Ač nemá žádného vůdce, dozorce či vládce,
8: opatřuje si v létě pokrm, o žních sklízí svou potravu.
9: Jak dlouho, lenochu, budeš ležet? Kdy se probudíš ze svého spánku?

10: Trochu si pospíš, trochu zdřímneš, trochu složíš ruce v klín a poležíš si
11: a tvá chudoba přijde jak pobuda a tvá nouze jako ozbrojenec.
12: Ničemný člověk, muž propadlý ničemnostem, má plná ústa falše,
13: mrká očima, nohama cosi naznačuje, svými prsty ukazuje.
14: V srdci má proradnost, osnuje zlo v každém čase, vyvolává sváry.
15: Proto náhlá pohroma ho stihne, bude nenadále rozdrcen a nezhojí ho nikdo.

(*) Celosvětová ekonomická deprese (2007-2015).

989. Poselství Ježíše ze dne 7. února 2011.
Nástroj: Jennifer (USA).

MÁ LÁSKA JE MILOSRDNÁ A MÉ MILOSRDENSTVÍ JE LÁSKA

Mé dítě,
žádám mé děti, aby zpytovaly své svědomí. Dovolte vašemu svědomí, aby vás vedlo
a nechejte se jím řídit na cestě ke svatosti.
Mé děti, má láska je milosrdná a mé milosrdenství je láska. Neměly byste marnit své dny
posuzováním druhých, ale milovat je se soucitem a milosrdenstvím.
Ptám se vás, mé děti, kolikrát jste zapomněly na moji laskavost? Kolikrát jste ukázaly hrdost
na svou práci, místo toho, abyste byly příkladem pokory? Kolikrát jste řekly druhým,
co děláte, abyste v nich vyvolali vděčnost?
Mé děti, odevzdejte se do mé vůle. Použijte vlohy, které jsem vám dal, abyste zvětšily mé světlo
a moji lásku ve vás, a tak na oplátku přinesete slávu a čest vašemu Nebeskému Otci.
Buďte nástroji pokoje a tak postupně bude docházet ke změně a obrácení ke Mně. Modlete
se za ty, jež jsou kolem vás. Máte velikou zodpovědnost, abyste se modlili za mou církev. Modlete
se za moje kněze, modlete se za živé i za mrtvé.
Moje děti, toto je křik nebes. Je to žádost nebes, abyste braly v úvahu poselství evangelia, abyste
se mohly otevřít mému plánu jako dobrý lotr na kříži.
Obraťte se k mé Matce, protože je pro svět příkladem úplného odevzdání Božímu plánu.
Je příkladem lásky, upřímnosti, pokory, trpělivosti a spojení svého utrpení s utrpením svého Syna.
Sjednoťte se se Mnou. Trpte se Mnou, milujte se Mnou, projevujte milosrdenství se Mnou
a ukazujte jemnost a laskavost. Můj lide, řekl jsem vám, abyste Mě milovali víc. Obejměte Mě
a utěšujte Mě ještě víc a všechno dělejte tak, že zapomenete na sebe a Mě budete vidět ve všech
věcech, protože Já jsem Ježíš a vše se stane podle mé vůle.
Ježíš
990. Poselství Panny Marie Anguerské ze dne 2. října 2012.

Nástroj: Pedro Régis (Brazílie).

BŮH VLÁDNE VŠEMU A DÁ VÁM MILOST VÍTĚZSTVÍ

Drahé děti,
buďte plné Boží lásky, protože láska je branou ke všem duchovním hodnotám. Láskou
můžete najít Ježíše. Otevřete vaše srdce a nedovolte plameni víry, aby ve vás vyhasnul.
Já vás miluji a znám každého z vás vaším jménem. Nermuťte se. Bůh vládne všemu a dá vám
milost vítězství. Neztrácejte naději. Zítřek bude lepší. Poklekněte před křížem a hledejte sílu
v modlitbě. Usmiřte se s Bohem, neboť jenom tak můžete uslyšet jeho hlas.
Neztrácejte odvahu. Když se všechno bude zdát ztraceno, Pán promění Zemi. Dojde
k velikému zázraku a lidé do té doby vzdálení se vrátí v kajícnosti. Po všem tom
soužení zavládne na zemi mír. Jděte vpřed beze strachu.
Toto je poselství, které vám dávám ve jménu Nejsvětější Trojice. Děkuji vám, že jste mi dovolily
shromáždit vás ještě jednou. Žehnám vám ve jménu Otce, i Syna a Ducha Svatého. Amen.
Zůstávejte v pokoji.
Matka Maria

991. Poselství Ježíše ze dne 6. července 2011.
Nástroj: Maria (Francie)

UŽ ZDE NENÍ NIC OPRAVDOVÉHO

Poslouchej vždy svého Boha a přijímej konat mou vůli. Se Mnou jsi v Pravdě, neboť na této zemi
je všechno poskvrněno, všechno musí být očištěno.
Už zde není nic opravdového. Všechno je zkažené, už nezbývá nic, než peníze, sex, zábava, ale
na účet života těch druhých.
Stali jste se monstry, pro peníze hotoví ke všemu. Pro chudého už nemáte nic, odmítáte jej.
Ale dejte pozor, nevěrní lidé, nouze na vás padne v budoucích zkouškách. Budete hodně trpět
a padnete na kolena před vaším Bohem, abyste Ho prosili o odpuštění. A pak, jenom tehdy, vám
bude uděleno mé velké milosrdenství.
Má dcero, důvěřuj Mi, neboť ochráním tebe a tvou rodinu. Buď připravena na můj příchod, jenž
nastane brzy.
Přijmi můj pokoj a mou radost do svého srdce. Miluji tě nekonečně.
Ježíš, Král Lásky,
Amen.
992. Poselství Boha Otce ze dne 3. května 2011.
Nástroj: Louise Starr Tomkiel (USA).

DĚTI, PRAVÍM VÁM, MODLITBA JE VAŠE JEDINÁ NADĚJE

Potom, co jsem pečlivě rozlišila původ poselství, Bůh Otec hovoří:
Svět je v hrozné situaci. Hodně věcí se stane teď…. Hodně destrukcí bude pokračovat kvůli zabití
jednoho vůdce, který NENÍ z mých!
Zdvojnásobte modlitby! Pojďte ke Mně, abyste byli chráněni.
Stane se hodně věcí a mnoho lidí bude vzato domů. Hodně lidí se také uvidí tak, jak je vidím Já!
Volejte svatého Michaela archanděla, aby vám pomohl vést bitvu proti našemu odpůrci. Děti,
pravím vám, MODLITBA je vaše jediná naděje. Protože Mi patříte, utrpení se ještě zvýší; ale Já
své nikdy neopouštím!
Miluji vás. Jsem vždy s vámi až do konce časů.
Amen! Amen!
Domluvil jsem. Miluji vás, můj lide.
Bůh Otec

993. Poselství Ježíše ze dne 14. listopadu 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
NA KOLENA
Mé děti, řekl jsem vám, že žijete v čase, jenž je nepodobný žádnému dřívějšímu. Pohár nepravostí
mnoha národů se naplňuje.
V tomto čase přivedu Ameriku na její kolena. Vše, co ji činilo velkou – všechna
požehnání, která jsem jí udělil a na které tak rychle zapomněla, jí vezmu.
Dávejte pozor, moji lidé, kteří v této době budete na zemi. Budete očišťováni. Budete-li vzdorovat
mému očišťování, stane se pro vás těžší a budete víc trpět.
Moji lidé, kteří zbudou v Americe během času mých soudů, budou velice trpět. Moji lidé, kteří jsou
připraveni jít ke Mně domů, začnu přivádět domů jednoho po druhém.
Na zemi bude zlo rozpoutáno jako nikdy dříve.
Ježíš
Ez 9, 9-10
9: Řekl mi: "Nepravost domu izraelského i judského je nesmírně veliká. Země je plná prolité
krve a město je plné křivd. Vždyť řekli: "Hospodin zemi opustil, Hospodin nic nevidí."
10: Proto mi jich nebude líto a nebudu znát soucit. Jejich cestu obrátím na jejich hlavu"
Ž 9, 16-18

16: Pronárody klesly do pasti, již udělaly, v síti, kterou nastražily, uvízla jim noha.
17: Hospodin tu zřejmě zjednal právo: svévolník uvízl v léčce přichystané vlastní rukou. – Higgájón.
18: Do podsvětí se navrátí svévolníci, všechny pronárody, jež na Boha zapomněly.
Mt 24, 21: Neboť tehdy nastane hrozné soužení, jaké nebylo od počátku světa až do nynějška
a nikdy již nebude.

994. Poselství Boha Otce ze dne 15. listopadu 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
KVŮLI MÉMU MILOSRDENSTVÍ
Moji lidé, vstupujete do času velkého smutku. Tento čas předchází dobu, která není podobná
žádné jiné, a Já chci, abyste porozuměli tomu, co vychází najevo. Vždy hledejte mou Tvář,
abyste mohli [události] pochopit.
V mém milosrdenství odvolávám v tomto čase mnoho mých lidí ze země. Odvolávám ty, jejichž
srdce je naplněno starostlivostí a soucitem, ty, kdo ukazují ostatním velkou dobrosrdečnost,
kdo Mi už dlouho sloužili a jejichž práce je skončena. Když Mě uvidíte, že si je beru, nebuďte
zarmoucení, neboť jejich trápení skončilo zde, kde je jen radost. Vězte, že váš čas také brzy
přijde a dokončete dílo, které jsem vám dal k vykonání na zemi.
Přicházející čas se bude stávat víc a víc náročným pro lidi všech národů, protože bude hodně
nouze. Bude hodně velkého strádání a větší útrapy, stejně jako chudoba, a budou růst, aby ti,
kdo byli ponecháni, Mě hledali celým svým srdcem. Já to dovolím kvůli mému milosrdenství,
aby více duší mohlo být zachráněno. Až budete v nouzi, křičte ke Mně a Já vám odpovím.
Mnoho potíží přichází nyní na zem. Připravte se. Připravte své srdce, neboť toto je čas žalu
a nouze. Modlete se, abyste byli započítáni jako být hodni uniknout těmto věcem, které mají přijít.
Bůh Otec
Ž 6, 7-8
7: Vyčerpán jsem nářkem, každé noci smáčím svou podušku pláčem, skrápím slzami své lože.
8: Zrak mi slábne hořem, kalí se mi vinou všech mých protivníků.
Zj 21, 3-5
3: A slyšel jsem veliký hlas od trůnu: "Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi
a oni budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s nimi,
4: a setře jim každou slzu z očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti
už nebude – neboť co bylo, pominulo."
5: Ten, který seděl na trůnu, řekl: "Hle, všecko tvořím nové." A řekl: "Napiš:
Tato slova jsou věrná a pravá."
Ž 34, 17-19
17: Hospodinova tvář se však obrací proti pachatelům zla, vymýtí ze země
každou památku po nich.
18: Ty, kdo úpěli, Hospodin slyšel, ze všech soužení je vysvobodil.
19: Hospodin je blízko těm, kdo jsou zkrušeni v srdci, zachraňuje lidi, jejichž
duch je zdeptán.
Lk 21, 35-36
35: Neboť přijde na všechny, kteří přebývají na zemi.
36: Buďte bdělí a proste v každý čas, abyste měli sílu uniknout všemu tomu, co se bude dít,
a mohli stanout před Synem člověka.“
Iz 57, 1-2

1: Spravedlivý hyne a není nikoho, kdo by si to bral k srdci. Zbožní muži bývají smeteni
a nikoho nezajímá, že byl spravedlivý smeten zlem.
2: Pokoje dosáhne ten, kdo jde správnou cestou. Odpočine na svém loži.

995. Poselství Ježíše ze dne 24. srpna 2012.
Nástroj: Anna Marie (USA).

NEMĚJTE STRACH, MODLETE SE ZA PAPEŽE BENEDIKTA A ZA DAR ROZLIŠENÍ
Anna Marie: Můj Pane, slyším Tě, že mě voláš. Můj Pane, jsi Otec, Syn nebo Duch Svatý?
Ježíš: Požehnaná, jsem to Já, váš Pán, Bůh a Spasitel, Ježíš Nazaretský.

Anna Marie: Můj Pane, mohu Tě požádat, aby ses poklonil a zbožňoval Boha, tvého Věčného
Svatého Otce, který je Alfou a Omegou, Stvořitelem všeho života a všeho co můžeme i nemůžeme
vidět, co je viditelné nebo neviditelné?
Ježíš: Ano, drahá. Já, váš božský Spasitel se nyní a vždy skláním a zbožňuji mého Svatého,
Věčného, Milosrdného Otce, který je Alfou a Omegou a Stvořitelem všeho života, který můžete
i nemůžete vidět, a všeho, co je viditelné i neviditelné.

Anna Marie: Ano, můj milovaný Ježíši, prosím mluv, tvoje hříšná služebnice naslouchá.
Ježíš: Přišel jsem nyní, abych promluvil ke svým milovaným dětem.

Anna Marie: Ano, můj Pane.
Ježíš: Řekni mým služebníkům, že požaduji, aby se denně modlili růženec a do záměrů mše svaté
zahrnuli modlitby za Izrael a za celý Střední východ, kde Antikrist si získal oporu v těchto
starobylých zemích.

Anna Marie: Ano, můj Pane.
Ježíš: V Sýrii zůstávají moji služebníci bez vody a bez potravy. Všichni, kdo žijí ve válečné zóně,
velmi trpí kvůli chamtivosti a touze po moci jejich vůdců. Moji židovští bratři a sestry mají jen velmi
krátký čas, aby připravili ospravedlnitelné národní stanovisko proti zlovolným vůdcům, kteří
zamýšlejí škodit a plánují zničit můj lid. Modlete se za vaše trpící bratry a sestry v těchto cizích
zemích. Modlete se za členy vašich národních vlád, aby měli dost moudrosti udělat, co je nutné
a zabránili dalšímu zabíjení mužů, žen a zejména malých dětí.
Nyní si přeji říct všem mým milovaným, těm, kteří slyší můj hlas, hlas jejich milujícího Pastýře:
"NEBOJTE SE", jsem s vámi a bdím nad vámi. Moji poslové byli posláni do tohoto světa, aby vám
dali vhled do vůle mého Otce a připravili vás na všechna přicházející neštěstí, ať už vyvolaná
člověkem, nebo přírodou.
Musíte být silní v těchto "DNECH KONCE". Nebojte se, ale připravte se duchovně, fyzicky,
emocionálně a duševně na to, co se přihodí ve vašem životě. Tím, že se připravíte a že budete
vědět, co přichází, budete schopní patřičně ochránit, podporovat a uživit vaši rodinu.
Všechna poselství z nebes byste měli číst inteligentním způsobem (doslova:procesem rozlišení).
To zahrnuje poselství všech, kdo tvrdí, že Já, váš Pán, s nimi hovořím. Tím, že uplatníte proces
rozlišení, bude vám dáno větší porozumění, jak se dívat i na jiné věci ve vašem životě. Musíte se
modlit za tento dar, hledat moji milost DARU ROZLIŠENÍ v souladu s Písmem svatým a Já vás

povedu k tomu, abyste dosáhli tohoto stěžejního daru, tak potřebného v těchto dnech a v této
době.
Teď, moji maličcí, buďte v pokoji. Vězte, že Já a vaše Matka bdíme nad vámi a vedeme vás.
Prosím vás, abyste byli poslušní vašich pastýřů, vašich biskupů a kardinálů. Modlete se každý den
za mého poslušného služebníka, jenž nese těžké břímě, papeže Benedikta. Trpí víc, než si kdokoli
může představit. Ale díky vašim každodenním modlitbám ulehčíte jeho utrpení na zemi. Mohli
byste, prosím, obětovat za něj mše svaté? Každý den se za něho modlit? Děti, prosím,
nezapomeňte na mého milovaného syna – kněze (pravděpodobně kněz, doprovázející apoštolát

Anny Marie).

Miluji vás všechny.
Váš božský a milující Spasitel, ukřižovaný Ježíš.

Anna Marie: Chvála Tobě Ježíši, děkuji Ježíši, děkuji Ti za tvoje povzbuzení. Všichni apoštolové Tě
milují, drahý Ježíši.
Konec poselství.

996. Poselství Naší Paní Anguerské ze dne 4. srpna 2005.
Nástroj: Pedro Régis (Brazílie)

LIDSTVO MÍŘÍ KE ZKÁZE

Drahé děti, zůstávejte s Pánem. Ó, člověče, kam jdeš? Vězte, že není spásy mimo Krista.
On je Světlo světa, zůstávejte s Kristem, který změnil vaše životy. Nekontaminujte se.
Lidstvo míří ke zkáze. Země bude otřesena a bude se chvět destrukcí, způsobenou atomovým
výbuchem. Írán bude zpustošen Izraelem. Lidstvu nastane těžký čas.
Vraťte se k Pánu. Řekněte všem, že doba je příznivá k obrácení. Přijde den, kdy mnoho z vás
se bude muset kát za svůj život bez Boha, jiní zůstanou pozadu. Neodkládejte to na zítřek.
To je poselství, které vám dávám ve jménu Nejsvětější Trojice. Děkuji, že jste mi dovolily
shromáždit vás zde ještě jednou. Žehnám vás ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Zůstávejte
v pokoji. Amen.
Maria

997. Poselství Matky Spásy ze dne 20. října 2019.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

CÍRKEV MÉHO SYNA JE NA KŘIŽOVATCE
Milovaní mého Neposkvrněného Srdce:
Mé mateřství je pro všechny děti mého Syna, kterého miluji věčnou láskou.
Vraťte se k mému Synu, nevzdávejte se zlu tak snadno.
Dívám se na zemi rozpálenou násilím, před kterým jsem vás v minulosti varovala, že se stane
všeobecným, nezměníte-li se a budete i nadále ignorovat má slova.
Jak plyne čas, události se rozšíří kvůli duchovní nehybnosti, v níž lidstvo žije. Tváří v tvář
rostoucímu zlu, jímž ďábel vede ty, kdo mají slabou, nebo žádnou víru.
Církev mého Syna je na křižovatce, jak jsem vám oznámila. Jste skandalizováni tím,
co jsem vám řekla dříve, a vy jste nevěřili. Tak to bude se vším, co se stane,
a až se vše naplní, řeknete:
Ano, nebe nám to oznámilo, aby nás připravilo pevnou vírou, změnou našich životů
a obrácením!
Není ještě příliš pozdě: čeká na vás Boží milosrdenství. Jako Matka si přeji, aby větší duchovní
pohromy, vyvolané nerozhodnou vírou, byly odvráceny, a chtěla bych zabránit, aby někteří
reagovali jako Jidáš, nebo dávali perly sviním [Mt 7, 6].
Kolik mých oblíbených synů podlehlo moci nepřátel mého Syna, aby získali lidskou moc, což přivádí
ovce mého Syna k útesu.
Nyní žije v předem stanovené době, kdy Soužením budou trpět ti, kdo jsou věrní mému Synu,
kdy některé chrámy budou znesvěceny a využívány pro světské hříšné činy, umožňující ďáblu
svobodně uchvátit mé ubohé děti a zkazit je. Běda těm, kteří to dovolili!
Svatost byla modernizována. Opravdoví svatí už nejsou v církvi mého Syna milováni, jsou
odstraňováni, aby svatost nevyžadovali.
Buďte stvořením víry, stateční tváří v tvář změnám, všichni pevně stojící na svém místě.
Vy víte, že pokračujete ve stálém boji proti těm, kdo nemilují mého Syna, proti neposlušným
a těm, kdo nechtějí být částí Božího lidu.

Každé z mých dětí uvidí, co učinilo, nebo jak jednalo pro dobro, a dobro, které jste
udělaly, stejně jako to, které jste činit přestaly. Samy prožijete vnitřní zkoušku,
a jak jen budete litovat, že jste neposlechly.
Jsou slepí lidé, kteří oddělují mé děti od toho, co je správné, a mé děti padají do pastí, aniž
by pomyslely na to, že v této chvíli ďábel útočí na mé děti jako řvoucí lev [Petr 5, 8-10],
aby je odstranil z místa, které každému určil můj Syn.
Nekrmte ďábla nenávistí, záští, nebo nedůvěrou, které vedou k nedostatku víry. Buďte si jisti,
že ďábel uspává lidskou mysl, otupí ji, aby člověk nehleděl na přítomnost, ani neuvažoval o blízké
budoucnosti, v níž musí být silný a pevný ve víře.
S jakou mírou měříte, takovou bude naměřeno vám [Mt 7, 2]. Proto v tomto čase buďte
opatrní, jednáte-li lehkovážně, bez skutečného, pevného základu.
Nezůstáváte pozorní k volání nebe, kritizujete odhalení, jen abyste nezměnili své
životy, a žijete tak v kaluži odporných vod hříchu, neposlušnosti a nedostatku víry.
Žijete v čase, který jsem oznámila, kdy zmatení se zmocňuje lidí mého Syna ve chvíli,
kdy novinky [technologie] nahrazují pravé učení, kdy zraňujete pastýře
a ovce se rozprchnou [Mt 26, 31].
Modlete se, mé děti, modlete se za církev, aby jako mystické Tělo mého Syna, odolala velkému
náporu novinek, které nejsou Boží vůlí.
Modlete se, mé děti, modlete se za každé z vás, abyste neopustily víru, naději a lásku.
Modlete se, děti, modlete se za Bolivii, je otřesena.
Modlete se, mé děti, modlete se za Spojené státy. Stále budou trpět přírodou.
Modlete se, mé děti, modlete se. Chaos přichází do Argentiny.
Buďte statečné, mé děti: Zůstaňte spojeny s křížem slávy a vznešenosti, buďte pokorné
k volání mého Syna a udržujte jednotu tím, že přijdete přijmout mého Syna v eucharistii, náležitě
připraveny a se svatým růžencem v rukou.
I když prožíváte utrpení, nezapomínejte, že ti, kdo trpí kvůli lásce k mému Synu, budou
odměněni v nebi. Jako lidstvo jste v utrpení naplňování zjevení, proto musíte být muži
a ženy pevné víry, abyste odolávali útokům. Jako Matka vás vyzývám, abyste neklesli.
Odpověď je v každém z vás.
Ochraňuji vás, provázím vás, držím vás v mé ruce.
Žehnám vás.
Matka Maria

998. Poselství Ježíše ze dne 4. září 2019.
Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko), http://jezusuzenete.hu

ZLOMYSLNOST UŽ DOSÁHLA SVÉHO VRCHOLU

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

Moje drahé děti, i váš osud bude takový. Mnohé z vás zabijí pro mé jméno. Stejný osud, který
čekal na Mne, čeká i na mou církev. K tomu, aby mohla vejít do mé slávy, musí nejdřív vyjít na
Golgotu a zemřít na kříži jako Já. Má církev se očistí ve své krvi a slzách.
Církev je teď jako potápějící se loď, která se dostala do bouře. Démoni ji trhají a chtějí ji navždy
potopit. Chtějí ji vytrhnout z jejího poslání. Můžete spatřit, jak velký prostor obsadilo kacířství a
bludařství, které posílají masy lidí do pekla. Slepý vede slepého a oba spadnou do jámy. Nemohu
se už dál nečinně dívat, musím zasáhnout.
Teď, kdy je situace nejhorší, vyliji na vás Ducha Svatého, který každému ukáže, v jakém stavu
je jeho duše. Pro každou duši je určena jediná cesta, která vede do nebe. Tou je můj věčný, svatý
plán, který se na ni vztahuje. Ten, kdo sejde z této cestičky a zvolí si širokou cestu, dostává se
každým okamžikem stále dál od uskutečňování mých Zákonů a půjde rychle směrem k záhubě.
Moji maličcí, zlomyslnost už dosáhla svého vrcholu. Proto zkrátím čas, dokonce jsem jej už zkrátil,
neboť Satan by ještě i vyvolené přivedl do pekla. Teď probíhá o duše urputný boj.
Z pekla byli uvolněni všichni ďáblové skrze hříchy hříšníků. A u koho je to jen možné, toho se
slepou nenávistí dostanou do pasti a uvrhnou do pekla.
Mé děti, ve vašem čase mají vaše modlitby za hříšníky neocenitelnou hodnotu. Jen vy je dokážete
zachránit. Jen za vaše přímluvy, za vaše oběti a utrpení, jim dokážu rozdat svou milost. Jen proto,
neboť tyto duše jsou slepé a hluché k přijetí mého učení. V každém ohledu jsou nehodní
a nezaslouží si milosrdenství. Ale vaše prosby se dostanou ke Mně do nebe a v posledním
okamžiku jejich života je zachráním od zatracení.
Čas se rychle završí. Brzy uvidíte události, jejichž sled se velmi zrychlí. Modlete se ustavičně, dnem
i nocí k Duchu Svatému, vyproste si od Něho duchovní sílu, moudrost, dobrou radu, abyste u Mne
věrně vytrvali. Bude-li třeba, až po vaše krveprolití.
Váš život na zemi je krátký a rychle uběhne. Všechno tady necháte. Vaše tělo zpráchniví, ale vaše
duše, jako jasná holubice, přiletí ke Mně a přinesete si s sebou všechny vaše myšlenky, slova
a skutky. Vezmu vás k zodpovědnosti za každý talent, jak jsem to učil v podobenstvích.
Usilujte o to, abyste dobře využili čas a příležitosti, abych i vám mohl říct: "Dobře služebníku dobrý

a věrný. Byl jsi věrný nad málem, ustanovím tě nad mnohem. Vejdi k radostné hostině svého
pána."

Moji maličcí, temná a neproniknutelná mračna plynou po obloze. Zakryjí slunce a lidé jsou
ustrašení, nevědí, co komu mohou říct. Cítí a vědí, že něco není v pořádku, ale nesmí o tom mluvit.
Teď bude situace ještě horší. Zanedlouho vystoupí antikrist a mnohé zmýlí svými falešnými
zázraky. Ustavičně se modlete, abyste obdrželi jasné vidění a rozpoznali pravdu. Vytrvejte u Mne
a upozorněte na to i jiné.
Satanovy dny jsou sečteny. Zanedlouho se vrátím ve své slávě a dechem svých úst zabiji Zlého.
Tehdy se naplní slovo Knihy Zjevení: "Hle, všechno dělám nové". Bude nové nebe
a nová zem a nastane vláda tisíciletého pokoje. Své vyvolené, které uchvátím a umístím zpět
na [novou] Zem, přivedu zpět do rajského stavu. Oni budou svatý kořen, z kterého pak vypučí
výhonky.
Přijměte mé láskyplné požehnání, které vám dávám s překypující věčnou láskou mého srdce,
ve jménu Otce i Syna i Duch Svatého.

Ježíš

Posilnění z Písma svatého:
Mt 25, 34-35
34: Tehdy řekne král těm po své pravici: "Pojďte, požehnaní mého Otce, přijměte
jako úděl království, které je pro vás připraveno od stvoření světa.
35: Neboť měl jsem hlad a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň a dali jste mi napít,
byl jsem cizí a ujali jste se mě.
Mt 26, 1-2
1: Když Ježíš skončil tyto řeči, řekl svým učedníkům:
2: Jak víte, za dva dny jsou Velikonoce a Syn člověka bude vydán, aby byl ukřižován.

(Pán byl až do konce velmi smutný a popsal mi, jak jsme velmi blízko naplnění všeho,
k čemu nás až do nynějška připravoval).
999. Poselství Ježíše ze dne 9. září 2012.
Nástroj: Pelianito (Janet Klasson, Kanada)

CO SE STANE TĚM, KTEŘÍ ZEMŘOU NÁHLE, KDYŽ SE ZA NĚ NEBUDETE MODLIT?

Judith 4, 13: Hospodin vyslyšel jejich hlas a shlédnul na jejich tíseň; lid se postil po mnoho dní po všem
Judsku i v Jeruzalémě před svatyní Hospodina Všemohoucího.

Mé děti, jsem snad hluchý k vašim nářkům? Pravím vám, že nejsem! Vylijte Mi vaše srdce
se zkroušeným duchem a v půstu. Pravím vám – tento druh víry a důvěry ve Mne může hory
přenášet. Ale v duchu rozlišujte, o co Mě prosíte. Mnoho modliteb, které ke Mně přicházejí,
se Mi nelíbí.
Já hladovím a žízním po duších – udělejte je předmětem vašich nejvroucnějších proseb.
Když to uděláte, uvidíte, že se na vás bude hromadit milost za milostí. Tak mnoho duší je
ve vážném nebezpečí. Co se stane těm, které zemřou náhle, když se za ně nebudete modlit?
V den soudu poznáte plný dopad vašich modliteb a uvidíte duše, které mohly být zachráněny,
kdybyste se za ně modlily.
Děti, nedovolte, aby se to stalo! Zaměřte se na modlitby a nabídněte oběti za duše.
Odezvu pocítíte jak v [tomto] čase, tak i na věčnosti.
Ježíš

1000. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 26. října 2019.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com
AŤ SE STANE COKOLI, NEODCHYLUJTE SE OD PRAVÉHO UČENÍ
Boží lidé,

budete stále ochraňováni našimi legiemi, ale jen když nás zavoláte, budete nás prosit
a vzývat. Musíte nás prosit a žádat o veškerou pomoc, která vám chybí kvůli
nedostatku víry.
Země je zbarvena krví nevinných a člověk upadl do vážného nedostatku sebekontroly, protože žije
v opovržení Božím řádem a vším, co z něj pochází, a pohrdá naším a vaším Králem Ježíšem
Kristem a naší a vaší Královnou, Matkou nebe a země.
Děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista, mor, rozptýlený rukou ďábla, rychle
kontaminuje vzpurnou mysl lidských tvorů.
Tento čas je pro člověka neuvěřitelně nebezpečný. Démon a jeho stoupenci využívají mimořádnou
nedbalost lidských tvorů, aby způsobil zmatek a vážná rozdělení mezi nimi
k tomu, aby je vzdálil od Boha a přiblížil k hříchu.
Před velkým bojem, uprostřed přípravy na velkou bitvu, způsobí demonstrace moci démonů velké
napětí mezi lidmi, zvláště když ďábel ví, že jeho dny jsou sečteny a hrozí jeho bezprostřední
porážka.
V tuto chvíli je Zlý držitelem nejnakažlivější rakoviny ze všech. Rakovinu, která obsahuje pýchu,
nedostatek lásky a rozdělení a ví, jak ji vštěpovat do těch, kteří mají to, co potřebují
k pobytu a rozmnožování, do těch, kdo věří, že jsou nadřazení svým bratrům. Démon používá tato
povýšená stvoření k rozptylování Božích dětí, které bojují, aby zůstaly na Božích cestách a získaly
věčný život.
Semena vzrostla a plevel rostl mezi pšenicí [Mt 13, 24-30]. Přesvědčivé a falešné ideologie utlačují
slabé tím, že je ovládají a rostou, aby zvýšily svou moc a své velké zlo.
Komunismus se dále šíří v skrytu a získává moc v důsledku Boží vzdálenosti od lidí,
a také vzdálenosti od jejich Krále a Pána Ježíše Krista. Člověk rychle zapomíná. Bude znovu
ovládnut, zesměšňován a ponížen, jak to v minulosti nesčetněkrát prožil, dokud nakonec nepozná,
jak velice se vzdálil od Boha. Člověk se bouří proti tomuto útlaku a nechápe, jaká je skutečná
příčina jeho utrpení. Je to odstup od svého Tvůrce: Protože jste neposlouchali!
Pohrdli jste požadavky naší Královny a Matky ve všem, co vám sdělila ve Fatimě.
Nesplnili jste žádné úkoly, které vám dala vaše Matka, abyste zabránili současnému
a budoucímu chaosu. Boží lid bude trpět kvůli své neposlušnosti,
což jim způsobí úpadek ducha kvůli přijetí temných ideologií.
Vy, Boží lidé, se musíte sjednotit v modlitbě a v činnosti, aniž byste skrývali čest a slávu, kterou
vyznáváte Nejsvětější Trojici a naší Matce a Královně nebes a země. Boží lidé žijí ve zmatku,
jakoby nebeské záležitosti byly o neživých věcech, kterým nezáleží na dobru, ani
na zlu.
Stejně jako v minulosti jsou prostí lidé, chudí a pokorní, skutečnými ctiteli pravého učení církve.
Jsou to semena, která přinášejí plody věčného života, a proto náš Král pokračuje
v setbě do duší a každý ví, jaké ovoce nakonec vydá.
Je naléhavé, abyste se na sebe podívali a prozkoumali své nejvnitřejší já a ti,
kteří mají srdce otrávené neláskou, musí neodkladně hledat lék Boží lásky, aby
je démon nepodněcoval dopouštět se chyb, kterých budou litovat.
Přízrak války se pohybuje na různých místech země a rozptyluje Boží děti, aby nezůstaly ve střehu
a podlehly zmatku.
Boží lidé: Ať se stane cokoli, neodchylujte se od pravého učení. Bůh je stejný jako
včera, dnes a navždy [Žid 16, 8].

Lidé našeho Pána Ježíše Krista, modlete se za Argentinu a její bratrské země. Podrážděnost
člověka stoupá ke svému vrcholu. Bratr povstane proti svému bratru a pokoj bude minulostí.
Argentina bude otřesena.
ARGENTINA MUSÍ BÝT ZASVĚCENA NEJSVĚTĚJŠÍM SRDCÍM.
Modlete se a napravte se před naší Královnou a Matkou, aby se mysl, roznícená žízní po moci, se
poddala, a nakonec se mohl vrátit do těchto národů pokoj.
Lidé našeho Krále a Pána, modlete se za Latinskou Ameriku, je napadena
komunismem, chapadlem antikrista. Svoboda je pro toto chapadlo největší překážkou,
ale dnes už tomu tak není. Proto se zejména chudé země stanou vězni světové
velmoci, která je bude utlačovat a předá antikristu.
Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista, modlete se. Tato generace už nezná Boha, zná
jen domýšlivost, aroganci a velikost těch, kteří proslovy a propracovanými slovy
získávají půdu pro zlo, což vede masy, aby se vzbouřily proti morálce, náboženství,
pravdě a bezúhonnosti.
Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista, tato generace trpí kvůli své pýše a bude trpět ještě víc,
protože nastal čas otřesů země.
Nedopusťte, aby zlo opojilo vaše srdce, nebo zamlžilo vaši mysl. Ocitli jste se na konci velkých
událostí. Soustřeďte se na život v Nejsvětější Trojici, nenechejte se oklamat těmi, kdo vás chtějí
oddělit od věčného života. Udržujte víru, naději a lásku.
Přijímejte našeho Krále v eucharistii, modlete se, modlete se s láskou, modlete se
s vírou, modlete se s vědomím každého slova, které vychází z vašeho srdce, nejen
z vašich rtů.
Lidé našeho Krále, právě teď musíte milovat tak, jak miluje sám Bůh, jednat tak, jak jedná
a buduje Bůh: v jednotě.
Děti našeho Krále a Pána, neutiskujte se navzájem, neboť vy také budete brzy odkázáni na pomoc
těch, jimiž dnes pohrdáte. Nemůžete jít dál samy.
Ochraňujeme vás; nebeské legie vás ochraňují. Nevzdalujte se od modlitby, modlete se svatý
růženec se zanícením a láskou k naší Královně a Matce nebe a země.
KDO JE JAKO BŮH?
NIKDO NENÍ JAKO BŮH.
Svatý archanděl Michael
1001. Poselství Boha Otce ze dne 18. listopadu 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

HLÍDEJTE SI ČAS MODLITEB

Mé děti, musíte se naučit víc hlídat váš čas k modlitbám ke Mně, a ještě víc s postupem tohoto
času do další doby. Nepřítel vašich duší si přeje, abyste neměly žádný čas, nebo chvíli soustředění
k modlitbě ke Mně, ale jen vy můžete odrazit jeho útoky na vás. Vaše modlitby ke Mně mají velký

užitek. Nenechejte ho, aby vám jej vzal. Nenechejte ho ukrást spojení, které pozvedáte ke Mně –
vaše žádosti, úpěnlivé prosby, neboť víte, že Já vás vyslyším.
Hlídejte si váš čas modliteb, jako byste si hlídaly své vlastnictví. Buďte neoblomné, aby vám jej
nikdo nevzal; je to, jakoby zloděj se vloupal k vám, aby ukradl, co je vaše, neboť
v tom není žádný rozdíl. Opravdu máte co do činění se zlodějem, který zamýšlí ukrást odpovědi,
o nichž ví, že je vám pošlu k vašim modlitbám.
Toto je extrémně důležité – střežte si váš čas se Mnou.
Bůh Otec
Jak 5, 15-17
15: Modlitba víry zachrání nemocného, Pán jej pozdvihne, a dopustil-li se hříchů,
bude mu odpuštěno.
16: Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni.
Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého.
17: Eliáš byl člověk jako my, a když se naléhavě modlil, aby nepršelo, nezapršelo v zemi
po tři roky a šest měsíců.
Jan 10, 10: Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měly život a měly ho
v hojnosti.
Mt 26, 40-41
40: Potom přišel k učedníkům a zastihl je ve spánku. Řekl Petrovi: "To jste nemohli jedinou
hodinu bdít se mnou?
41: Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Duch je odhodlán, ale tělo slabé."

1002. Poselství Boha Otce ze dne 19. listopadu 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
JEN VY

Mé děti, tlak času, ve kterém žijete, je velmi velký. Každý den nesete více stresu kvůli tomu,
co vychází najevo a kvůli stále rostoucí nejistotě.
Žijete v čase, kdy nepřítel vašich duší hledá, jak by vám ukradl vaši životní sílu, všechnu radost
a všechen čas. Jen vy můžete zabránit, aby vám tyto věci byly vzaty.
Hlídejte si dobře svůj čas a energii, aby vás nepřítel nepřemohl únavou, neboť v tomto čase má
přijít daleko víc špatných věcí.
Připravil jsem vás pro tento čas, všimly jste si? Dal jsem vám vše, co potřebujete vědět.
Bůh Otec
Jan 10, 10: Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měly život a měly ho
v hojnosti.
1Petr 5, 6-8
6: Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas.
7: Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží.
8: Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako lev řvoucí a hledá,
koho by pohltil.

2Tim 2, 15-16
15: Usiluj o to, aby ses před Bohem osvědčil jako dělník, který se nemá zač stydět,
protože správně zvěstuje slovo pravdy.
16: Bezbožným a planým řečem se vyhýbej. Neboť takoví lidé půjdou stále dál
ve své bezbožnosti.

1003. Poselství Boha Otce ze dne 20. listopadu 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
TY, KTERÉ VOLÁM DOMŮ

Mnoho z mých dětí cítí zármutek kvůli milovaným, jež byli vzati na věčnost. Ty, které nyní volám
domů, jsou soucitné, které musely vyřešit [problém] neodpouštění, nebo dokončit jinou práci pro
Mne, než budou vzaty.
Vezmu jich mnoho v rychlém sledu, až začnou mé soudy a Já nechci, aby viděly přicházet zlo,
protože ty, které volám domů, Mi na zemi dobře sloužily.
Ať nejsou vaše srdce ustaraná, mé děti, ani je nenechejte být plná strachu, neboť Já se brzy
vrátím a všechno, co bylo psáno, se musí stát.
Bůh Otec
1Thes 4, 13-18
13: Nechceme vás, bratří, nechat v nevědomosti o údělu těch, kdo zesnuli,
abyste se nermoutili jako ti, kteří nemají naději.
14: Věříme-li, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, pak také víme, že Bůh ty,
kdo zemřeli ve víře v Ježíše, přivede spolu s ním k životu.
15:Toto vám říkáme podle slova Páně: My živí, kteří se dočkáme příchodu Páně,
zesnulé nepředejdeme.
16: Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe, a ti,
kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve;
17: potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích
vzhůru vstříc Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem.
18: Těmito slovy se vzájemně potěšujte.
Iz 57, 1-2
1: Spravedlivý hyne a není nikoho, kdo by si to bral k srdci. Zbožní muži bývají smeteni
a nikoho nezajímá, že byl spravedlivý smeten zlem.
2: Pokoje dosáhne ten, kdo jde správnou cestou. Odpočine na svém loži.

1004. Poselství Boha Otce ze dne 21. listopadu 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
SOUŽENÍ

Mé děti, řekl jsem vám, že to všechno je jen začátek. Vše, co je psáno v mém svatém Slovu,
se chystá naplnit.

Soužení k vám přijde rychle. Budete myslet na jiné věci (kolem vás se bude dít hodně věcí)
a náhle bude zde. V tom čase bude hodně těžkostí.
Během Soužení nebude nic, jak bylo. Moji lidé budou pronásledování jako nikdy dřív. Mnozí budou
zabiti a přijdou do nebe, aby byli se Mnou.
Chci, abyste v tom čase šly ve velké pokoře, abych vás nemusel ještě víc pokořit. Chci, abyste
sloužily těm nejpotřebnějším: starým, slabým a nemohoucím, bez otce a vdovám.
To jsem měl vždy na srdci. Ve službě najdete svou odměnu (je víc požehnané dávat než přijímat),
a půjdete, jak si přeji.
Mnozí kolem vás Mě potřebují. Mou největší touhou je, že o Mně řeknete ostatním. Sdílejte
s nimi, co jsem pro vás udělal, pokoj, jejž vám dávám, zaopatření, které vám přináším. Řekněte
jim, kdo Já jsem, neboť Já jsem velký Král. Jsem největší ze všech králů a Já si přeji, aby Mě
poznali. Chci, aby přišli ke Mně a strávili věčnost se Mnou jako moje děti.
Řekněte jim to.
Bůh Otec
1Petr 4, 10-11A
10: Každý ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal; tak budete dobrými
správci milosti Boží v její rozmanitosti.
11: Kdo káže, ať zvěstuje slovo Boží. Kdo slouží, ať to činí ze síly, kterou dává Bůh –
tak aby se všecko dělo k oslavě Boží skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva
i moc na věky věků. Amen.
Sk 20, 35: Tím vším jsem vám ukázal, že máme takto pracovat, pomáhat slabým
a mít na paměti slova Pána Ježíše, který řekl: "Blaze tomu, kdo dává, ne tomu, kdo bere."
Mt20, 28: Tak jako Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život
jako výkupné za mnohé.
Mt, 25, 35-40
35: Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách,
a ujali jste se mne,
36: byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení,
a přišli jste za mnou.
37: Tu mu ti spravedliví odpovědí: "Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a nasytili jsme tě, nebo
žíznivého, a dali jsme ti pít?
38: Kdy jsme tě viděli jako pocestného, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsme tě?
39: Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme za tebou?
40: Král odpoví a řekne jim: "Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých
nepatrných bratří, mně jste učinili."
Jan 16, 33: To jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj. Ve světě máte soužení.
Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět.
Dt 4, 29-31
29: Odtamtud budete hledat Hospodina, svého Boha; nalezneš ho, budeš-li ho opravdu
hledat celým svým srdcem a celou svou duší.
30: Ve svém soužení, až tě v posledních dnech toto všechno stihne, navrátíš se
k Hospodinu, svému Bohu, a budeš ho poslouchat.
31: Vždyť Hospodin, tvůj Bůh, je Bůh milosrdný, nenechá tě klesnout a nepřipustí tvou zkázu,
nezapomene na smlouvu s tvými otci, kterou jim stvrdil přísahou.
Mt 24, 6-9
6: Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách; hleďte, abyste se nelekali. Musí to být,
ale to ještě nebude konec.
7: Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad
a zemětřesení na mnoha místech.

8: Ale to vše bude teprve začátek bolestí.
9: Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás
budou nenávidět pro mé jméno.
Mt 24 21-22
21: Neboť tehdy nastane hrozné soužení, jaké nebylo od počátku světa
až do nynějška a nikdy již nebude.
22: A kdyby nebyly ty dny zkráceny, nebyl by spasen žádný člověk;
ale kvůli vyvoleným budou ty dny zkráceny.
Mt 24, 29-31
29: Hned po soužení těch dnů se zatmí slunce, měsíc ztratí svou zář,
hvězdy budou padat z nebe a mocnosti nebeské se zachvějí.
30: Tehdy se ukáže znamení Syna člověka na nebi; a tu budou lomit rukama
všechny čeledi země a uzří Syna člověka přicházet na oblacích nebeských
s velkou mocí a slávou.
31: On vyšle své anděly s mohutným zvukem polnice a ti shromáždí
jeho vyvolené od čtyř úhlů světa, od jedněch konců nebe ke druhým.

1005. Poselství Ježíše z 8. června 2011.
Nástroj: Jennifer (USA).

JAK JSTE NA TOM, MÉ DĚTI?

Mé dítě,
mlčel jsem a pozoroval mé děti, jak chřadnou a hynou životem, který se líbí světu. Mé mlčení
ustalo, neboť příroda se probudila – o čemž jsem své děti už dříve zpravil. Zemětřesení udeří
v centru Ameriky a půjdou v hukotu od severu až k jihu. Hodně lidí předstoupí přede Mne, zatím co
ostatní budou křičet k mému milosrdenství.
Jak jste na tom, mé děti? Ptám se vás: co Mi přinesete, až přijde konec vašeho času na této zemi?
Mnoho z vás bude naříkat, že neměli čas se modlit, ani čas přijít ke Mně, a přece Já vám říkám:
jsou vaše záležitosti věcmi světa, nebo Mi je nabídnete jako vaše malé tresty
a pokání?
Dávejte pozor, mé děti! Dávejte pozor na čas, který jste dostaly, neboť nemůžete znovu prožít
den, který vám byl dán. Nyní jděte a uvědomte si, co stojí před vámi. Volám vás nyní
k času obrácení, neboť Já jsem Ježíš a mé milosrdenství a má spravedlnost zvítězí.
Ježíš
1006. Poselství Ježíše a Ducha Svatého z 12. září 2019 na den svátku Panny Marie.
Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko), http://jezusuzenete.hu

MODLITBOU RŮŽENCE DOSTANETE KAŽDOU MILOST

Pán Ježíš: Moje drahé děti, dnes jsou jmeniny mé nejlaskavější Matky. Obklopte ji květinami –
mnoha modlitbami, láskou a dobrými skutky, neboť to jsou pro ni nejvoňavější květy. Vzdávejte
dík Nebeskému Otci, který ji stvořil a zahrnul zvláštními výsadami, aby Mně, jeho jednorozenému
Synu, mohla být hodna být Mi Matkou. Poslal jsem ji k vám, je tu mezi vámi, zjevuje se na
nespočetných místech a přitahuje ke Mně duše.

V duchu buďte maličcí! Připojte se k ní a proměňte v činy to, co vám řekne, a tak, jak to dělali
sluhové v Káni. Nikdy nezapomeňte, že takovým patří Nebeské království.
Má Matka vás oblékne do svých nejsvětějších ctností: do čistoty, chudoby, poslušnosti,
do planoucí lásky, která vyzařuje z jejího Neposkvrněného Srdce stejně na všechny její děti –
kněze, laiky, řeholníky, kteří do sebe přijímají plamen lásky jejího Neposkvrněného Srdce. Neustále
ji proste, v nouzi, blahobytu, neštěstí a v každém stavu života, aby stála při vás, držela vás za
ruku, provázela vás až do konce na křížové cestě vašeho života a zahalila vás do svého božského
mateřského pláště jako maličké dítě. Buďte její maličké děti, které v ni doufají a ve všem prosí
o její orodování.
Každou vaši modlitbu vložte do jejího Neposkvrněného Srdce a proste, aby Mi ji
odevzdala. Takto vaše modlitby přijdou ke Mně jako voňavé růže, na něž se dívám
s milostí a nedokážu odolat vyslyšení vašich proseb, neboť je přede Mne pokládá
má svatá Matka.
Vidíte, jak velký poklad je orodující Matka. Proto jsem vám ji dal na kříži jako nejdražší
a nejlepší dar: "Hle, tvá Matka". Milujte a uctívejte ji, važte si ji a ustavičně proste o její
orodování u Mne. Ona vás miluje víc než vaše pozemská matka, neboť ona už umí milovat láskou
mého Nejsvětějšího Srdce, vždyť jsem až po okraj naplnil její drahé Neposkvrněné Srdce
planoucím ohněm mé božské Lásky. Tato vroucí láska ji pohne k tomu, byť jakkoli těžké jsou vaše
hříchy, aby položila každé své hříšné dítě do mého milosrdného srdce. Vždyť znala a viděla mé
trpké, mučivé utrpení na kříži a moji smrt, kterou jsem přetrpěl právě za tyto děti.
Neustále vzdávejte díky za to, že jsem vám ji dal za vaši Matku, orodovnici u Mne a u Věčného
Otce. Sjednocení s ní Mě velebte, vzdávejte dík stejně za dobro i za zlo! Zejména od svých kněží
a řeholníků očekávám vysoký stupeň mariánské úcty, úplnou odevzdanost oběma Nejsvětějším
Srdcím: mému srdci a srdci mé Matky. Nejkratší cesta ke Mně vede skrze Neposkvrněné Srdce mé
Matky. Ona pro vás vyprosí tak ojedinělé milosti, které byste si nedokázali představit ani ve vašich
nejodvážnějších snech. Na její přímluvu některé učiním proroky, jiné učiteli, jiné zase mučedníky,
a tím zachránce duší.
Stejně jako skrze její Neposkvrněné panenské lůno jsem přišel do tohoto světa a ztělesnil jsem se
pod jejím srdcem, tak jsem ji nyní učinil Orodovnicí všech milostí, neboť bez ní, bez její poslušnosti
a jejího souhlasu, by se Vykoupení nemohlo uskutečnit. To si dobře vtiskněte do svého vědomí
a vždy mějte na zřeteli! Vašim heslem nechť se stane: "Skrze Marii k Ježíši".
Neumíte ji dostatečně milovat a ctít, neboť Já jsem ji víc miloval a ctil na této Zemi. Avšak
v nebi jsem ji učinil Královnou nebes, neboť ona Mě přivedla na svět, vychovala Mě
a vytrvala u Mne pod křížem až do konce. Je hodna, aby spolu se Mnou seděla na jednom trůnu
a řídila nebe i Zemi. V nebi patří Marii velké důstojenství, a chci, aby tomu bylo i na Zemi.
Modlete se za ty, kdo Marii hanobí, vyhlašují ji za obyčejnou, kdo ji ponižují. Je to velmi podlé
jednání, neboť tím urážejí a ponižují i Mne. Je otázkou, co je to za dítě, jemuž vyhovuje, když je
jeho matka hanobena. Jak hroznou karikaturu o Mně vytvářejí ti, kdo se tak vyjadřují. Pravím vám,
jsou to velmi nešťastní lidé. Jsou to Satanovy zmatené oběti. Má Matka se za ně ustavičně modlí,
aby je osvítil Duch Svatý a přivedl je na správnou cestu. Ale pokud uzavřou své srdce
a neposlechnou, tak tam na druhé straně dostanou totéž. Vyloučení a ponížení, jaké praktikovali
vůči mé Matce ve svých pozemských životech.
Vy, kdo jste katolíci, vzdávejte dík za to, že můžete uctívat Marii. Horlivě se modlete růženec,
proste ji o přímluvy. Když se modlíte k mé Matce, tak sama má Matka představuje vaše
slabé modlitby, sjednocené se svými, které účinněji volají ke Mně, jako kdybyste se
modlili bez ní. Vyprosí pro vás každou nebeskou a pozemskou milost.

Modlitbou růžence dostanete každou milost. Tato modlitba dokáže zastavit války, smrtelné
nákazy a jiné zlo, všechny Satanovy úklady. Protože tam, kde se modlíte růženec, je
přítomná moje svatá Matka. To místo, město, srdce, plave v nebeském proudu světla.
Satan se před ní chvěje a ďáblové utíkají do hlubin pekla. Považujte můj dar, Marii, kterou jsem
vám dal na kříži, za velký poklad a vyznamenání.
Mariánští kněží jsou svým životem na této Zemi nejsvětější. Jejich veřejný život a vztah se Mnou je
zvláštním tajemstvím kvůli tomu, že Maria tvoří most mezi nimi a Mnou. Po tomto mostě chodí ven
a dovnitř, do mého milosrdného, láskou planoucího srdce.
Ještě bych vám mohl říci hodně věcí, o pokladech a výhodách, které pro vás vyprosí má nejsvětější
Matka. Svěřte jí vaše trápení, celý váš život! V míře vaší důvěry zakusíte zázraky. Teď vás žehnám
na její přímluvu obdivuhodnou, vše převyšující, planoucí, věčnou láskou mého srdce, ve jménu
Otce i Syna i Ducha Svatého.
Bůh Duch Svatý: Nedokážete si představit orodující sílu Marie. Jak silně je sjednocená
s Ježíšem. Jsou nerozlučitelně jedno. Tato jednota je jiná než jednota Syna s Otcem, neboť ta je
od věčnosti. Ale s Marií Bůh Otec pozvedl člověka do tajemství Nejsvětější Trojice. Skrze Marii se
ztělesnil Ježíš, druhá Boží osoba.
Nejste schopni pochopit důstojnost a vyvolenost Marie, která pramení z její pokory
a poslušnosti. Ježíš naplnil tuto pokoru a poslušnost na kříži. Avšak Marie zůstala až do konce
služebnicí, která se nikdy nevzpírala vůli Otce, ani tehdy, když její srdce téměř pukalo bolestí, když
viděla svého Ježíše uprostřed mnoha utrpení křížové cesty a na kříži. Nikdy, za žádných okolností
nesmíte urazit Ježíše a Marii, kteří tak velice trpěli za vaše Vykoupení.
Konec poselství
Posilnění z Písma svatého: Mt 18, 3-4

18, 3:"…skutečně, říkám vám: Neobrátíte-li se a nebudete-li jako děti, nevejdete do nebeského
království.
18, 4: Kdo se tedy udělá malým, jako je toto dítě, ten je největší v nebeském království."
1007. Poselství Matky Spásy ze dne 3. listopadu 2019.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

NEMŮŽETE PŘIJMOUT ODPUŠTĚNÍ, KDYŽ NEODPOUŠTÍTE

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Každé z mých dětí je částí mé koruny. Vy, které vedu k mému Synu a ke konečnému
vítězství, kde "Boží vůle se naplní na zemi, jako se naplní v nebi" [Mt 6, 10], jste
apoštoly posledních časů.
Proto musíte zůstat věrné, pevné a obrácené, aby bouře tohoto času vás nevedly na druhý břeh
a k zmatení. Ďábel spěchá, aby ve vás zasel nedůvěru, intriky, rozdělení, a především, aby zvětšil
lidské ego v mých dětech; ví, že tak vyhraje.
Má slova jsou určena všem lidem mého Syna, aby zůstali ve střehu, protože Varování
je v bezprostřední blízkosti, a já nechci, abyste opustili cestu, na niž jste byli povoláni
k službě mému Synu, k různým úkolům. Ďábel způsobil postupné opotřebení u těch mých
dětí, které soustředily svůj život na mého Syna. Proto se tak či onak integrují do světa a nacházejí
v něm útěchu, a ten je vstřebá dřív, než dokončí svou práci.
Žízeň vašich duší nemůže být uhašena, děti mého Neposkvrněného Srdce. Když se stoupenci Zlého
pokusí vás svést, aby vás vedli k životu, který je v rozporu se skutky a učením mého Syna, pak se
i nadále soustřeďte na lásku, jež vychází z našich Nejsvětějších srdcí.
Zkoušky nejsou snadné, ale pobyt ve službě mého Syna způsobí, že se démoni rychle vzdálí od
těch, kdo zůstávají ve stavu milosti. Stejně tak se může volání Boha šířit na více srdcí a duší, které
se ještě nacházejí ve stavu zmatení. Můj Syn chce, abyste stály při Něm a byly posly pokoje
za všech okolností.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, musíte žít v mém Synu, a ne v jiných zájmech, které
jsou pomíjivé, nikoli v rozptylování tohoto světa. Jste povolány vést své bratry na pravou cestu:
Cestu k mému Synu. Jste vyzývány uctívat jednoho a Trojjediného Boha [Jan 4, 24].
Nepřestávejte se modlit, nezapomeňte na mé výzvy, nebuďte vlažná stvoření v tomto
transcendentním čase, nedovolte, abyste byly soudci svých bratrů, buďte pokorné a moudré.
Chcete-li být opravdu svobodné, musíte pokorně pokleknout před mým Synem, protože pouze
v něm najdete tuto svobodu.
Zmatek se šíří všude a lidé mého Syna vrávorají, protože jim chybí víra a moudrost. Není to jen
málo lidí, kteří opouštějí pravou cestu.
Kolik jen bolesti je v Nejsvětějším Srdci mého Syna, tváří v tvář v opuštění těch, kdo
se nechali rychle přesvědčit nesmyslnými novinkami. Můj Syn ve vás žije, neboť není
Bohem mrtvých, ale živých [Lk 20, 38].
Lidská bytost je zmatená a duchovně degenerovaná, proto se země stále více třese.
Děti, postěte se. Postěte se nejen jídlem, ale i smysly, hlavně svým jazykem. Věnujte
se tomu, abyste jej používaly k modlitbě, protože nyní lidé mého Syna velmi potřebují
modlitbu a praxi modlitby. Nezapomeňte na skutky milosrdenství [Mt 25, 35-46].
Nemůžete dát, co nevlastníte. Nemůžete být láskou, když lásku nemáte, nemůžete přijmout
odpuštění, když neodpouštíte, nemůžete dát útěchu, když ve vás není vnitřní klid. Jste to,
co žijete a co nesete ve svém srdci.
Mé děti, epidemie se šíří, postupuje a mění se v pandemii a vyvolává hrůzu a děs.
Byly jste varovány Domem Otce a vlastníte znalost přírodních léků pro boj s těmito nakažlivými
chorobami. Připravte si olej dobrého Samaritána, abyste zabránili nákaze.

Modlete se, mé děti, modlete se. Sopky se stávají aktivní, jedna za druhou. Modlete
se za Mexiko, tato země se třese a mé děti trpí. Chci, aby moji lidé zůstali ostražití,
duchovně připravení a s jídlem a léky. Vaše sopky se probudí s velkou zuřivostí.
Modli se, lide mého Syna. Modli se za Chile, zažije otřesy přírodními silami, které však
pocházejí od lidí. Zasvěťte Chile našim Nejsvětějším Srdcím. Vy, mé děti, zasvěťte
Chile.
Modli se, lide mého Syna. Modlete se za Kolumbii, neboť je ohrožena silou a mocí
ozbrojených lidí. Je naléhavé, abyste tento národ zasvětili našim Nejsvětějším Srdcím.
Poproste mé oblíbené děti, aby vám pomohly ve splnění této prosby.
Tento národ trpí a jeho půda se bude silně třást.
Modli se, Boží lide. Modlete se a zasvěťte každý národ našim Nejsvětějším Srdcím.
Je naprosto nezbytné, aby každá země byla chráněna zasvěcením. Zlo se uvolní
v okamžiku, ale církev mého Syna musí zůstat silná ve víře, naději a lásce.
Mystické Tělo mého Syna se nesmí spokojit, že sestává z vlažného lidu. Musíte růst, musíte se živit
duchovnem, nežít falešnou zbožností, aby vaše víra byla pevná. Musíte být pravdiví
a dospět, jakoby můj Syn vás k tomu vyzval.
Přijměte moji mateřskou lásku.
Buďte pevní ve víře.
Zkoušky budou těžké, ale nezapomínejte, že Bůh je všemohoucí.
Modlete se svatý růženec a nezapomeňte zbožňovat mého Syna a přijímat Jej.
Miluji vás.
Matka Maria
1008. Poselství Boha Otce ze dne 25. listopadu 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
ZEMĚ BUDE NAŘÍKAT
V přicházejícím čase, Země bude v porodních bolestech. Země bude naříkat, zvířata budou naříkat,
dokonce tráva bude naříkat, neboť hříchy poskvrnily Zemi a mé soudy přicházejí. Celé stvoření
bude křičet o úlevu, až můj hněv bude vylit na Zemi.

Poznámka: Viděla jsem v duchu, že každý druh žijících věcí, od bakterií a virusů ke zvířatům
a ptákům a dokonce i rostlinný život se obrátí proti lidstvu, jako kdyby věděli, že to byl náš hřích,
který zničil nádherné Boží stvoření!
Strašná cena bude zaplacena za hříchy, kterých si užíváte dnes, neboť mzdou hříchu je smrt.
Bude mnoho plačících a skřípajících zuby, až můj hněv bude vylit na ty, kdo žijí na Zemi. Rozhojní
se mnoho utrpení, protože vše, co je psáno v mém svatém Slovu, se uskuteční.
Ti, kdo se kají a věří, si vezmu rychle, aby už víc netrpěli. Ti, kdo se vzpírají a lpějí na své nevíře,
budou ponecháni na Zemi, aby si to ještě jednou rozmysleli.

Ježíš

Oz 4, 1-3
1: Slyšte slovo Hospodinovo, synové izraelští! Hospodin vede při s obyvateli země, protože
není věrnosti ani milosrdenství ani poznání Boha v zemi.
2: Kletby a přetvářka, vraždy a krádeže a cizoložství se rozmohly, krveprolití stíhá prolitou
krev.
3: Proto země truchlí, chřadnou všichni její obyvatelé, polní zvěř a nebeské ptactvo; hynou
i mořské ryby.
Oz 4, 6-7
6: Můj lid zajde, protože odmítá poznání. Ty jsi zavrhl poznání a já zavrhnu tebe; nebudeš
mým knězem. Zapomněls na zákon svého Boha; i já zapomenu na tvé syny.
7: Čím je jich víc, tím více proti mně hřeší; já jejich váženost zlehčím.
Jl 1, 15-20
15: Běda, ten den! Blízko je den Hospodinův! Přivalí se jako zhouba od Všemohoucího.
16: Což nám není přímo před očima odtržen pokrm, od domu našeho Boha radost a jásot?
17: Zrno zaschlo pod hroudami, sklady jsou zpustošené, sýpky rozbořené, obilí uschlo.
18: Jak těžce oddychuje dobytek! Stáda skotu se plaší, nemají pastvu; stáda bravu se plouží.
19: K tobě, Hospodine, volám. Stepní pastviny pozřel oheň, všechno polní stromoví sežehl
plamen.
20: Dobytek na poli po tobě prahne, v potocích vyschla voda, stepní pastviny pozřel oheň.
Iz 13, 9-13
9: Hle, přichází den Hospodinův, nelítostný, s prchlivostí a planoucím hněvem, aby zemi
změnil v spoušť a vymýtil z ní její hříchy.
10: Nebeské hvězdy a souhvězdí se nezatřpytí svým světlem, slunce se při svém východu
zatmí, měsíc svým světlem nezazáří.
11: A budu stíhat zlobu světa a nepravost svévolníků. Učiním přítrž pýše opovážlivců,
ponížím troufalost ukrutníků.
12: Způsobím, že člověk bude vzácnější než ryzí zlato, člověk bude nad zlato z Ofíru.
13: Otřesu totiž nebesy a země se pohne ze svého místa prchlivostí Hospodina zástupů
v den jeho planoucího hněvu.

1009. Poselství Panny Marie Anguerské ze dne 29. září 2012.

Nástroj: Pedro Régis (Brazílie).

POSLOUCHEJTE MĚ A JÁ VÁS ZAVEDU NA VRCHOL SVATOSTI

Drahé děti,
jsem Královna pokoje, přicházející z nebe, abych vás dovedla k Tomu, jenž je vaším absolutním
Dobrem a zná vás všechny jménem. Děkuji vám za vše, co jste udělaly ve prospěch mých plánů.
Řekněte všem, že nepřicházím z nebe, abych žertovala. Je vhodný čas k tomu, abyste se obrátily.
Poslouchejte mě a já vás zavedu na vrchol svatosti. Jsem vaše Matka a jsem neúnavná.
Necouvejte. Otevřete vaše srdce a přijměte Boží vůli do vašich životů. Já trpím kvůli vašemu
utrpení. Poklekněte v modlitbě, protože jen tak si můžete pomoci. Prosím vás, abyste
v prvé řadě vykonávaly Boží vůli. Vy jste ve světě, ale nejste ze světa.

Bůh mě poslal, abych vás povolala k obrácení. Straňte se hříchu a služte Pánu s radostí.
Ať ve vašich srdcích není stvoření považováno za víc než Stvořitel. Nezapomeňte:
vy patříte Pánu. Buďte poslušné. Budu za vás orodovat u mého Syna Ježíše. Odvahu.
Radujte se, protože vaše jména jsou již zapsána v nebi. Ti, kdo rozšiřují má poselství,
zakusí velkou radost v tomto životě a na věčnosti. V této chvíli nechávám na vás padat
z nebe mimořádný déšť milosti. Jděte kupředu.
Toto je poselství, které vám dávám ve jménu Nejsvětější Trojice. Děkuji vám, že jste mi dovolily
vás ještě jednou shromáždit. Žehnám vám ve jménu Otce i Syna a Ducha Svatého. Amen.
Buďte v pokoji.
Maria

1010. Poselství Ježíše ze dne 8. října 2019.
Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko), http://jezusuzenete.hu

DNES RÁNO JSEM VE SNU VIDĚLA NA NEBI SVĚTELNÝ KŘÍŽ

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

1011. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 10. listopadu 2019.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

BITVU MEZI DOBREM A ZLEM SVÁDÍ KAŽDÝ Z VÁS

Lidé našeho Pána a Krále Ježíše Krista:
Já, jenž jsem princem nebeských zástupů, jsem byl poslán od trůnu Nejsvětější Trojice,
abych vás varoval.
Démon posílá všechny své přisluhovače na zemi, aby sváděli ve víře duše, jak slabé, tak
i silné, všechny stejně.
Bitvu mezi dobrem a zlem svádí každý z vás, čímž odkrýváte pravdu o tom,
co vyznáváte ústy, a co skutečně existuje ve vašem srdci.
Lidské choutky k získávání cti na zemi a vaše obrovské ego budou odhaleny všem vašim bratrům.
Neústupnost a hledání takzvané dokonalosti některými lidmi, bude jejich pádem: Dokonalý je jen
náš Pán a Král.
Lidská stvoření rostou ve svých činech, ale mohou skrze ně také hluboko padnout. Vše,
co děláte, není hodno našeho Krále a Pána Ježíše Krista, pokud to není učiněno s láskou, která
vychází z lůna Nejsvětější Trojice.
Démoni rozněcují lidská stvoření nejen v ulicích jejich měst a vesnic, ale také v jejich srdcích.
Je příliš mnoho lidí, kteří se považují za vnějškově čisté a správné, ale uvnitř se podobají hrobu,
který šíří pach pýchy.
Duše, které hledají svatost, jsou ty, které milují navzdory, …odpouštějí navzdory, …nechovají zášť
navzdory, neboť žijí evangeliem, které je volá k Boží lásce, jednající a působící v Božích
stvořeních.
Země na planetě jsou otřeseny, démoni zamořují lidská stvoření, která jsou vlažná, nebo nemají
žádnou víru, proto útočí na vše, co jim připomíná Boží sílu, a to je právě to, co v nich vzbuzuje
zuřivost, že jejich moc nebude nikdy větší než moc Boží.
Zlo působí na psychiku člověka, naplňuje ho pýchou na to, v čem je zběhlý a putuje v nitru
člověka, dokud nedosáhne jeho ega a nakazí ho ďábelskými ambicemi, soudy, nápady
a myšlenkami, aby bojoval se svými bližními a proti samotnému Bohu.
Ďábel svádí lidi a v rámci své svobodné vůle se člověk dostane do pokušení, nebo proti tomu
pokušení bojuje. Lidské stvoření, které se vzdaluje od Boha, je vystaveno nepříteli duší, že si je
vezme a zlomí. Ďábel pak může skrze člověka ukázat sílu zla.

Boží lidé: Musíte vědět, že zlo zaměřilo své síly na lidi a otrávilo je, aby se postavili proti sobě.
To je právě to, co se zlu líbí.
Pochopte, že napadení zlem není posedlost, ale bolest, která roste v míře, v jaké roste moc zla.
Vy, jako Boží lidé, musíte být žárliví ve vztahu k Bohu. Modlete se, naplňujte přikázání, přijímejte
svátosti, praktikujte milosrdenství a veďte svátostný život tím, že budete přijímat našeho Krále
a Pána Ježíše Krista náležitě připraveni. V tom musíte být na sebe obzvláště přísní. Nepřijímejte
našeho Pána a Krále, když nejste se svými bratry v pokoji a pokud jste nevyznali své hříchy.
Modlete se svatý růženec a vykonávejte skutky dobročinnosti.
Boží děti se musí postit, pokud to jejich zdraví dovolí. Jinak nabídněte další půst.
Nesnažte se bojovat se zlem, když jste vlažní. Tento čas byl vám dán, abyste rostli
v duchu. Vaše víra se nemůže stát silnější, když nejste duchovní, nevykonáváte žádnou
nápravu, pokud jste spáchali zlo, když se nekajete a když nejste křesťané, kteří
dodržují Přikázání.
Proto vás naléhavě prosím, abyste brali zřetel na napomenutí svatého Pavla Efezským:

Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Nevedeme svůj boj proti lidským
nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským
duchům zla. Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor,
všechno překonat a obstát.
Stůjte tedy opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti, obuti k pohotové službě
evangeliu pokoje a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého [Ef
6, 10-16].

Boží lidé: Zuří duchovní boj a člověk, který se vzdálí od našeho Krále a Pána Ježíše Krista,
je snadnou kořistí Zlého. Proto musí obléknout brnění svého Krále a Pána Ježíše Krista
a žít v souladu s Boží vůlí.
Musíte mít svatý strach z Boha. Bát se, že upadnete do hříchu a přijmete ideologie, které vás
odvedou od duchovního života v soustředění na Krista. Strach před tím, že démon otevře dveře
a vy ho necháte vejít. Strach před tím, že opustíte Nejsvětější Trojici a že nebudete vést
křesťanský život.
Milujte naši a vaši Matku celého Stvoření. Vztáhněte ruce k vaší Matce, neboť před
jejím jménem má strach peklo a všichni, kdo tam přebývají. Démoni ze strachu utečou,
dokud žijete v Bohu a pro Boha.
Zavolejte mě a já k vám vždy přispěchám, mé legie vás ochrání, Boží lidé nejsou bezmocní.
Nebojte se. Nebojte se ani ďábla, držte se dál od všeho, čím byste vašeho a našeho Krále
a Pána urazili, neodcházejte od zdravého učení, nepozměňujte Písmo, neboť není boha mimo
Boha. [Iz 45,5; Lv 18, 21 a 20, 5; Sk 7, 43]. Nepřijímejte omyly, neboť na konci časů se tyto
omyly stanou záhubou duší. BOŽÍ SLOVO JE JEN JEDNO.
Boží lidé, šílenství člověka vyzařuje temnotu, a to vede Stvoření, aby člověka ignorovalo,
i když je člověk chce uctívat [Řím 1, 25]. Člověk má v růst duchu, a ne jít zpátky. Tváří
v tvář tomuto počínání, narůstá utrpení pro lidská stvoření vzhledem k zrychlení času, které
je přivádí blíže katastrofám, těm, které způsobí, že se země bude třást s větší silou, prudké
slunce a nepředvídatelný déšť zničí úrodu a hladomor bude blíž.
Modlete se, Boží děti, modlete se za Kanadu. Země se silně třese a neočekávané deště
způsobí velké ztráty.

Modlete se, Boží děti, vzestup satanských skupin v Latinské Americe otřásá
kontinentem. Modlete se a buďte rozhodnuti bojovat proti zlu. Zůstaňte jednotní,
jak nařizuje náš Král a Pán Ježíš Kristus. Buďte činem, abyste odvrátili zlo.
Modlete se, Boží děti, Chile stále trpí. Země se silně třese.
Modlete se, Boží děti, modlete se. V Itálii se země třese.
Modlete se, Boží děti, modlete se za Španělsko. Tomuto národu způsobují utrpení jeho
vlastní obyvatelé.
Pohromy přicházejí do Německa a tento národ pláče.
Boží lide: Lidstvo odmítá Nejsvětější Trojici, je oklamáno zlem a vítá evangelium, které neodpovídá
Pravdě [Gal 1, 6-9]. Pravá víra vyhasíná a zlo nyní začíná svou kampaň proti lidem.
Na příkaz Otce vám bude brzy poslán anděl pokoje, aby vás ochránil.
Modlete se svatý růženec, pokryjte se vzácnou Krví našeho a vašeho Krále a Pána Ježíše Krista,
zůstaňte v klidu, milujte své bratry, abyste se udrželi a nezahynuli v duchu.
Buďte jednotní, jak nařizuje Nejsvětější Trojice, buďte dobročinní, buďte láskyplní,
buďte silní a pokorní, postupujte v růstu ve víře.
Nemějte strach, protože nejste sami. Naše a vaše Matka se setkává se svými dětmi.
KDO JE JAKO BŮH?
NIKDO NENÍ JAKO BŮH.
Svatý archanděl Michael

1012. Poselství Panny Marie ze dne 1. ledna 2011.
Nástroj: Jean-Marc (Francie).

MÁM STAROST O KAŽDÉHO Z VÁS

Nejdražší synové a dcery Boha,
modlím se za vás, mé děti, aby vaše víra byla živá a abyste každý den stále rostli v lásce
a moudrosti.
Mám starost o každého z vás a dávám, co potřebujete, abyste se stále více obraceli k Bohu.
Čím více se ke mně modlíte s důvěrou, s radostí a celým srdcem, tím více vás mohu zahrnout
mými mateřskými milostmi, těmi, které mi Bůh pro vás svěřil.
Ti, kdo nemají chuť a přání k modlitbě, ti, kdo žijí bez Boha, jsou nejvíc politováníhodní. Vskutku,
ti nepochopili, jak jsou Bohem milováni a jak je jejich Nebeská Matka chce zachránit a ochránit
přede vším zlem.

Já vás také potřebuji, ty, kteří mě milují a ke mně se modlí s horlivostí a s vroucím srdcem.
Pomozte mi zachránit duše, které se na mě ještě neobrátily, jsou snadnou kořistí pro duchy
temnot, jež pracují na jejich zkáze. Jsou tak netečné k věčným pravdám, k budoucnosti svých
duší a ke svým povinnostem k Bohu a k bližnímu.
Nedávejte ruce v klín, neztrácejte naději, všechno je ještě možné, vaší každodenní modlitbou,
vaším pokáním, vašimi malými oběťmi můžete zachránit duše, které se ztrácejí.
Jejich spása závisí na vás, na Lásce, kterou máte pro své bratry a sestry, ty, z vašich rodin,
jež nechtějí věřit, ale také pro ty, které neznáte a jež potřebují vaši modlitbu.
Modlete se a doufejte, a milost Boží bude moci pracovat a uskutečnit mnoho obrácení.
Musím vám ještě sdělit, že přes opakovaná varování na všech místech zjevení, větší část lidstva
není rozhodnuta žádat Boha o odpuštění za tolik urážek a bezbožností, za tolik hříchů, jež těžce
urážejí Boží Přikázání.
Tak málo duší je rozhodnuto následovat Ježíše a změnit své srdce a svůj život. Proto se Boží
spravedlnost musí naplnit pro každého z vás.
Čas milosrdenství ustoupí času Boží spravedlnosti. Vaše lidství, jež se tak málo stará o Boha,
bude žít těžké, dramatické chvíle. Nevyčítejte proto Bohu jeho hněv ale obraťte se k Němu
a vzývejte znovu a znovu jeho milosrdenství.
Už jsem tolikrát vysvětlila, že váš hřích přitahuje následky. Čím je váš hřích větší, tím víc budete
muset trpět. Jestli se obrátíte, ruka Boží se zvedne, jestli tvrdohlavě setrváte ve svém hříchu,
ruka Boží si vyžádá spravedlnost.
Vy, kdo jdete po Boží cestě, pokračujte v modlitbách a dělejte dobro kolem sebe. Jsem u vás,
abych vás chránila.
Maria, vaše Matka vám žehná,
ve jménu Otce, i Syna a Ducha Svatého.
1013. Poselství Ježíše ze dne 7. června 2011.
Nástroj: Jennifer (USA)

BRZY BUDOU LÁNY VAŠÍ ÚRODY UMENŠENY

Mé dítě,
přicházím k mým dětem a ptám se: kdo je váš Bůh? Čí hlas posloucháte? Říkám mým dětem:
zvedněte se a kajte se – neboť je příliš mnoho těch, kteří spí. Vyzývám vás, mé děti, abyste
nečekali, až se probudíte v den vašeho soudu.
Mluvím k světu, mé děti, k celému lidstvu. Obracím se k vám ve větru a v dešti a dokonce
i oceány nabádají mé děti, aby se odvrátily od hříchu. Země křičí, neboť příroda odpovídá
na příkazy z nebes. Brzy budou lány vaší úrody umenšeny.
Nemůžete doufat, že běh vesmíru dojde do času, kdy má vydat plody, když se pokoušíte umlčet
hlas Toho, kdo dává a udržuje každou živoucí bytost, neboť Já jsem Ježíš. Jděte,
mé děti s otevřenýma očima a s otevřeným srdcem – neboť je to srdce, které řídí vůli
a nikoliv vůle, jež by oživovala srdce.

Je to mé srdce, mé dítě, co mi dalo sílu a bezpodmínečnou lásku k vám, co mi dalo vůli zakusit
mé Utrpení, Smrt a Vzkříšení. Obraťte se k modlitbě a k půstu. Obraťte se k eucharistii, protože
si přeji živit vaše duše, trpící podvýživou – neboť Já jsem Ježíš, Pravda a Život.
Dívejte se a poslouchejte, mé děti, protože brzy budete svědky veliké nádhery univerza, které
se vám ukáže způsobem, jenž nemůže přijít než od mého Otce, neboť mé milosrdenství a má
spravedlnost zvítězí.
Ježíš

1014. Poselství Ježíše ze dne 26. září 2019.
Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko), http://jezusuzenete.hu
O ANTIKRISTU
Antikrist je tělesný člověk, ale jeho tělo obsadili démoni do té míry, že skrze ně bude dělat zázraky.
Tyto zázraky nebude konat proto, aby pomáhal jiným, ale jedině kvůli tomu, aby vzbudil pozornost
a vytvořil o sobě přitažlivý obraz. Dávejte si pozor, vyvarujte se ho jako kvasu farizejů!
Satan, spolu se všemi svými vazaly, vede urputný duchovní a fyzický boj o zkázu duší. Každého
chce uvrhnout do zatracení. Proto jsem vám řekl, že bude tak velké soužení, jaké nikdy před tím
nebylo a už ani nebude. Proto zkrátím čas, neboť kdyby to bylo možné, způsobil by pád dokonce
i vyvoleným.
Moje děti, vidíte, jak se velmi zkrátily dny. Roky a roční období letí na orlích křídlech. Všechno to
jsem učinil, aby Satan měl ještě méně času k nákaze a zatracení duší.
Moje děti, modlete se! Věřte neochvějně ve Mne a evangeliu. Odevzdejte Mi své životy, neboť jen
tak si dokážete zachránit svůj život. Nebojte se mučednictví, to je nyní doprovodným jevem vaší
éry. Ti, kdo se nepodrobí šelmě a jejím vazalům, takřka všichni budou trpět mučednictvím,
zejména fyzickým. Ale ti, které ochráním, i duchovním.
Mé děti, Já mám věčný plán s každým jednotlivým člověkem. Já stojím za vším, co je. Proto
dovoluji toto obrovské pronásledování, abych oddělil ovce od beranů, spravedlivé
od pokrytců. Ale ponechám svatý kořen a držím nad ním svou ruku. Ti zůstanou neporušení.
Až přijde čas, vytrhnu je z tohoto údolí slz a položím je na bezpečné místo. Potom je uvedu
zpět do připraveného ráje, do obnoveného světa, který znovu stvořím.
To oni budou svatý kořen, z něhož znovu vypučí výhonky, vyrostou a rozmnoží se na zemi.
Zachráním pro ně pastýře, kteří je potom budou učit. Tehdy vyliji Ducha Svatého v takové míře,
jako ještě nikdy. Každý bude vnímat jeho přítomnost, bude slyšet jeho hlas a zakusí jeho vedení.
To obdivuhodné štěstí, rajský stav, který si dnes neumíte ani představit.
Ale věřte tomu, neboť moje slova se uskuteční ve svém čase.
Moje drahé děti, nyní budete svědky tak hrozných věcí, jaké se na zemi ještě nestaly a už ani
nestanou. Předtím, než přijde obdivuhodná vláda tisíciletého pokoje, se tento svět stane
s přibývajícím časem místem strašných, pekelných bojů.
Zkáza Jeruzaléma je předobrazem zkázy světa. Ani zde nezůstane kámen na kameni, který by
nebyl povalen. Nechápejte to ve fyzickém smyslu slova, ale ještě víc v duchovním. Lucifer se snaží
o to, aby vyvolal takový chaos, který lidé nebudou schopni prohlédnout a jenž vás bude moci
zajmout a vy mu padnete za kořist. On je největší ničitel. Převrací světy, staví stěny mezi národy,
sociálními skupinami a náboženstvími.

Největší lží je velká, falešná jednota, Ta nikdy neexistovala, a ani nebude. Tak jako oheň a voda,
tak ani tato různá náboženství, spolu nevycházejí. Svatý Pavel napsal:

Nedejte se zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěřícími! Co má společného spravedlnost
s nepravostí? A jaké spolužití světla s temnotou? Jaký souzvuk Krista s Beliálem? Jaký
podíl věřícího s nevěřícím? Jaké spojení chrámu Božího s modlami? My jsme přece chrám Boha
živého.
Jak řekl Bůh: Budu přebývat a procházet se mezi nimi, budu jejich Bohem
a oni budou mým lidem. A proto vyjděte z jejich středu a oddělte se, praví Hospodin
a ničeho nečistého se nedotýkejte, a já vás přijmu a budu vám Otcem a vy budete mými syny
a dcerami, praví Hospodin zástupů [2Kor 6, 14-18].
Ani vy nemůžete být v jednotě se lživými bludy. Buď následujete Pravdu, pravdivého Boha, Mne,
jenž jsem Cesta, Pravda a věčný Život pro každého mého přívržence, nebo vaším osudem bude
jezero síry, které bylo připraveno pro bludaře.
Nikdy nevěřte v tak velkou lež, že kacíři a pravdiví mohou být v jednotě. Jediný ovčinec
a jeden pastýř budou jen tehdy, až se každý člověk bez výjimky přidá do katolické, univerzální,
mateřské církve, která byla založena skrze Mne. Až společně vyznají "Věřím v Boha" a padnouce na
tvář Mě oslaví v oltářní svátosti, v níž jsem skutečně přítomen.
Eucharistie je nesmírným pokladem, kterou jsem ustanovil proto, aby ukovala národy do jednoty
a byla pro vás zdrojem síly v této pustině, v údolí slz.
V eucharistii se na Mne dívejte jako na váš jedinečný pokrm, který vás posílí v každém boji.
Je ochranným štítem proti Satanovi a udržuje vaše duše při životě. Na Zemi není jí podobný
pokrm. Ona převyšuje každou energii a každé občerstvení, neboť Já, všemohoucí Bůh,
v ní nacházím svůj trůn. Ochraňuji a obhajuji vás, posilňuji a povzbuzuji vás, abyste rozeznali,
co je Boží vůlí a uměli ji také vykonat.
Žehnám vás prolévající se věčnou láskou mého srdce, mým posilňujícím požehnáním
ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Ježíš

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

Žid 4, 1: Střezme se, aby o někom z vás neplatilo, že v čase, dokud zaslíbení trvá, promeškal vstup
do Božího odpočinutí.
1015. Poselství Ježíše ze dne 28. září 2012.
Nástroj: Divine Sagesse (Itálie).

SVĚT VÁS BUDE NENÁVIDĚT

Drazí přátelé, moji vyvolení,
teď vzdycháte, protože svět vás nenávidí, ale myslete na to, že Mě nenáviděl před vámi. Brzy se
budete radovat a vaše radost bude trvat stále.
Svět Mě nenáviděl, odsoudil Mě, Nevinného, na Kříž. Nemyslete si, že svět může milovat ty, kdo
náleží Mně – bude je stejně tak nenávidět, jako nenáviděl Mě, Ježíše. Ať se vám srdce nechvěje
kvůli nepřátelství mužů z kamene. Myslete na mou lásku a nechejte se unášet jejím slastným
proudem.
Říkáš mi: Milovaný Ježíši, jistě, nezáleží na tom, zda jsem milována světem, který se odvážil Tebou
opovrhovat. Vidím nepřátelství světa k těm, kdo patří Tobě, a nedivím se. Když se odvážili dát Tě
na kříž, Tebe, Ježíše, Beránka čistého a nevinného, co potom udělají s námi, hříšníky, zatížené
vinou?
Drahá choti, ty víš, že jsem povolal k mé službě každého člověka země, každého s jiným úkolem.
Já nenechávám nikoho v nečinnosti, ale nikoho přijít nenutím, když nechce. Jsou všichni připraveni
pro Mne pracovat? Ne, říkám. Ne, opakuji. Někteří nechtějí nic vědět, skutečně nic vědět v tomto
čase, kdy se blíží změna scény světa – tak ať zůstanou jenom ti, kteří pracují a odejdou všichni
zahálčiví.
Zůstanou jenom aktivní, pracovití, ti, kdo jsou již ve službě. Ti, kteří neměli a nemají chuť
se hýbat, jsou neteční a spokojení jen přihlížet – ti riskují, že zůstanou venku navždy.
Vidíš, milovaná choti, ten velmi tmavý mrak, jenž pluje před tvýma očima? Je předzvěstí věcí
nových – krásných pro ty, kteří jsou v bezpečí v mém srdci, ale velmi smutných pro ty, kdo zůstali
venku. Oznam světu, že velké události už nejsou daleko, ale přede dveřmi. Ať si každý pospíší
obrátit se ke Mně, Ježíši, v srdci a v duchu, protože už není čas k dlouhým úvahám
a pochybnostem. Čas skončil!
Zůstaň šťastná na mém srdci a vychutnávej slast Lásky. Miluji tě.
Miluji vás.
Ježíš

1016. Poselství Naší Paní Anguerské ze 14. listopadu 2011.
Nástroj: Pedro Régis (Brazílie).

KDYŽ SE NECHÁTE VÉST SAMI SEBOU, S JEŽÍŠEM SE NESETKÁTE

Drahé děti,
obraťte se k Tomu, kdo je vaší Cestou, vaší Pravdou a vaším Životem. Neztrácejte naději. Bůh řídí
všechno. Nechejte se vést Duchem Svatým, neboť když se necháte vést sami sebou,
s Ježíšem se nesetkáte. Nezapomeňte: ve všech věcech konejte Boží vůli. Znám vaše potíže a vaše
utrpení, ale neodmítejte váš kříž. Abyste dosáhli vítězství, musíte napřed projít cestou kříže.
Lidstvo je na cestě k sebezničení, které lidé vytvořili svýma vlastníma rukama. Země se bude třást
a na mnoha místech současně přijde smrt pro mnoho nevinných lidí. Trpím tím,
co k vám přichází. Padněte na kolena v modlitbě. Pohleďte – čas bolesti pro lidstvo. Mějte důvěru
v Ježíše a On vás zachrání.

To je poselství, které vám dnes předávám ve jménu Nejsvětější Trojice. Děkuji, že jste mi dovolili
se s vámi ještě jednou setkat. Žehnám vás ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.
Zůstávejte v pokoji.
Matka Maria
1017. Poselství Nejsvětější Trojice ze dne 23. září 2012.
Nástroj: Pelianito (Janet Klasson, Kanada)

ŽAL A NÁŘEK NAŠÍ PRVNÍ DCERY BUDE VSKUTKU VELIKÝ

Pláč 2, 5: Panovník byl jako nepřítel, pohltil Izraele; pohltil všechny její paláce, její pevnosti zničil,
rozmnožil v dceři judské smutek a zármutek.

Ó, má milovaná, nebe pláče nad zničením, které padne na dceru Izrael. Ano, padne v plánu Boží
prozřetelnosti, ale žal a nářek naší první dcery bude vskutku veliký.
Nyní není nic, co by mohlo zastavit přicházející zničení, ale moji věrní mohou ještě do jisté míry
zmírnit utrpení dětí mé dcery Izrael. Je to vaše starší sestra. Modlete se za ni, jako byste se modlili
za členy vaší vlastní rodiny. Nářek bude veliký. Ach, mé děti, modlete se!

Nejsvětější Trojice lásky, dáváme naši starší sestru, tvoji dceru Izrael, do rány na tvém
boku. Dej, ať zřídlo milosrdenství se hojně vylévá na naši sestru Izrael a ať její utrpení
je zmírněno v Boží vůli kvůli jejím dětem, které tolik miluješ. V Boží vůli Tě o to
prosíme touto modlitbou, Ó, Pane, skrze Nejsvětější Srdce Ježíšovo
a Matky Marie.
Amen.

1018. Poselství Ježíše ze dne 9. října 2019.
Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko), http://jezusuzenete.hu
ČAS MILOSRDENSTVÍ VYPRŠEL A VYSTŘÍDÁ JEJ ČAS MÉ SPRAVEDLNOSTI

Modlila jsem se za maličké stádo těch, kdo Ježíše milují, zbožňují a ctí Ho. Prosila jsem pro ně
milost jasného vidění, aby neuvěřili bludům a kacířství.
Ježíš: Všichni, kteří patří Mně, už vědí, co je pravda, Já sám jsem je osvítil. Oni bludy nepřijmou.
Ti, kdo vyznávají modlářství, nikdy neuvidí moji slavnou tvář. Oni se ponoří na dno pekla.
Zanedlouho se naplní proroctví. Srazí se dvě planety a na obloze se objeví světelný kříž. Vyliji na
každého člověka mého Ducha Svatého, a tehdy nastane velké a konečné rozdělení. Mnozí se obrátí
ke Mně, ale zatvrzelí budou ještě zlomyslnější. To oni budou původci všeho neštěstí.
Pak se naplní vše, o čem jsem vám řekl už předem. Chystejte se, neboť zanedlouho Mě uvidí
každé oko, až přijdu v oblacích nebe ve své slávě. Čas je zde, už nadešel. Čas milosrdenství
vypršel a vystřídá jej čas mé spravedlnosti. Vy, kdo Mi budete věrní až do konce, nyní se ještě
víc usmiřujte a modlete se. Tím můžete ještě trochu zmírnit pohromy.

Posilnění z Písma svatého:
Mt 27, 50: Ale Ježíš znovu vykřikl mocným hlasem a skonal.
1Kor 14, 21: V Zákoně je psáno: Jinými jazyky a ústy cizozemců budu mluvit k tomuto lidu,
ale ani tak mě nebudou poslouchat, praví Hospodin.

1019. Poselství Boha Otce ze dne 4. prosince 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
ODVRAŤTE SE
Mé děti, musíte být bdělé, neboť váš nepřítel plánuje pro mnohé pád a také strategie
k odebrání mnoha životů, aby získal duše v těchto časech konce. Buďte opatrné ve všem,
co děláte, abyste nebyly mezi těmi, které si vezme.
Řekl jsem vám v mém svatém Slovu, že váš nepřítel postupuje jako řvoucí lev a hledá, koho by
pohltil. Dělal to vždy a jeho aktivita se nyní zvýšila, jak se pokouší shromáždit zbytek duší, které
vždy chtěl mít.
Prchejte před sexuální nemorálností, odvraťte se rychle od starých hříchů, když se znovu objeví,
aby vás sváděly, neboť je to Odpůrce, který vás chce mít. Podřiďte se Mně, odolávejte mu, a on
uteče.
Nezapomeňte, že jsem vám to řekl. On nepřestane ve své činnosti, až do konce všeho času.
Bůh Otec

Poznámka: Viděla jsem to, když Pán řekl, že nepřítel vždy promýšlí strategie, aby nám přivodil pád
jakoukoli možnou cestou, ale nyní plánuje s novou intenzitou, a plánuje mnoho emocionálních
otřesů, vyčerpanosti a nouze, a všeho, co může přidat k svým plánům, aby nám způsobil pád.
Dávejte si pozor, svatí Nejvyššího!
1Petr 5, 8-10
8: Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako lev řvoucí a hledá,
koho by pohltil.
9: Vzepřete se mu, zakotveni ve víře, a pamatujte, že vaši bratří všude ve světě
procházejí týmž utrpením jako vy.
10: A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém
utrpení vás obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ.
Jak 4, 7-9
7: Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu
a přiblíží se k vám.
8: Umyjte si ruce, hříšníci, a očisťte svá srdce, lidé dvojí tváře!
9: Bědujte, naříkejte a plačte! Váš smích ať se obrátí v pláč a vaše radost v žal.
1Kor 6-18: Varujte se smilstva! Žádný jiný hřích, kterého by se člověk dopustil, netýká se
jeho těla; kdo se však dopouští smilstva, hřeší proti vlastnímu tělu.

1020. Poselství Ježíše ze dne 5. prosince 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

UVÁDĚN DO CHODU

Modlila jsem se k Pánu, aby k nám promluvil, když jsem v duchu uviděla ohromnou Boží ruku,
jak uchopila zeměkouli a zatřásla jí. Pak jí zatřásla znovu stejným způsobem, jako vy, nebo Já,
zatřesete sněhovou koulí. Pak jí zatřásla ještě silněji. A já jsem si vzpomněla na slova, která říkala,
že Bůh povstane a tvrdě otřese Zemí…
Mé děti, připravte se. Vůdce Ameriky bude odvolán a vystřídán. Ten, kdo ho nahradí, chce způsobit
škodu mému lidu. Takový byl už nějaký čas plán nepřítele a nyní je uváděn do chodu. Až se to
stane, už nebudete v bezpečí. Tento vůdce se pokusí vzít mému lidu vše, včetně vašich životů.
Velká nouze přichází na svět, ale s větší intenzitou na ty, kdo nesou mé jméno. Je uváděn do
chodu plán k odstranění všeho, co nese mé jméno, ze Země. O všem jsem vám řekl (v jeho Slovu
během let, nikoli právě v tomto proroctví), že je uváděn do chodu, a že začne rychle. Nebudete mít
čas se přizpůsobit, nebude vám poskytnut čas se ukrýt. Buďte připraveny na to, čemu budete nyní
čelit. Začne to odstraněním vůdce Ameriky.
Ježíš
Iz 2, 7-12
7: Jeho země je plná stříbra a zlata, jeho poklady jsou nepřeberné, jeho země je plná koní
a jeho vozům není konce.
8: Jeho země je plná bůžků, klanějí se dílu svých rukou, tomu, co vyrobili svými prsty.
9: Člověk se hrbí, muž se ponižuje, a ty jim nepromineš.
10: Zalez do skal, schovej se v prachu ze strachu před Hospodinem, před jeho
velebnou důstojností!
11: Ponížen bude zpupný pohled člověka, sehnuta bude lidská povýšenost;
v onen den bude vyvýšen jedině Hospodin.
12: Neboť den Hospodina zástupů přijde na každou pýchu a povýšenost, na všechno,
co se povznáší – to bude sníženo –,
Iz 2, 17-20
17: Sehnuta bude zpupnost člověka, ponížena bude lidská povýšenost,
v onen den bude vyvýšen jedině Hospodin.
18: Bůžkové nadobro vymizejí.
19: Lidé zalezou do jeskyň v skalách a do škvír v prachu země ze strachu
před Hospodinem, před jeho velebnou důstojností, až povstane, aby nahnal zemi strach.
20: V onen den člověk předhodí potkanům a netopýrům své bůžky stříbrné i bůžky zlaté,
které mu vyrobili, aby se jim klaněl.
Mt 24, 7-13
7: Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení
na mnoha místech.
8: Ale to vše bude teprve začátek bolestí.
9: Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou
nenávidět pro mé jméno.
10: A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět;
11: povstanou lživí proroci a mnohé svedou,
12: a protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých.
13: Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.

1021. Poselství Ježíše ze dne 6. prosince 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
PODLÍ LIDÉ NA MÍSTECH S VLIVEM A DŮLEŽITOSTÍ

Mé děti, řekl jsem vám, že budete nakonec nenáviděny všemi národy. Pronásledování mého lidu už
skutečně začalo všude a vy to musíte chápat a být připraveny to přetrpět, dokud nepřijde váš čas
být zavolány ke Mně domů.
Nepřítel má plán vyhladit vše, co je ode Mne. Podlí lidé na vysokých pozicích (pozicích autority)
pronesou proslovy a schválí zákony, aby to udělali. Moji lidé budou nazýváni lidmi nenávisti, ačkoli
takoví nejsou. Tímto způsobem ti, v pozicích autority, obrátí mínění lidí proti vám a v krátkém čase
budete pronásledováni kdekoli budete. Nakonec dojde k tomu, že vzít vaše životy bude povoleno
zákonem, až nepřítel získá na Zemi moc.
Nelpěte příliš na tom, co vlastníte, mé děti, neboť až tyto zákony budou schváleny, pak to,
co vlastníte, bude jako nic. Zmocní se vašeho vlastnictví a předají vás, abyste byly zabity. Nelpěte
příliš na svých životech, neboť budete žít věčně se Mnou.
Linie byly vymezeny, lidé si vybrali strany. Nyní strany budou ve válce jedna s druhou.
Vše, co jsem vám řekl, nastane rychle.
Nezapomeňte, že Já jsem s vámi ve všem, co budete snášet.
Ježíš
Mt 24, 7-14
7: Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad
a zemětřesení na mnoha místech.
8: Ale to vše bude teprve začátek bolestí.
9: Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy
vás budou nenávidět pro mé jméno.
10: A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět;
11: povstanou lživí proroci a mnohé svedou,
12: a protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých.
13: Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.
14: A toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům,
a teprve potom přijde konec.
Mt 28, 19-20
19: Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna
i Ducha svatého
20: a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi
po všecky dny, až do skonání tohoto věku.

1022. Poselství Ježíše ze dne 10. října 2019.
Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko), http://jezusuzenete.hu

ZŮSTANU S VÁMI PO VŠECHNY DNY, AŽ DO KONCE SVĚTA

Moje drahé děti, můžete vidět, jak velký chaos vládne ve světě. To všechno dovolím proto,
aby každý jasně viděl a zaujal stanovisko, na čí stranu se chce postavit. Nyní i nezasvěcení uvidí,
kdo koho zastupuje.
Moje děti! Moje srdce krvácí, když myslím na to, že musím potrestat tento hříšný svět.
To, co jsem řekl Jonášovi, to si i dnes myslím, že musím litovat lidí a všechny statky, které jste
vyprodukovali. Ale pravím vám, mnohem, mnohem větší škoda by byla, kdyby se zatratila duše
člověka, než celý stvořený svět. Proto jsem zemřel bolestnou smrtí na kříži, abych zachránil duše.

Když se nyní už natolik rozhojnil hřích a Zlý tolik duší stahuje do pekla, musím to zastavit.
Ode dneška se vytrvale modlete za to, abych co nejdřív přišel zpět na tuto Zemi a zabil Zlého
dechem svých úst. Abych jasem své slávy ukázal lidem, kdo je skutečný Kristus, Vykupitel, který
je vykoupil svou smrtí na kříži.
Až se vrátím, poznáte Mě podle toho: Mé rány, které jsem na kříži přetrpěl, se budou skvět na
mém slavném Těle jako svítící záře, jako blyštící se rubíny. Tehdy moji nepřátelé si zacpou uši,
mhouříce oči, budou křičet, protože nechtějí, aby pravda vyšla najevo. Ti, kdo sebe postaví
na mé místo, ti všichni zahynou. Budou jako popel, na který vane vítr. Vytratí se a nezůstane
po nich ani stopa.
Moje děti, modlete se za to, abych se vrátil v slávě a soudil Zemi. Obnovím tvář Země
a začne vláda tisíciletého pokoje. Láska a pokoj se pak políbí. Tehdy vrátím člověka zpět
do původního stavu, jak ho stvořil můj Otec. Znovu budou přebývat v rajské zahradě,
spolu se Mnou. S tím rozdílem, že Já už nebudu v těle bohočlověka, ale budu s nimi
v nejsvětější svátosti oltářní. Vyliji na ně svého Ducha Svatého a budou Mě velebit tak
dokonalým a pravdivým způsobem, jako ještě nikdy předtím. Velebení prvních křesťanů
bylo tomu podobné.
Moje drahé děti, myslete na to! Nezaobírejte se smetím. (Pán tím myslel na kacířství
a bludy). Ve své duši Mě ustavičně velebte a chvalte. Vzdávejte Mi dík za všechno, za dobro,
stejně jako za zlo. Očištění a potrestání světa je proto nyní nejpotřebnější, abych úplně smazal
hřích a všechnu špínu, kterou hřích s sebou přinesl. Kdybych to neudělal, lidé by
Mě zcela vyhladili z povrchu Země a Satan by byl pánem.
Zbožňovali by Lucifera v různých ošklivých podobách a přinášeli by mu oběti. Klesli by do hříchu
do té míry, že by obětovali i své vlastní čisté, malé a nevinné děti této ohavné zdechlině. Navzdory
tomu, že ty děti jsou mými dary. Ony jsou výstražnými znameními pro svět, že i lidé by se měli stát
tak čistými, jako dnes narozené dítě, které jsem Já stvořil.
Mé děti, nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale neumí způsobit škodu ve vaší duši. Bojte se jedině
hříchu! Až vás budou pronásledovat, dám vám skrze Ducha Svatého takovou výřečnost, z níž
nedokážou vyvolat hádku, ale přesto vás vyhubí z povrchu Země. Protože zastupujete Mě a jste
jim na obtíž.
Nyní budete svědky mnoha podivuhodných znamení, která se ještě nikdy nestala, a ani se
na této Zemi víc nestanou. Proroctví se naplní. Na nebi budou také znamení, která budou
symbolicky ukazovat současný stav.
Srážka dvou planet znamená, že dobro a zlo se dostanou do konfliktu. Dobro, věčný Boží zákon,
zničí moc Zlého.
Znamení jasného kříže na nebi znamená můj jásot, slávu a Vykoupení, které se událo na kříži.
Již předem ukazuje, že se vrátím v slávě, v oblacích nebe, abych soudil svět.
Oheň, kterým zpopelním každý hřích a zlo, znamená, že Bůh je stravující oheň, Jenž plamenem
své lásky zničí oheň nenávisti. Oheň lásky všechno vstřebá do sebe.
I když tyto elementy a tresty jsou strašidelné pro vaše křehké tělo, v němž mnozí zemřou, přesto
se radujte a plesejte, že Bůh bude soudit tento svět, zničí hřích, aby na jeho místo položil svatost.
Tento svět se nyní svíjí v porodních bolestech. Je do něj vtištěna všechna Satanova lest, nesprávná
myšlenka, zlomyslnost, jimiž chce zatratit duše. Nyní zuří strašný boj o duše.
Hordy zlých démonů spáchají vše, aby nic netušící dostali do pasti. Mají v úmyslu, aby je
přesvědčili, že dobro je zlo, a o zlu, že je dobro. Svatí andělé zápasí o vás s démony.

Ale jen andělé strážní lidí, kteří se zasazují o Pravdu a prosí Mě o spásu, umějí bojovat proti
démonům. Tehdy přikážu svým svatým andělům, aby zápasili o tyto duše. Tyto lidi odeberu ze
Satanovy blízkosti a zachráním je ještě i tehdy, kdyby je zabili.
Moje děti, nezáleží na tom, jak dlouho zde žijete a jak, ale jen na tom, kam půjdete po vašem
pozemském životě. Usilujte o záchranu své duše tak, že budete znát a dodržovat mé Zákony.
Zůstanete-li Mi věrní, vaší odměnou bude věčné štěstí.
Víc, než jakákoli modlitba a praktikování svatosti se Mi líbí, když duše hledá a vykonává mou vůli.
To je největší modlitbou, je to samo o sobě svatost života. Protože skrze vás chci uskutečnit můj
věčný svatý plán, abych vás mohl odměnit za vaše služby.
Moje maličké děti, Já jsem vždy s vámi, vždyť jsem to slíbil: Zůstanu s vámi po všechny dny,
až do konce světa. Cítíte-li se opuštěné a osamělé, tehdy jsem s vámi sjednocen nejtěsněji.
Tehdy je zapotřebí vaše víra, abyste Mi se silnou vírou důvěřovali i v mém příslibu. Když vás
budou pronásledovat a budete mít těžký osud, myslete na tato má slova! Ten, kdo důvěřuje
Bohu, nebude nikdy zahanben. Neboť Já jsem věčný, všemohoucí a věrný.
Žehnám vás překypující, nekonečnou, věčnou láskou mého srdce, mým posilňujícím požehnáním,
ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Ježíš

Posilnění z Písma svatého: Mt 19, 28.
28: Ježíš jim řekl: Amen, pravím vám, až se Syn člověka při obnovení všeho posadí
na trůn své slávy, tehdy i vy, kteří jste mě následovali, usednete na dvanáct trůnů
a budete soudit dvanáct pokolení Izraele.

1023. Poselství Ježíše ze dne 13. ledna 2011.
Nástroj: Michael Joyce (USA).
JAK DLOUHO JEŠTĚ BUDU MUSET NA VÁS ČEKAT?
Zármutek mám v srdci, říká Pán, smutný a ztrápený.
Jak dlouho ještě budu muset na vás čekat, abyste se ke Mně obrátili?
Jak dlouho ještě budu muset snášet špínu vašich smyslů?
Jak dlouho ještě budu muset na vás čekat, abyste přišli ke Mně v lítosti a pokání?
Jak jsem unaven vaší pomalostí.
Volám k vám, ale vy si nevšímáte mého hlasu!
Nemůžete slyšet hlas vašeho Tvůrce, protože ve své pýše jste Mne sesadili z mého trůnu
a těšíte se nyní ze své takzvané moudrosti.
"Nemáme žádné potřeby! Jsme soběstační!", říkáte.
"Není takových jako my!"
VSKUTKU, JSTE SLEPÍ A VELICE POLITOVÁNÍHODNÍ.
Vskutku, ztratili jste cestu a svedli jste ostatní s vámi: slepý vede slepého, hluchý
vede hluchého, ale němí nejste.

S velikou arogancí vrháte na Mne rouhání a vyzýváte Mě, abych odpověděl.
A já odpovím, ale budete ohromeni mou odpovědí.
Vskutku, poslal jsem Posla mezi vás, jako odpověď na vaše výzvy, ale tak málo, tak velmi
málo vzalo vážně její poselství.
Copak ona [Naše Paní Marie] říká?
Můžete mi to povědět?
Vpravdě říkám vám, že jste si sami vybrali IGNOROVAT její varování a tak jsem nucen
dovolit, abyste pili z číše mého hněvu a znechucení.
Vpravdě vám říkám, Já vás miluji bezpodmínečně!
Vpravdě vám říkám, abyste přišli ke Mně, zatímco je ještě čas, neboť se na vás snesla
noc, a že nejtemnější hodina je před úsvitem!
V nekonečné a milosrdné lásce k vám ukážu vám váš politováníhodný stav.
Toužím po vás a volám vás zpátky "jako ženu opuštěnou a na duchu ztrápenou, ženu
mladosti, jež byla zavržena" [Iz 54,6].
Mé srdce je smutné a neutěšené.
Vskutku, protože vás miluji, musím dovolit, abyste pili číši utrpení, abych vás jen
přivedl k smyslům a dovolil, abyste si uvědomili, že jste si vybrali sloužit duchu tohoto
světa temnot a přivést temnotu na sebe samé.
Ve vašem zájmu dovolím, aby mé Světlo na vás mocně zářilo, abyste mohli vidět váš
omyl.
Nesoudím vás.
Avšak vy se odsoudíte sami, vašimi hříchy proti jednomu, Jenž vás miluje, a proti
bližnímu.
Jak toužím, abyste se ke Mně obrátili.
Očekávám vás s náručí otevřenou a s touhou po vás v mém srdci, abyste byli Jeden, jako
je můj Otec a Já Jeden.
Můj lide, pohleďte na můj kříž a povězte Mi: "Co vidíte"?
Nevidíte mou totální a bezpodmínečnou Lásku k vám?
Vydláždil jsem pro vás cestu, úzkou a bezpečnou.
Je to cesta dobře osvětlená Láskou a Pravdou a povede na prsa Našeho Otce, vašeho
Otce a mého.
Ve Mně poznáte jeho Lásku.
Beze Mne budete odříznutí a opuštění.
Neodvracejte se od hlasu jeho Lásky.
Přijďte, dovolte Mi obvázat vaše rány a vyléčit vaše duše.
Přijďte ze zimy a zahřejte se ve věčném plameni mého milujícího a Nejsvětějšího Srdce.
Dovolte mi, abych vás posadil a vykoupal a nakrmil mou Láskou.
Vraťte se ke Mně.
Není nic, co bych nemohl odpustit, mimo duši, která neuzná, že potřebuje odpustit.
Vstal jsem ze svého trůnu, můj lide, a stojím jako žebrák, čekající váš návrat, s pažemi

otevřenými a se srdcem probodnutým smutkem.
Trápím se, mé děti, pro vaši lásku a stojím v nesnesitelné bolesti.
Přijďte, prosím vás, vraťte se k Lásce a dovolte sami sobě "důstojnost" být milováni.
Váš Ježíš
1024. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 18. listopadu 2019.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

JAKO VELITEL NEBESKÝCH ARMÁD VÁS VARUJI

Boží lide,
jako velitel nebeských armád, v poslušnosti Nejsvětější Trojici a naší a vaší Královně
a Matce, vás varuji.
Boží lid je důvodem bolesti pro Nejsvětější Srdce.
Směr, který se lidstvo rozhodlo přijmout, je pochmurný, vede vás k opaku toho, co je Boží vůle
a věčné statky.
Rozrušený člověk nemyslí logickým způsobem. Vzdaluje se základním principům dobrého Božího
syna a zlo jej přiměje jednat v zapomenutí nejprve na synovský vztah lidského stvoření s naším
Pánem a Králem Ježíšem Kristem, a pak, v pohrdání naší Královnou a Matkou, zapomíná na vše,
co představuje mez a brzdu. Lidstvo je ochotné porušit pravidla, všechna pravidla, normy
a správné zásady.
Ubohosti zla jako závist, podezíravost, netolerance, pýcha, nepřátelství, lži, nepřítomnost lásky,
a tím i lidského myšlení, zmutovaly, a ego vládne nad lidským tvorem a zvysoka vévodí nad svými
bratry. Lidstvo oplývá vrtochy mocných, lidstvo bez spirituality je úrodnou půdou do níž Zlý může
sázet nejistotu, která se pak bude vyskytovat po celém světě, nejistotu v mužích, kteří vládnou
národům, i u ovládaných, stejně jako ve všem, co člověk dělá.
Boží lidé, v současné době přemýšlíte určitým způsobem a zítra jej změníte jako oblečení.

Dokud se člověk nevrátí ke své duchovní realitě, k jednotě s naším Králem
a Pánem Ježíšem Kristem, lidské stvoření nebude moci obnovit pokoj, ani u sebe,
ani ve světě.
Nárůst přírodních katastrof je podporován lidským stvořením bez opravdové lásky, ani víry
v našeho Krále a Pána Ježíše Krista. Ďábel je milován a oslavován člověkem.
Běda těm, kdo v této chvíli oslavují zničení chrámu. Ti, kteří tak jednají, také budou zničeni!
Boží hněv na ně udeří, pokud se nebudou kát včas a budou i nadále pracovníky ďábla.
Země se nachází ve velkém nebezpečí. Kometa, tak často zmiňovaná, se přibližuje k Zemi
a vy ji neodhalíte dříve, než se přiblíží ještě víc. Člověk vědy nemůže jít dál, než mu Bůh dovolí.
Státní převraty budou následovat jeden po druhém, Boží děti jsou a budou pronásledovány
nenávistnými hordami, které podporují zlo.
Přírodní katastrofy vzrostou ve své síle a lidstvo to uvidí a bude naplněno zděšením, ale neskloní
se před naším Králem a Pánem Ježíšem Kristem. Naopak, rozpoutá svůj hněv proti Nejsvětější
Trojici a jejím věrným.
Antikrist se chystá vystoupit a terén je pro něj připraven. Až lidstvo bude obětí nepokojů,
a až přijde válka, antikrist se objeví.
Modlete se, Boží lidé, Boží stvoření. Modlete se za Španělsko, jeho lid znovu povstane
proti moci, stejně jako ve Francii a Ekvádoru.
Modlete se, Boží lidé, Boží stvoření. Modlete se za Paraguay, tento lid bude bolestně
trpět. Modlete se, Boží lidé, Boží stvoření. Modlete se za Chile, jeho země se bude silně
třást.
Modlete se, Boží lidé, Boží stvoření. Modlete se za Nikaraguu a Venezuelu.
Pohrdání a utrpení Božího lidu zvýší ochranu dětí naší a vaší Královny a Matky.
Venezuela – zlo stále bije Boží lid. Skrze tyto země bude v době války zahájen teror
vůči jiným zemím.
Modlete se, Boží lidé. Modlete se za Mexiko. Tento národ překypuje hříchem. Modlete
se, tento národ je silně otřesen a jeho děti trpí přespříliš. Spící sopky se probouzejí,
a ty, které jsou probuzeny, způsobí zkázu.
Modlete se, Boží lidé, stvoření naší Královny a Matky nebe a země. Modlete se, vody
se zvedají s velkou silou. Asie je silně otřesena a vody se dostávají až na další pobřeží.
Modlete se za pobřežní oblasti v El Salvadoru, Guatemale a Mexiku.
Modlete se, Boží lidé, stvoření naší Královny a Matky nebe a země. Modlete se za Spojené státy,
utrpení v tomto národu roste.
Lidstvo, virusy se objevují s krutými mutacemi, už jsem vám to dal z Božího příkazu poznat.
Tato část historie lidí je pro celé lidstvo bezútěšná, stejně jako budou kruté následující
události. Proto je nezbytná jednota stvoření se svým Stvořitelem, stejně jako
vzájemná jednota Božích dětí.
Církev bude otřesena, přijde chaos, a pak rozkol.

Nezapomeňte, že Boží děti nejsou nikdy opuštěné, je to člověk, jenž se vzdálil od svého Pána
a svého Boha.
Naše Matka a Královna Nebe a Země nikdy neopouští své děti, jsou to její děti, které ji opouštějí.
Boží milosrdenství je větší než lidské utrpení. Vraťte se na správnou cestu.
Lidstvo krvácí na zemi už předem. Démon se zmocnil klíčových pozic, aby oslavil objevení
antikrista.
Boží lidé, musíte se duchovně posílit, nepodlehnout [technologickým] novinkám, nepřijmout,
co je v rozporu s učením našeho a vašeho Krále a Pána Ježíše Krista a být opravdové. Sjednoťte
se a ochraňujte se, zůstaňte věrní Nejsvětějším Srdcím. Tak, uprostřed zmatku lidstva, obdržíte
nezbytnou pomoc, abyste se úplně nezhroutili. Buďte jednotní, abyste byli pevnostmi, odolávající
zlu.
My, andělské chóry, vás chráníme. Je na vás, abychom mohli dokončit náš úkol.
Nejste sami, Boží ochrana je v každém z vás. Neustupujte, pospěšte si a buďte láskou, modlete
se a buďte realitou modlitby. Postěte se a obětujte, co vám působí největší oběť v duchu a mysli.
Chráníme vás.
KDO JE JAKO BŮH?
NIKDO NENÍ JAKO BŮH!
Svatý archanděl Michael
1025. Poselství Boha Otce ze dne 9. prosince 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
ZMĚNY
Mnoho změn přichází do vašich životů, mé děti, a nejsou všechny dobré. Vstupujete do času
pronásledování, nepodobnému žádnému před ním, kdy se stane pro mé lidi všední, že budou
zabiti, budou-li veřejně hlásat mé svaté jméno. Musíte nastavit svá srdce, aby se nevzdávala
a činit, co je nutné, abyste dosáhly nebe. To se příčí vaší lidské přirozenosti, proto se musíte
rozhodnout už předem, jak budete jednat.
Bude nepřítel schopen vás umlčet? Budete stále velebit mé jméno, až se stane zakázané? Budete
souhlasit s mými nepřáteli, abyste si zachránili kůži? Neboť zachránit svou kůži tímto způsobem,
je ztratit svou věčnou duši. Musíte se rozhodnout, který z nás bude váš Bůh.
Dávejte si pozor, abyste nevěřily, že jste ve své víře silnější, než jste, neboť ti, kdo jsou slabí
ve víře, budou snadno přesvědčeni Mě zapřít pro kus chleba, až bude velká nouze. Nenechejte
nepřítele, aby vás polapil nepřipravené.
Bůh Otec
Mt 24, 9-10
9: Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás
budou nenávidět pro mé jméno.
10: A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět;

Jan 15, 18-21
18: Nenávidí-li vás svět, vězte, že mě nenáviděl dříve než vás.
19: Kdybyste náleželi světu, svět by miloval to, co je jeho. Protože však nejste ze světa,
ale já jsem vás ze světa vyvolil, proto vás svět nenávidí.
20: Vzpomeňte si na slovo, které jsem vám řekl: Sluha není nad svého pána.
Jestliže pronásledovali mne, i vás budou pronásledovat – jestliže mé slovo zachovali, i vaše zachovají.
21: Ale to vše vám učiní pro mé jméno, poněvadž neznají toho, který mě poslal.
Mt 24, 13: Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.
Mt 6, 24: Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť jednoho bude nenávidět a druhého
milovat, k jednomu se přidá a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku.
Joz 24, 15: Jestliže se vám zdá, že sloužit Hospodinu je zlé, vyvolte si dnes, komu
chcete sloužit: zda božstvům, kterým sloužili vaši otcové, když byli za řekou Eufratem, nebo božstvům
Emorejců, v jejichž zemi sídlíte. Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu.
Mt 10, 33: kdo mě však zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi.

1026. Poselství Boha Otce ze dne 21. ledna 2012.
Nástroj: Louise Starr Tomkiel (USA).
DRASTICKÉ GEOLOGICKÉ PROMĚNY
Přichází čas, drahá dcero, kdy tvář Země projde drastickou geologickou proměnou. Části
Spojených států, [obou] Amerik, Evropy, Asie, Středního a Dalekého východu, ostrovy a ostrovy
národů už nebudou existovat.
Všechny oceány, moře, řeky změní svou polohu, zatímco vysoké hory se sníží a stanou se plochým
terénem.
Průmysl se zhroutí a obchodní svět už nebude, protože burzovní trh padne a banky zkrachují.
Ze všech tak zvaných věr a církví všude na světě, zůstane jen má jediná svatá katolická apoštolská
církev.
Zachráním drobný zbytek svatého katolického lidu a zvířat, jak jsem to udělal za času Noe, abych
obnovil mou novou Zem.
Jak se tento čas přibližuje, můj lid a má církev bude velice trpět.
Na nějaký čas se budete skrývat.
Nebuďte překvapení, ani naplnění obavami, že se tento čas rychle blíží.
Brzy sešlu celosvětové Varování.
To proto, abych probudil a obrátil mnoho ubohých duší.
Všichni projdete "temnou nocí duše", abych vyzkoušel vaši víru a důvěru ve Mne.
Po předepsaném čase má církev bude vzkvétat, svatý Michael zvítězí v bitvě se Satanem.
Mariino Neposkvrněné Srdce zvítězí. Já stvořím nové nebe [a novou Zem].
Satan a všechny jeho kohorty budou spoutány v pekle na tisíc let, zatímco bude panovat pokoj.
Pak ještě jednou, Satan bude uvolněn (k poslednímu soudu), a pak přijde konec.
Amen, drazí!
Můj pokoj vám dávám. Celému mému věrnému Zbytku dám mou Lásku a hodně síly.

Držte se Mne. Modlete se a buďte Mi věrní.
Amen. Domluvil jsem.
Bůh Otec
1027. Poselství Boha Otce ze dne 13. prosince 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
ZUŠLECHTĚNÉ ZLATO
Mé děti jsou často zaměstnány věcmi světa. Řekl jsem vám, co přijde, a tento čas je nyní
u vás.
Jste připraveny na pronásledování, neboť už začalo. Varoval jsem vás před tímto časem. Jste
schopné být tak silné, jak si myslíte, že být můžete?
Nebo Mne zapřete, abyste zachránily svůj vlastní život? Abyste zachránily život někoho, koho
milujete? Uvážily jste, jak tento čas bude vypadat? Opravdu jste spočítaly cenu vaší víry ve Mne?
Mnohé z vás věří, že jsou silné, avšak dosud Mi nikdy nedovolily svou víru vyzkoušet.
Modlete se o víru a vytrvalost, mé děti. Dovolte Mi vyzkoušet vaši víru, abyste mohly vystoupit jako
zušlechtěné zlato.
Bůh Otec
Lk 10, 40-42
40: Ale Marta měla plno práce, aby ho obsloužila. Přišla k němu a řekla: „Pane, nezáleží
ti na tom, že mne má sestra nechala sloužit samotnou? Řekni jí přece, ať mi pomůže!“
41: Pán jí odpověděl: Marto, Marto, děláš si starosti a trápíš se pro mnoho věcí.
42: Jen jednoho je třeba. Marie volila dobře; vybrala si to, oč nepřijde.
Př 23, 4: Neštvi se za bohatstvím, z vlastního rozumu toho zanech.
Mt 6, 33: Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno
ostatní vám bude přidáno.
Mt 5, 10: Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť
jejich je království nebeské.
2Kor 12, 10: Proto rád přijímám slabost, urážky, útrapy, pronásledování a úzkosti pro Krista.
Vždyť právě když jsem sláb, jsem silný.
2Tim 3, 12: A všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, zakusí pronásledování.
Mt 10, 33: Kdo mě však zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi.
Ef 6, 11: Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům.
Jr 17, 9: Nejúskočnější ze všeho je srdce a nevyléčitelné. Kdopak je zná?
Mt 6, 24: Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť jednoho bude nenávidět
a druhého milovat, k jednomu se přidá a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku.
Mt 24, 13: Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.

Zach 13, 9: Tu třetinu však provedu ohněm. Přetavím je, jako se taví stříbro,
přezkouším je, jako se zkouší zlato. Ti budou vzývat mé jméno a já jim odpovím.
Řeknu: Toto je můj lid. A oni řeknou: Hospodin je můj Bůh.
1Petr 1, 7: aby se pravost vaší víry, mnohem drahocennější než pomíjející zlato,
jež přece též bývá zkoušeno ohněm, prokázala k vaší chvále, slávě a cti v den,
kdy se zjeví Ježíš Kristus.
Iz 48, 10: Hle, přetavil jsem tě, ne však jako stříbro, vyzkoušel jsem tě v tavicí peci utrpení.

1028. Poselství Ježíše ze dne 14. října 2012.
Nástroj: Pelianito (Janet Klasson, Kanada).

OTŘESY MUSÍ ZAČÍT DŘÍV, NEŽ BUDOU DUŠE PŘIPRAVENY

Ageus 2, 6-7: Toto praví Hospodin zástupů: Ještě jednou, a bude to brzy, otřesu nebem i zemí,
mořem i souší. Otřesu všemi pronárody, a přijdou s tím nejvzácnějším, co mají; a naplním tento
dům slávou, praví Hospodin zástupů.

Moji drazí,
kdybyste věděli, s jakou radostí předjímám slavné naplnění mého plánu, přestali byste se bát.
Neboť co je pokladem národů než krásné duše, které se shromáždí v církvi potom, co budou
otřeseny v samém nitru? Otřesy musí přijít dřív, než budou duše připraveny. A tak se radujte
se Mnou, neboť čas už je blízko!
Naplňte vaši misi v těchto posledních dnech – vaši misi modlit se za duše. Bude to jen tehdy,
až můj Dům bude naplněn poklady národů, kdy mé srdce najde odpočinek na zemi. Můj Duch
se vznáší nad zemí a hledá místo k odpočinku. Otevřete svá srdce, mé děti! Nechejte vašeho
milovaného najít odpočinek ve vás. Pak vaše mise bude naplněna v míru a radosti.
Otevřete vaše srdce, mé děti! Jsem tak blízko.
Ježíš

Ó, milovaný Duchu Svatý, ať tvá milost široce otevře mé srdce, abys mohl najít místo
odpočinku ve mně. Blahoslavená Matko, svatý Josefe, prosím, odejmi z mého srdce
vše, co nedává slávu Pánu, aby dokonalá Trojice lásky mohla ve Mně najít odpočinek.
Přijď Duchu Svatý. Přijď mocnou přímluvou Neposkvrněného Srdce Marie, tvé milující
choti.
Amen.

1029. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 25. listopadu 2019.

NÁSILÍ ROSTE, ŠÍŘÍ SE JAKO MOR

Boží lide:
Jako princ nebeských legií z Boží vůle, vás varuji.
Sled otřesů Země lidi přinutí, aby vzali v úvahu oznámení z nebe. A přesto, lidské stvoření neskloní
svou hlavu v uznání, že bylo upozorněno předem, protože se nechce podřídit slovům přicházejícím
shora.
Vzpoura člověka přivedla téhož člověka ignorovat hodnotu života. Lhostejnost člověka vůči
Nejsvětější Trojici vede lidstvo k myšlence, že se mu podařilo přežít bez Boha a že tak může
pokračovat v budoucnu, aniž by svého Pána a svého Boha potřebovalo.
Ale až do chvíle, dokud se samo neočistí, dokud nebude očištěno chapadlem komunismu,
antikristem a jeho služebníky.
K tomu dojde, až se člověk podívá na sebe samého, ponořeného do hříchu a vrátí se k Bohu.
Rozkoš, kterou si člověk opatřuje smysly, vytváří bouřlivá jezera, pokud jeho duchovní stav
je stavem vzpurného lidského stvoření, které se od Boha vzdálilo. Proto vás vyzývám
k rozhodnému obrácení, nikoli jen k zdánlivému, abyste neupadli do omylů, které jsou již šířeny
k Božímu lidu určitými oblíbenými syny naší Královny a Matky, což povede ke ztrátě mnoha duší,
kvůli jejich špatné nauce.
Buďte pevní, Duch Svatý vás osvítí, abyste mohli rozlišovat, ne podle toho, jak si to
představuje svět, ale jak to dělají a jednají Boží děti.
Máte Matku, která vás miluje mateřskou láskou, na niž se můžete obrátit, jakmile
ji budete potřebovat. Nepodceňujte tuto výsadu!
Síly zla napadly Zemi. Vládci, patřící většinou k světové elitě, rozšiřují strašné pomluvy a lži
o některých oblíbených synech naší a vaší Královny a Matky, se záměrem duševně roznítit lidská
stvoření proti církvi našeho Krále a Pána Ježíše Krista.
Boží lidé, intenzita pronásledování se bude zvyšovat a měli byste se na ni připravit s pevnou
a silnou vírou, se zbraněmi Lásky a poslušnosti k Božímu Zákonu a zásad, které jsou základem
křesťanského chování.
Nacházíte se v čase, kdy musíte vyjádřit veškeré své lpění k Nejsvětější Trojici
a k naší a vaší Matce a Královně Nebe a Země, bez váhání a v pravdě.

Modlete se, Boží lidé, modlete se, sopky se nepřestávají aktivovat. Modlete se
za Itálii a Indonésii, jejich utrpení bude vzrůstat.
Modlete se, Boží lidé, modlete se, počet zemětřesení se bude v tomto cyklu zvyšovat,
Země se bude třást z jednoho konce na druhý.
Modlete se, Boží lidé, modlete se, násilí roste, šíří se jako mor.
Boží lidé, člověk uvnitř hoří, sžírá se vnitřním nepokojem vyvolaným neposlušností, kterou
projevuje a v níž žije, odmítá Boží ochranu a přijímá to, o čem věří, že má největší hodnotu:
mazanost a lži Satana.
Boží lidé, Satanova lest nepřetrvá, bude okleštěna mocí, která je nad vší mocí: mocí Boží
[Mt 28, 18; Žid 1, 2-14; Fil 2, 9-11].
Ti, kdo nejsou poslušní Božích Přikázání, budou potom, co prožili své osobmí hříchy, naříkat,
sténat a mít pocit, že umírají. Pozor, Boží lidé, utrpení roste!
Jako odkaz této generaci, zanechávám růženec Nejsvětější Trojice v čase, kdy se
Soužení zvětšuje:
Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.
Modlete se Krédo.
Zpytujte svědomí.
První Tajemství: Ať se lidstvo naplní ctností síly.
Na velkém zrnku: Otče náš…
Pak se na stejném zrnku modlete: Nejsvětější Trojice, pošli své nebeské sbory ochraňovat celé
lidstvo a zachránit je, aby člověk odvrhl zlé úmysly a uchoval v Tobě svého ducha a své myšlenky.
Na dalších deseti malých zrnkách svatého růžence se modlete:
Boží moudrosti, sestup z tvého Trojjediného trůnu a přijď nás vést po cestě dobra.
Vroucí krátká modlitba: Buď mou silou a oporou.
Druhé Tajemství: Ať zlost neovládne život člověka.
Na velkém zrnku: Otče náš…
Pak na stejném zrnku se modlete: Nejsvětější Trojice, dej tvému lidu trpělivost, aby zloba
a její nezřízené účinky nezískaly pro sebe srdce člověka, a těžkosti nechť jsou vzdáleny od lidstva.
Na dalších deseti malých zrnkách svatého růžence se modlete:
Boží moudrosti, vzdal od celého lidstva těžkosti a nástrahy démona. Ať je lidské stvoření ušetřeno
konfliktů a ať utrpení nás nezasáhne.
Vroucí krátká modlitba: Buď mou silou a mou oporou.
Třetí tajemství: Ať je lidstvo požehnáno Nejsvětější Trojicí a ať je každé lidské
stvoření připraveno ke službě svým bratrům.
Na velkém zrnku: Otče náš…

Pak na stejném zrnku se modlete: Ať spravedlivost dosáhne lidstvo, aby přímost chování byla
svědectvím Božích dětí.
Na dalších deseti malých zrnkách svatého růžence se modlete:
Boží moudrosti, dovol, abychom jako lidstvo neztratili hodnoty a vyznání, v každém okamžiku byli
spravedliví pro čest a slávu Boží.
Vroucí krátká modlitba: Buď mou silou a mou oporou.
Čtvrté Tajemství: Ať šíření zla je zastaveno rozhodnutím celého lidstva, aby bylo Bohu
příjemné.
Na velkém zrnku: Otče náš…
Pak na stejném zrnku se modlete: Nejsvětější Trojice, duchovně moudří jsou ti, kdo se svým
chováním líbí Bohu, zbožňují Jej, a velebí Jej ve jménu všech lidských stvoření.
Na dalších deseti malých zrnkách svatého růžence se modlete:
Boží moudrosti, dej celému lidstvu, aby se obrátilo k Tobě s jistotou, že Ty jsi Bůh soucitný
a milosrdný a spravedlivý soudce, Jemuž se nemůžeme líbit bez víry.
Vroucí krátká modlitba: Buď mou silou a oporou.
Páté Tajemství: Ať se hněv nezmocní otěží lidského života.
Na velkém zrnku: Otče náš…
Pak na stejném zrnku se modlete: Nejsvětější Trojice, ať je tvá Láska přijata celým lidstvem,
aby upřímnost, úcta a laskavost se ve tvém lidu projevila k tvému obrazu, a abychom byli všichni
jedno v tvém srdci.
Na dalších deseti malých zrnkách svatého růžence se modlete:
Boží moudrosti, Boží Láska je zdrojem všeho dobra. Ať je stejná Láska přítomná všude
v Božím lidu: dovol, aby lidské zájmy byly opuštěny, aby ustaly nesváry a lidská spiritualita byla
v každém člověku zrcadlem tvé Lásky.
Vroucí krátká modlitba: buď mou silou a oporou.
Na třech zrnkách svatého růžence:
Boží Trojice: Ať Boží pokoj zaplaví srdce lidí bez rozdílu.
Boží Trojice: Ať nás Duch Svatý zaplaví svou Láskou.
Boží Trojice: Ať pokoj naší Nejsvětější Matky, který předčí všechnu inteligenci, přijde
až k nám.
Modlete se Zdrávas Královno, na počest Nejsvětější Královny a Matky.
Modlitba oběti:
Nejsvětější Trojice, ať tvá přízeň vede náš život, a ať lidstvo dosáhne nutné lítosti, aby mohlo
vykořenit šíření zla na Zemi.
Ó, Matko, veď nás k lítosti a být jako ty, věrní stoupenci a poslové tvé Lásky.
Nabídněte tuto oběť s upřímností a ukončete ji chvílí duchovní meditace.

Amen.
Buďte všichni požehnáni v Boží Lásce.
KDO JE JAKO BŮH?
NIKDO NENÍ JAKO BŮH!
Svatý Michael Archanděl
1030. Poselství Ježíše ze dne 4. prosince 2019.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

Můj milovaný lide:
Mé srdce vás chce udržet uvnitř, aby vás nic ode Mne neoddělovalo.
Stále vás volám, abyste byli poslové mé Lásky, mého pokoje, a čím jsou má volání naléhavější, tím
větší jsou rozptýlení a netečnost, v níž žijí moji lidé. Proto vás znovu vyzývám, abyste se modlili,
přijímali Mě v eucharistii náležitě připraveni. Vyzývám vás, abyste MĚ POZNALI a vstoupili do
lásky mé Matky, do jejího slova daného světu, v očekávání bolesti této generace pro neposlušnost
a pýchu s jakou jste se proti Mně vzbouřili.
Volám vás z Lásky, čas člověka není můj čas, a vy se nacházíte před mořem hříchů, které Satan
stále vylévá a roubuje do ducha, mysli a srdce lidského stvoření, aby vás naváděl
k odmítnutí Mne následovat a uznat se jako hříšníci, snažící se naložit na své bratry břemeno
vašeho nepatřičného, lehkomyslného, arogantního a unáhleného jednání.
Každý z vás byl volán svým jménem, aby Mě následoval! [Lk 18, 22].
Člověk nebyl poslušný, nechal se rozptýlit a vydal se jinými cestami, kde se setkal se
zlem, které využilo jeho duchovní slabost k ničení mých dětí a raduje se, že je vede
do chaosu, k rozdělení a úplnému oddělení od mé vůle.
Zlo tak proniká k slabým lidským stvořením kvůli nedostatečnosti nebo nepřítomnosti jakékoli
modlitby, k těm, která se nekají ze svých hříchů, jež stále tvrdohlavě páchají, k těm, které Mě
nepřijímají a drží se daleko od mé Matky, s vlažnou vírou, připravené Mne popřít nebo jedním
slovem ospravedlnit svou neposlušnost.
Takový je můj lid…

Volám vás vzhledem k naléhavosti tohoto času, kdy vidíte, jak se zlo zmocňuje mých
dětí, podněcuje je a vede k neustálým urážkám našich Nejsvětějších srdcí, kdy vidíte,
jak Satan využívá chatrné víry mých dětí.
Jste lidé jdoucí směrem k propasti, kvůli houževnaté lhostejnosti, s níž jednáte. Dusíte Mě tím,
že se Mnou manipulujete prsty svých rukou, chováte se ke Mně s neuctivostí
a s naprostou neúctou, bez vědomí toho, kdo a co jsem. Moji andělé pláčou, když vás
vidí, jak na sebe uvalujete své vlastní odsouzení, protože Mě přijímáte bez
opravdového pokání za své hříchy, aniž byste odčinili způsobenou škodu. Jsem
znevážen těmito věcmi, a ještě jinými, proto vám posílám mé Slovo, abyste se ve vší
naléhavosti mohli obrátit.
ZMĚŇTE SVŮJ ŽIVOT!
Hledejte Mě bez svého lidského, špatně regulovaného ega. Mé děti jsou jednoduché
a pokorné srdcem, které se kají způsobem dítěte a ve svém srdci nechovají zášť [Mt 11, 29].
Vyzval jsem vás, abyste si udrželi víru, a kolik vás Mě bude následovat? A kolik z těch, kdo se
nazývají mými věrnými stoupenci, zůstávají na cestě, neschopní pokračovat kvůli své pýše, kvůli
nedostatku odpuštění, kvůli domýšlivosti, nebo aroganci, odrazu jejich nemocného nitra?
Pozoruji mou církev s tolika dětmi, které očekávají, že jejich bratři budou jednat tak, aby se
nezavázali ke společnosti. Dívám se na mou církev, která přijímá praktiky cizí mé vůli a která se
s nimi vrhá do propasti, a dávajíc uspokojení Satanovi, dopouští se kacířství, znesvěcení
a popírání mého božství.
Kolik je těch, kteří postupují a kolik těch, kdo se na cestě nechají otupit rozptýlením
a noří se do svých smutků, aniž by pohlédli na ty moje!
Mé smutky jsou duše, které jsou ztraceny, mé smutky jsou zbožňovatelé Satana, mé smutky Mě
vedou k tomu, že se dívám na můj lid, který Mě odmítá, uráží, neposlouchá, páchá svatokrádeže
a tím odpadává z cesty.
Povolal jsem vás k spáse. Kolik je vás, kdo zůstali na dobré cestě a vás, kteří ji opustili?
Ach, moji lidé, temnota se rozprostírá nad vámi. Pustošení zla na mé církvi nebude
dlouho otálet, a pak utrpení bude růst. Pronásledování mých dětí vzroste až do bodu,
kdy se budete muset ukrývat, abyste Mě mohli zbožňovat.
Když se modlíte, musíte nabídnout modlitbu se srdcem v pokoji, se zkroušeným duchem
a s láskou k sobě a svým bratrům, jinak to jsou jen marná slova.
Moji milovaní lidé, přítomný čas je časem rozhodnutí, odvahy, oddanosti, víry, lásky, dobročinnosti,
naděje, pokorných proseb kvůli soužení, které žijete a které se každým dnem zvětšuje před
lidským tvorem, postrádajícím mou Lásku ze své vlastní vůle.
Země podléhá neustálým změnám, které se objevily ve všech dobách historie lidstva, ale tyto
změny nedosáhly takového rozsahu, jehož dosahují a dosáhnou v tomto čase, a postihnou lidstvo
a celou Zemi. Pohromy přicházejí jedna za druhou bez přestávky, aniž by dovolily pomoc jednoho
národa druhému a povedou je k životu v drásavé bolesti. Upozorňuji vás na to už předem, ne
abyste se Mě báli, ale abyste se spolehli na Mne a na mou Matku, jak se ještě žádná generace
nikdy nespoléhala. Modlete se neustále [Ef 6. 18] tím, že modlitbu spojíte s praxí.
Modlete se, mé děti, modlete se za Mexiko, jeho země se třese a vyvolává
v činnost další sopky.
Modlete se, mé děti, modlete se za Kostariku, trpí, její země se třese.

Modlete se, mé děti, modlete se za oslabenou Itálii, otřásá se a mé děti trpí invazí
modlářství.
Modlete se, mé děti, modlete se za Španělsko. Nepokoj se vrací, rozruch putuje ulicemi
a muž, ovládaný příkazy těch, kdo drží lidstvo se zastaveným dechem, povstane proti
čemukoli.
Modlete se, mé děti, modlete se. Albánie pláče.
Modlete se, mé děti, v jednotě. Modlete se jedny za druhé, tento okamžik už není ani
okamžik. Je nezbytné, aby můj lid nikdy nepřestal obětovat.
Mé srdce krvácí před bolestí, která se vznáší nad mým lidem.
Žehnám vás mou Láskou, žehnám vás mým pokojem.
Váš Ježíš

1031. Poselství Ježíše ze dne 20. října 2019.
Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko), http://jezusuzenete.hu

MILUJTE SE NAVZÁJEM, JAKO JÁ MILUJI VÁS
Moje drahé děti!
Čas nadešel. Teď se naplní slova proroka: Vnutí svou smlouvu mnohým v jednom týdnu

a v polovině toho týdne zastaví obětní hod i oběť přídavnou. Hle, pustošitel na křídlech ohyzdné modly,
než se naplní čas a na pustošitele bude vylito rozhodnutí [Dan 9, 27].

Už je přítomné ohavné zpustošení. Místo Mně se klaní modle. Zanedlouho Mě odstraní
z oltáře. Na moje místo postaví modlu a té se budou klanět.
Přečtěte si Písmo svaté. Když se starozákonní lid klaněl modle, tak jsem jej vždy krutě potrestal.
I teď na to čeká tento svět. Žijte v ustavičné připravenosti, neboť přijdu tehdy, když to čekat
nebudete. Blažení jsou ti, kdo stále bdí a jejich lampička je plná oleje.
Až přijdu, půjdou se Mnou na svatbu. Ale běda těm, které můj příchod najde nepřipravené.
Ti zůstanou venku, kde bude pláč a skřípění zubů.
Váš krátký pozemský život jste nedostali k tomu, abyste se zde zařídili, ale k tomu, abyste usilovali
vejít skrze úzkou bránu a získali věčný život.
Mnozí žijí tak jako nepřátelé sebe samých. Zbožňují svá těla. Starají se jen o to, co zpráchniví,
nevěnují se své nesmrtelné duši. Neznají mé učení. Nechtějí mé svátosti. Místo nich tráví čas
marnostmi. Potom přijde hodina, kdy duše opustí toto tělo z prachu a musí se postavit před mou
svatou tvář. Já jsem věčný soudce a každému odplatím podle jeho skutků. Jako hlavní příkaz jsem
dal lásku. Ten, kdo žije v lásce, ten už prošel soudem. Ale ten, kdo se proti lásce proviní, bude
krutě trpět.
Vy nejste jeden druhému soudcem, ale sourozencem. Nezjednávejte si svoje právo sami, moji
drazí, ale nechejte Boha, aby on spravedlivě trestal. Stojí totiž v Písmě: Mně patří odveta, já

odplatím, praví Pán. Ale spíš naopak: Když tvůj nepřítel má hlad, dej mu najíst, když má žízeň,

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

1032. Poselství Ježíše ze dne 18. prosince 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
VIZE MIXÉRU

Prala jsem trochu prádla a zeptala se Pána, zda má pro nás pár slov, když jsem spatřila vizi. V této
vizi jsem viděla obrovský mixér a něco, co se spolu promíchávalo. Viděla jsem, že hlavní příměs byl
soud – Boží soud. Další příměs jsem nerozeznala, a tak jsem se zeptala Jeho. Pane, co je tou
druhou příměsí? Odpověděl: Lidé.
Nyní jsem vzal lidi do mého soudu. Bude to čas intenzivního očišťování pro ty, kdo byli ponecháni
na Zemi. Stále si beru domů ty, kdo skončili svou dřinu, aby neviděli, nebo nemuseli snášet zlo,
které má přijít. Vezmu vás, kdo jste povoláni domů, rychle a milosrdně.

Poznámka: Viděla jsem, že jeho soud neznamená rozsáhlý soud, jako soud národa, ale zahrnuje
soud nad určitými domácnostmi, nebo místními oblastmi.
Mé děti, ujistěte se, že jste se rozloučily s těmi, které na Zemi milujete, neboť mnozí z nich budou
velmi brzy povoláni ke Mně domů. Projevte jim lásku a pozornost každým způsobem.
Přichystejte se udělat své poslání z laskavosti, dávání a odpouštění v tomto čase, abyste mohly mít
velkou odměnu v nebi, z níž se budete radovat po celou věčnost. Vzpomeňte si
na ty, na něž ostatní zapomněli – navštivte nemocné a ty, kdo jsou ve vězení. Postarejte se
o ty, kdo nemají otce a o vdovy. Starejte se o potřeby slabých a starších lidí.
Můj hněv bude velmi brzy vylit na Zemi a brzy zničím zlo navždy. Radujte se! Brzy budete
v nebi se Mnou.
Ježíš

1Petr 4, 17-18
17: Přišel totiž čas, aby soud začal od domu Božího. Jestliže začíná od vás, jaký bude
konec těch, kteří se Božímu evangeliu vzpírají?
18: Jestliže i spravedlivý bude stěží zachráněn, kde se ocitne bezbožný a hříšný?‘
Iz 57, 1-2
1: Spravedlivý hyne a není nikoho, kdo by si to bral k srdci. Zbožní muži bývají smeteni
a nikoho nezajímá, že byl spravedlivý smeten zlem.
2: Pokoje dosáhne ten, kdo jde správnou cestou. Odpočine na svém loži.
Lk 10, 27: On mu řekl: Miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, celou svou duší,
celou svou silou a celou svou myslí a miluj svého bližního jako sám sebe.
Mt 25, 34-40
34: Tehdy řekne král těm po pravici: Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království,
které je vám připraveno od založení světa.
35: Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách,
a ujali jste se mne,
36: byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení,
a přišli jste za mnou.
37: Tu mu ti spravedliví odpovědí: Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a nasytili jsme tě,
nebo žíznivého, a dali jsme ti pít?
38: Kdy jsme tě viděli jako pocestného, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsme tě?
39: Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme za tebou?
40: Král odpoví a řekne jim: Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu
z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.

1033. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 10. prosince 2019.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

ČTĚTE APOKALYPSU, JAKO ČTE DÍTĚ KNIHU POHÁDEK
Boží lide:
Ve jménu nebeských armád a z Boží vůle vám předávám tato slova.
Požehnání neotálejí pro ty, kdo se snaží činit dobro a kteří, připoutaní k evangeliu jsou láskou, jako
Nejsvětější Trojice je LÁSKA, jako naše Královna a Matka Nebe a Země je Láska a jako my sami
jsme Láska.
Uprostřed tak velkého zmatení, které charakterizuje blízkost "KONCE JEDNÉ ÉRY", NIKOLI
"KONCE SVĚTA", stále žijete v nepřestávajícím neklidu přicházejících a odcházejících mrzutostí,
které se objevují, aby vás udržely rozptýlené a mimo JEDNOTU s Nejsvětější Trojicí.
Jako Boží děti, musíte poznat zlo, které neúprosně bojuje proti Božímu lidu, a hledá jak vás
rozptýlit a přivést vás k opuštění víry. Ti, kdo vstoupili na duchovní cestu, jsou schopní vnímat sílu
této chvíle, kdy všichni démoni se nacházejí na Zemi, aby sváděli lidi a nechali je padnout.
Nejste si vždy vědomi, že lidstvo je ve varu a potřebuje jen malý důvod k tomu, aby se
pustilo do svých bratrů!
Scénář už byl zcela připraven těmi, kteří se chystají rozdrtit lidstvo svou mocí, kteří mu lstí chtějí
ukrást rozum a tlačí je k chování a jednání současného člověka. Ta povstání, současný chaos,
nemají původ v této generaci, zlo vytvořilo tento stav lidstva, aby se stal skutečností
v přítomném čase, v němž žijete, PROBUĎTE SE!
Ďábelský plán svobodných zednářů a ideologie v rozporu s dobrem, je oddělit člověka od svého
Stvořitele a zbavit ho duchovní podpory oběti eucharistie, aby upadl do těch nejodpornějších
hříchů.
Příliš mnoho podvedených ďáblem padne do pasti zla a přidává se k těm, kdo opustili a zřekli se
Nejsvětější Trojice.
BĚDA…! KOLIK JICH PADNE PO CESTĚ, OKLAMÁNO ĎÁBLEM!
Hledáte víru, svobodu?… Jděte ruku v ruce s naší Královnou a Matkou, aby vás vedla
k dobru. Je milovaná Otcem.

Vidíme lidi, jak útočí na církve zasvěcené Nejsvětější Trojici a naší Královně a Matce
a chvějeme se všichni v nebi před tak těžkou vinou. Ale ještě těžší bude příští vina, neboť útočí-li
dnes na chrámy zbudované rukou člověka k zbožňování Nejsvětější Trojice, zítra zaútočí na Boží lid
a náhle přijde pronásledování, tak často oznamované od dávných dob.
VY ČTETE APOKALYPSU, JAKO ČTE DÍTĚ KNIHU POHÁDEK. NE! NE! NE!
Kniha Zjevení bude mít své naplnění, jako vše, co se již splnilo v Písmu svatém.
Kdo odmítá Knihu Zjevení, odmítá celé Písmo [2Tm 3, 16].
Připravte se, Boží lidé, pozvedněte svého ducha k jednotě s Nejsvětější Trojicí. Sjednoťte smysly
fyzického těla a smysly duchovní, abyste byli jedno ve svých skutcích a vašem jednání, abyste
nebyli obílené hroby [Mt 23, 2-32], těmi, kdo v protivenství zapomenou Slovo Boží a ukryjí se
v brlohu, aby nebyli vidět, nebo aby se vyhnuli konfrontaci se sebou
a zkoumali svá svědomí.
Je marné uchovávat potravu v místech, která někteří připravili pro čas pronásledování
a soužení, jestli jste se dříve nepřipravili duchovně za použití rozlišování, které vám dal Duch
Svatý, s cílem zříct se zla s pevnou vírou a zachránit svou duši. Ani potrava, ani léky, ani peníze a
zásoby, nic z toho vám nebude užitečné, nebudete-li opravdovými chrámy Lásky [1Kor 6, 19].
Boží lidé, blíží se k vám velmi silné chvíle. Nejsou to chvíle podobné těm, které jste již poznali. Tyto
budou zkouškou víry, opravdové lásky, opravdové naděje, výjimečné dobročinnosti, během níž
budou někteří snadno podvedeni. Ne kvůli tomu, že neznají Písmo, ne proto, že neznají Slovo Boží,
ne proto, že se nemodlí, nebo nepřijímají Tělo a Krev Krista, našeho Krále a Pána, ale protože jsou
zvyklí nazývat se křesťany a plnit své povinnosti, ale bez vědomí božství, před nímž se
nacházejí, bez svědomí, a dokonce bez víry.
ZVYK PŘIVÁDÍ BOŽÍ STVOŘENÍ KE ZTRÁTĚ VĚČNÉHO ŽIVOTA.
Boží lidé, vy nebojujete proti lidem, ale proti zlým duchům rozptýleným ve světě
[Ef 6, 12], kteří se vrhli do urputné války proti dobru. Proto tam, kde na to myslíte
nejméně, se střetnete s těmi, kdo se postavili proti Božímu lidu.
Lidstvo je zkoušeno, zkoušeno do krajnosti, zvláště na úrovni víry, kterou člověk věří
v Jednoho a Jediného Boha, neboť potom, co ztratil víru, přijme patřit k jedinému náboženství;
na sociální úrovni, aby lidstvo ztratilo svou identitu; na politické úrovni, aby se lidstvo připojilo
k ideologiím, které řídí ďábel, jenž drtí lidi krutostí a bez soucitu; na úrovni ekonomické, protože
Satan dobře ví, že člověk, když se cítí vyveden z rovnováhy po ekonomické stránce, je schopen
všeho a zapomíná, co je dobro.
Scénář byl pečlivě formulován a Boží lid pozvolna ustupoval rozmarům zla. Budete
vědět, že má slova nejsou marná. Proto ať se každý dovolává Božího milosrdenství
a ať hluboce lituje svých hříchů. TEĎ!
Tato chvíle je mimořádně znepokojivá pro ty, co jsou vlažní, ale pro Boží děti, pevné ve víře, je to
chvíle, aby rozžehli svou víru.
Vyzývám vás, abyste se modlili, Boží lidé. Modlili se za světový mír, který je ohrožen,
i když to nevidíte a média to neukazují.
Vyzývám vás, abyste se modlili, Boží lidé. Člověk pozná zemětřesení a zpanikaří.
Modlete se, naléhavě proste Boží milosrdenství za země, které byly zmíněny nebem.
Modlete se za vesmírné události, které ovlivní Zemi.
Vyzývám vás, abyste se modlili, Boží lidé. Církev se otřásá, neztrácejte naději.

Vyzývám vás, abyste se modlili, Boží lidé. Argentina opláče vřavu, kterou bude žít.
Boží lidé, jste povoláni být věrnými dětmi; Ale vy jíte, pijete, ženíte se a vdáváte se
[Lk 17, 26-28], aniž byste brali v úvahu Boží volání, a Král právě přichází. Co se stalo
s člověkem?
Díváte se na Slunce, Měsíc, hvězdy, a vy už je neuvidíte. Temnota v duši člověka bude stejná, jako
ta, do jaké se ponoří Země. Odpovězte, Boží děti, změňte svůj život a přispějte k záchraně svých
bratrů. Odpovězte, nepohrdejte voláním. Pomozte vašim bratrům, kteří trpí kvůli přírodě.
SJEDNOCENÍ V OSLAVĚ NA POČEST NAŠÍ KRÁLOVNY A MATKY, CÍSAŘOVNY AMERIK,
MODLETE SE K BOHU, ABY ODHALIL TAJEMSTVÍ: ONA V SOBĚ KONEJŠÍ ANDĚLA
POKOJE.
KDO JE JAKO BŮH? NIKDO NENÍ JAKO BŮH!
Svatý archanděl Michael
1034. Poselství Ježíše ze dne 21. listopadu 2019.
Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko), http://jezusuzenete.hu

MOJE DRAHÉ DĚTI, NADEŠLA HODINA ROZDĚLENÍ

Moji drazí maličcí, mám z vás velkou radost. Představujete mimořádně velkou hodnotu
v tomto špinavém, mravně zkaženém světě. Jste svítící pochodně, sluneční paprsky, které září
mezi syny temnoty. Vždy takoví zůstaňte, abyste svítili jako Slunce v mém království, vy, kdo svým
životním příkladem a vašimi slovy učíte pravdě vaše okolí. Oznamujte mé evangelium všem, které
k vám přivedu: to považujte za vaši prvořadou úlohu! Chraňte se každé špíny, hříchu
a pohoršujících událostí.
Moje drahé děti, čas již nadešel. Už jsem vás připravil. Zanedlouho bude následovat velké
pronásledování, zejména katolíků. Můj protivník dobře ví, že vy jste nejsilnější, neboť Mě nosíte
ve svých srdcích, kde jsem vaším ochranným štítem. Proto vás chce zahubit, abyste neučily a nešly
příkladem svou skálopevnou vírou. Ale můj protivník může učinit jen tolik, kolik mu dovolím.
Moji drazí maličcí, všechno bude takové, jak jsem vám už řekl předem. Boj už otevřeně probíhá:
boj pravdy a kacířství. Velká temnota sestoupila na tento svět, duchovní temnota, vláda démonů.
Plán pro způsob, který bude použit, aby vám Mě vzali (nejsvětější svátost oltářní), je už hotov.
Až se to stane, tehdy budou nutit mé kněze k zbožňování falešných bohů, jak se můžete dočíst
ve starozákonním Písmu svatém.
Budou vám vyhrožovat, zejména kněžím, když nebudete zbožňovat jejich falešné bohy, že vás
zabijí. Proto budou nutit především kněze, neboť oni jsou vašimi vůdci, kteří vám slouží jako
příklad. Modlete se za ně, aby Mi důvěřovali a zcela se na Mne spolehli! Tehdy se nakonec oddělí
ti, kdo se modlám podrobí a ti, kteří to neudělají.
Moje drahé děti, nadešla hodina rozdělení. Nyní oddělím ovce od beranů. Ovce se postaví po mé
pravici a berani po levici. Těm, kteří budou stát po mé pravici, řeknu: "Pojďte, požehnaní mého
Otce! Zaujměte místo v království, neboť jste věrně vytrvali u Mne, následovali jste Mě, vyznali jste
svou důvěru vloženou do Mne (nebo víru ve Mne) i za cenu prolití vaší krve.

Ale těm, co budou vlevo, řeknu: Běda vám, pokrytci, zrádci, Jidášové, kteří jste Mnou opovrhovali
a stádo přivedli do zatracení. Pryč ode Mne, do věčného ohně, který je připraven pro ďábly a jejich
stoupence!
Moje drahé děti, nedokážete pochopit váhu a význam těchto slov, neboť peklo a nebe vidět
nemůžete: jen víra je vaše. Když uvěříte mým slovům a obrátíte v činy má napomenutí, budete
spaseni. Ale když ne, tak se zatratíte.
Moje drahé děti, už přišla ta hodina, nyní vystoupí antikrist. Začne konat své podvodné zázraky,
aby, pokud by to bylo možné, každého oklamal. Od nepaměti ještě nebyla víra natolik podrobená
zkoušce, jako je tomu teď. Proste ustavičně o milost silné víry ode Mne, abyste Mě vyznali
a nadosmrti při Mně vytrvali. Čas nadešel a tato doba se uzavře. Vrátím se v slávě v nebeských
oblacích a dechem svých úst zabiji zločince. Modlete se, aby se to stalo co nejdřív.
Až se vrátím, pozvedněte hlavu, neboť se blíží vaše vykoupení. Čekejte Mě v neustálé pohotovosti!
Vaše lampa nechť je plná oleje jako u moudrých panen, a potom, kdykoli přijdu pro vás, buď ve
své slávě, nebo prostřednictvím osobní smrti, půjdete se Mnou na svatbu.
K tomu vám žehnám překypující, nekonečnou láskou mého Srdce, ve jménu Otce i Syna
i Ducha Svatého.
Posilnění z Písma svatého:
Mt 16, 17: Ježíš mu odpověděl: "Blaze tobě, Šimone Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj
Otec v nebesích."

1035. Poselství Matky Spásy ze dne 11. prosince 2019.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

NEBOJTE SE, NEBOŤ JÁ DÁVÁM SVOU LÁSKU A POMOC VŠEM!

Děti mého Neposkvrněného Srdce,
V mém plášti je vyjádřeno, co se má stát lidstvu.
Jako Královna Nebes jsem se představila pokornému domorodci, který si nenechal pro sebe to,
co viděl svýma očima.
Jako prostí a pokorní, jako ti, kdo věří, aniž by viděli, jako ti, kdo uposlechnou první žádosti, když
s nimi jednou mluvíte, tak jednal i můj milovaný syn, svatý Juan Diego.
V pokoře je místo, kde se ztělesňuji, v pokoře toho, kdo vytrvá v poslušnosti, kdo nepřestává ctít
mé žádosti, které nejsou ničím jiným než Boží vůlí, k níž vás vyzývám.
Můj Syn žádá od člověka pokoru [Mt 11, 29] a člověk odpoví s arogancí – je to pravá
láska mého Syna?
Kvůli nedostatku pokory se člověk vzbouřil proti mému Synu a opovrhl Jím. Musím připomenout
těm, kdo opovrhují mým Synem a sešli na scestí tím, že se zavázali následovat ďábla, těm, kdo
byli podvedeni zlem, že zlo se usadí v těch, kdo ho přivítají. Děti, je nutné, abyste neprodleně
otevřely své duchovní oči a odvolaly svůj závazek chodit po boku ďábla.
Čiňte pokání z hloubi svého srdce s pevným úmyslem neútočit na mého Syna,
ani se rouhat, páchat kacířství, nezabíjet nevinné podporováním potratů,
a že nebudete jedním z těch, kdo přijímají to, co jde proti přírodnímu zákonu.
Výčitky svědomí mých dětí jsou naléhavé, jejich uvědomění je naléhavé, je naléhavé, aby církev
mého Syna pokračovala ve výchově lidu mého Syna. Je naléhavé, aby církev mého Syna otevřela
brány chrámů a vyzvala věřící, v jednotě s mými oblíbenými dětmi
a v poslušnosti, aby každý den oslavovali hodinu eucharistického uctívání, aby se lidské
stvoření nebránilo Boží lásce.

Musíte pochopit, že ďábel není alegorie: On existuje a zoufale se snaží proniknout
do srdce mých dětí a připravit podporu lidí antikristu, pomocí degradujících činů.
Mé děti, v tento den, kdy oslavujete můj titul Naše Paní Guadalupská, vás žádám o dar pro
mého Syna: buďte jednotou v našich Nejsvětějších Srdcích, milujte se navzájem
[Jan 23], odpusťte si z hloubi srdce a nabídněte nápravu za ty, kteří ji nečiní.
Válka je již na zemi, postupuje zvolna, národy jsou ve válce, ale vy, děti, to nevidíte, nejste
varovány, a až se rozšíří na lidstvo, budete trpět krutostí, které je člověk schopen. Budete
potřebovat si vzájemně pomáhat, navzájem se podporovat, a jako Matka si přeji, abyste mi nabídli
čistou lásku, která existuje v každém z mých.
VAROVÁNÍ JE BLÍZKO A VY NEODPOVÍDÁTE NA MÉ VÝZVY.
Varování je okamžik, kdy vás povede samotné svědomí, abyste se podívali na svá
utrpení a svá požehnání. Nebuďte hloupí a na sebe tvrdí.
Nebuďte pošetilí, neztraťte se ve světském, ani se nenechejte polapit lstivostí ďáblů, litujte svých
hříchů, než přijde tento okamžik, jak již bylo oznámeno různými způsoby.
Není to malá událost, děti, čiňte pokání, napravujte, modlete se, zasvěťte se mému Nejsvětějšímu
Srdci a buďte milosrdní ve jménu mého Syna.
Podívejte se na mne jako na císařovnu Amerik a… jak se srdce této Matky dívá na stav národů, na
jejich duchovní úpadek, na agresi, na nehoráznosti, jimž jsou vystaveny mé děti, a jak se mé děti
vrhají proti sobě, jak je ovládá šílenství a vede je, aby jednaly nikdy neviděným způsobem.
V tento den, kdy oslavujete mé zjevení, nabídněte mi pravou lásku, ne jinou než lásku
mého Syna.
Nebojte se, vedu vás k mému Synu, nebojte se, neboť já dávám svou lásku
a pomoc všem!
Nejste sami. Čekejte na mého milovaného anděla pokoje.
Mé požehnání je na všech mých dětech, které miluji v Boží vůli.
Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.
Matka Maria
1036. Poselství Matky Spásy ze dne 21. prosince 2019.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

LIDSTVO VSTOUPILO DO ČASŮ NEJVĚTŠÍ BOLESTI

Nejdražší děti mého Neposkvrněného Srdce:
Žehnám vás, lidé mého Syna, každého zvlášť.
Přicházím vás žádat, abyste věnovali pozornost mému slovu, neboť je Boží vůlí, abyste zůstali
pozorní.
MILOVANÍ, POZOR, NEROZPTYLUJTE SE!
POZOR, MÉ DĚTI, BUĎTE POZORNÉ!
Lidstvo vstoupilo do časů největší bolesti, která se bude v průběhu let zvětšovat, až do doby po
Očistě, kdy pokoj se dostane ke všem a bude ve všem.
Mé děti trpí nejčastěji respiračními nemocemi, které se zhoršují, protože se vracejí a trvají dlouho.
NETÁZALY JSTE SE, DĚTI, NIKDY SAMY SEBE, PROČ JSOU VAŠE DĚTI SLABŠÍ VŮČI
NEMOCEM DÝCHACÍCH CEST?
Vystavení drastickým změnám klimatu přispívá do velké míry, že váš organismus ohrožují
komplikace, vyvolané nemocemi dýchacích cest, ale současně se na tom podílí ruka člověka, jenž
rozptyluje chemikálie a viry vzduchem, abyste byli častěji nemocní, a původci těchto nemocí se
někdy stanou smrtelní pro lidská stvoření.
Vzhledem k tomu, byste se měly chránit, abyste zmenšily vystavování sebe bílým pruhům na
obloze, když pokrývají oblohu. Současně nakapejte olej dobrého Samaritána na to, co jste si
vybraly, aby vám chránilo nos a ústa.
Lidé z mocných národů s nemocnou myslí jsou démoni, kteří z letadel šíří nemoc nad mými dětmi.
ZAVŘETE SVÉ DOMY A NEVYSTAVUJTE SE VENKOVNÍMU VZDUCHU, KDYŽ UVIDÍTE
PODIVNÉ TVARY V ATMOSFÉŘE.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, z vesmírného prostoru se blíží nebeské těleso, které
bude znepokojovat lidstvo. Neberte má slova stále na lehkou váhu a buďte si vědomy, že Měsíc
a Slunce mají velký vliv na Zemi a na člověka.

Vědci, kteří pohrdají Slovem, které je vám dáváno Boží vůlí, nerozeznali předem to, o čem vás
zpravil můj Syn, proto berte vážně slova, která vám přináším.
Pohleďte, jak je magnetický pól Země odkloněn, a to způsobuje pro lidstvo a vědu vážné
komplikace.
Je nezbytně nutné, abyste se přiblížily mému Synu, i když jste terčem posměchu vašich
bratrů. Cesta mých dětí je cestou slávy, cestou věrnosti k Nejsvětější Trojici, cesta
proti proudu světa, cesta "Již, ale ještě ne."
Buďte pozorné, vulkanická aktivita se zvyšuje stejně jako zemětřesení, neboť tektonické desky,
které obklopují velkou část Země, jsou v neustálém pohybu, a to je přivádí k tomu,
že se lámou, vzájemně se ovlivňují, zvyšují svou sílu a utrpení mých dětí.
Vyzývám vás, abyste zůstaly duchovně připravené. Je nutné, abyste vy, lidé mého Syna, byli
světly, která přitahují pohled Otce k Zemi, aby viděl, že jeho věrní se nacházejí v čase uctívání.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, buďte věrné mému Synu, zbožňujte Jej,
dívejte se na Něj v každém svém bratru. Jako lid mého Syna nejste nikdy samy.
Mějte na paměti, že milosrdenství mého Syna je nekonečné a že vy jste zřítelnice jeho očí
[Dt 32, 10b].
Modlete se, milujte mého Syna, nezapomeňte, že jste jeho lidem a že vás nikdy
neopustí.
Modlete se za sebe, za své bratry, za celé lidstvo.
Má mateřská láska vám přináší pomoc a každý z vašich výkřiků je pro mne okamžitým hledáním
jak vám pomoci.
Nebojte se, jsem vaše Matka, můj Syn mi svěřil každé z vás.
Držím vás v mém Neposkvrněném Srdci.
Matka Maria
1037. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 23. prosince 2019.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

ZBOŽŇUJME SPOLEČNĚ TOHO, JENŽ PŘIŠEL NA SVĚT

Boží lidé:
Jako velitel nebeských armád, na příkaz Nejsvětější Trojice, vám sděluji toto:
Boží lidé, budete oslavovat narození našeho Krále a Pána Ježíše Krista, zrozeného naší Královnou
a Matkou Boží vůle, čisté a bez skvrny prvotního hříchu.
Každé lidské stvoření musí nabídnout božskému dítěti nové srdce k lásce,
s obnovenými city, aby se udrželo duchovně zdravé.
Boží lidé, touha být víc, ve všech aspektech života, je v této chvíli téměř povinností, obecně
uloženou člověku, avšak žádné lidské stvoření, které nezmění své nitro, nebude moci růst
v duchu, protože k tomu je nutné mít srdce zbavené světské špíny, především PÝCHY.
Nejistota se rozšířila v lidstvu, které kypí hněvem, a to je nakažlivá choroba, jež se šíří jako
pandemie do celého světa.
ČÍM JE TO ZPŮSOBENO?
Tím, že lidé, se svou duchovní chudobou, jsou lehkou stravou pro zlé duchy, kteří se toulají po
světě. To není výmysl, zlo se toulá po světě, protože příchod podvodníka je bezprostředně blízko.
Dívají se na změnu chování přírody, a popírají ji, slepí, co odmítají vidět realitu svýma očima.
Dívají se na zmatky v různých zemích a popírají, že se lidstvo nakazilo a rozohnilo, slepí,
co odmítají vidět realitu svýma očima.
Dívají se na potraty a nepřijímají odpovědnost, že jsou noví Herodesové tohoto století, slepí,
co odmítají vidět realitu svýma očima [Ž 135, 16; Mk 8, 18].
Žijí podle svého: muži se oblékají do hedvábí a do šatů žen, ženy do mužských oděvů
a popírají, že lidstvo jde směrem k propasti, slepí, co odmítají vidět realitu svýma očima.
Co se stalo v Sodomě a Gomoře? Co se stane této generaci, která nezůstane
nepotrestána pro tolik hříchů?
Oslavujete narození Dítěte Ježíše, Krále Nebe a Země, ale už jste Je odsoudili, aby trpělo urážkami,
úchylkami, kacířstvím a znesvěcením, omyly, s nimiž chcete modernizovat
a odstranit božské a nahradit je idoly. Kde je oběť kříže?
Bědování v nebi, bědování na zemi! Nevinné Dítě, Syn Boha živého a skutečného, přišlo
na zem, "Dítě-Bůh, Král Nebe a Země", chce dostat zpět, co je jeho, nového ducha
lásky, abyste milovali, jako miluje on a nezabloudili do modernismů, které drží Satana
vevnitř.
Boží lidé, vy, kteří se modlíte, nabízíte oběti a postíte se, modlitební skupiny, vy, které se postíte
a modlíte, které zůstáváte jako hlídky bez spánku, ale bdíte tak, že zlo přestává krást duše,
jednoduché, bez podezření i zatvrzelé, jež skrze půst a modlitbu se dokáží sklonit ve jménu Boha.
Boží lidé, vy, kteří se modlíte a nabízíte, nabízíte a modlíte se, jste majáky světla uprostřed temnot,
neochabujte, pozvedněte svou tvář, Bůh nad vámi bdí a my vás ochraňujeme, abychom – je-li to
vaše vůle – vás mohli vést na správnou cestu, na které se neztratíte.

Lidé Bohočlověka, každý z vás nese ve svém srdci to Dítě, které musíte probudit
a nechat je znovuzrodit, abyste se Mu odevzdali bez myšlenky na sebe, ale na spásu duší.
Narodilo se dítě, Dítě, které přišlo zachránit duše, Dítě, které, jsouc Bohem, vás žádá,
abyste se k Němu přiblížili a nabídli Mu zlato své duše, kadidlo oběti každého, abyste
zůstali na pravé cestě a myrhu pro zachování tradice, kterou vám dal, abyste ji udrželi
až do jeho Druhého příchodu.
Dnes, to Dítě, náš Král, touží po daru věrnosti, oběti, lidské vůle, sjednocené
s Ním.
Zbožňujme společně toho, Jenž přišel na svět, aby byl Králem. Navěky věků. Amen.
Sláva Bohu na výsostech a na zemi. Pokoj lidem dobré vůle.
KDO JE JAKO BŮH? NIKDO NENÍ JAKO BŮH!
Svatý archanděl Michael.

1038. Poselství Boha Otce ze dne 26. prosince 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
ČAS POŠETILÝCH PANEN
Mé děti, žijete v čase pošetilých panen. Dávejte si pozor, abyste nebyly jimi oklamány.
Nepřítel vašich duší pošle nerozumné panny vás okrást. Ve své hlouposti si hrají, zatímco ostatní
si odkládají do zásoby. Jsou líné, zatímco mé děti jsou přičinlivé. Plánují, že seberou
u mých dětí vlastní zaopatření v časech nouze. Nebyly pilné, aby studovaly mé Slovo a učily se
ode Mne, neboť jejich zájmem je svět kolem nich.
Je mým přáním, aby pošetilé panny dbaly mých varování a připravily se na to, co leží před nimi,
ale málo jich to udělá. Chybí jim moudrost a svědomitost. Nedbají na to, co je správné, místo toho
si vybírají, co je správné v jejich očích. Chodí po svých vlastních cestách, a ne po mých. Mé cesty
jsou cestami moudrosti a dobrého úsudku. Jejich cesty jsou bláznovství.
Ať vás nenajdu mezi nerozumnými v tomto čase, děti, ať vás najdu bdělé, modlící se a učící se
ode Mne, že váš konec může být dobrý.
Bůh Otec
Mt 25, 6-10
6: Uprostřed noci se rozlehl křik: Ženich je tu, jděte mu naproti!
7: Všechny družičky procitly a dávaly do pořádku své lampy.
8: Tu řekly ty pošetilé rozumným: Dejte nám trochu oleje, naše lampy dohasínají!
9: Ale rozumné odpověděly: Nemůžeme, nedostávalo by se nám ani vám. Jděte raději ke kupcům
a kupte si!
10: Ale zatímco šly kupovat, přišel ženich, a které byly připraveny, vešly s ním na svatbu;
a dveře byly zavřeny.
Lk 12, 19-21
19: a řeknu si: Teď máš velké zásoby na mnoho let; klidně si žij, jez, pij, buď veselé mysli.
20: Ale Bůh mu řekl: Blázne! Ještě této noci si vyžádají tvou duši, a čí bude to, co jsi nashromáždil?
21: Tak je to s tím, kdo si hromadí poklady a není bohatý před Bohem.
Ž1

1: Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává
s posměvači,
2: nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci.
3: Je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas, jemuž listí neuvadá.
Vše, co podnikne, se zdaří.
4: Se svévolníky je tomu jinak: jsou jak plevy hnané větrem.
5: Na soudu svévolní neobstojí, ani hříšní v shromáždění spravedlivých.
6: Hospodin zná cestu spravedlivých, ale cesta svévolníků vede do záhuby.

1039. Poselství Boha Otce ze dne 27. prosince 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
NAJDĚTE, POZNEJTE, POSLECHNĚTE
Mé děti, kvůli času, ve kterém žijete, budu intenzivně pracovat, abych každému pomohl najít Mne
a poslouchat Mne. Těm, kdo neustále šli svými vlastními cestami a ignorovali má Přikázání,
pomohu vám Mne najít. Přeruším jiné cesty, jimiž jste mohli jít, a tak se naučíte jít jen ke Mně pro
to, co potřebujete.
Pomohu vám, abyste Mne poznali skrze vaše napravování a zaopatření, které vám mohu dát jen Já
sám. Pomohu vám Mne poznat skrze mé Slovo, neboť nemůžete Mne poznat, aniž byste také znali
mé Slovo. Pomohu vám Mne poznat skrze mé tresty. Budete-li Mne poslouchat, budete požehnaní.
Pokud ne, nebudete se těšit všem z mých požehnání.
Bůh Otec
Žid 12, 5-12
5: Což jste zapomněli na slova, jimiž vás Bůh povzbuzuje jako své syny: Synu můj,
podrobuj se kázni Páně a neklesej na mysli, když tě kárá.
6: Koho Pán miluje, toho přísně vychovává, a trestá každého, koho přijímá za syna.
7: Podvolujte se jeho výchově; Bůh s vámi jedná jako se svými syny. Byl by to vůbec syn,
kdyby ho otec nevychovával?
8: Jste-li bez takové výchovy, jaké se dostává všem synům, pak nejste synové, ale cizí děti.
9: Naši tělesní otcové nás trestali, a přece jsme je měli v úctě; nemáme být mnohem víc poddáni
tomu Otci, který dává Ducha a život?
10: A to nás naši tělesní otcové vychovávali podle svého uvážení a jen pro krátký čas, kdežto
nebeský Otec nás vychovává k vyššímu cíli, k podílu na své svatosti.
11: Přísná výchova se ovšem v tu chvíli nikdy nezdá příjemná, nýbrž krušná, později však přináší
ovoce pokoje a spravedlnost těm, kdo jí prošli.
12: Posilněte proto své zemdlené ruce i klesající kolena‘
Př 3, 11-13
11: Neodvrhuj, můj synu, Hospodinovo kárání, neprotiv se jeho domlouvání.
12: Vždyť Hospodin domlouvá tomu, koho miluje, jako otec synu, v němž nalezl zalíbení.
13: Blaze člověku, jenž našel moudrost, člověku, jenž došel rozumnosti.
Zj 3, 15-19
15: Vím o tvých skutcích; nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený anebo horký!
16: Ale že jsi vlažný, a nejsi horký ani studený, nesnesu tě v ústech.
17: Vždyť říkáš: Jsem bohat, mám všecko a nic už nepotřebuji! A nevíš, že jsi ubohý, bědný
a nuzný, slepý a nahý.
18: Radím ti, abys u mne nakoupil zlata ohněm přečištěného, a tak zbohatl; a bílý šat,
aby ses oblékl a nebylo vidět tvou nahotu; a mast k potření očí, abys prohlédl.
19: Já kárám a trestám ty, které miluji; vzpamatuj se tedy a čiň pokání.

1040. Poselství Boha Otce z roku 1932.

Nástroj: Matka Eugenia E. Ravasio – sešit 1 (Itálie).

LIDÉ SI MYSLÍ, ŽE JÁ JSEM STRAŠNÝ BŮH

Od stvoření člověka jsem u něj ani na okamžik nepřestal žít. Jako Stvořitel a Otec člověka cítím
něco jako potřebu ho milovat. Není to proto, že bych ho potřeboval, ale má Láska Otce a Stvořitele
Mě nechává pociťovat tuto potřebu člověka milovat. Žiji tedy blízko člověka, následuji ho všude,
pomáhám mu ve všem a opatřuji ho vším. Vidím jeho potřeby, jeho starosti, všechna přání a moje
největší štěstí je ho zachránit a spasit.
Lidé si myslí, že Já jsem strašný Bůh a že uvrhnu celé lidstvo do pekla. Bude to velké překvapení
na konci časů, až uvidí tolik duší, o nichž si mysleli, že jsou ztracené, požívat věčné štěstí uprostřed
vyvolených. Chtěl bych, aby každé mé stvoření bylo přesvědčeno, že je zde Otec, který se o ně
stará a jenž by jim chtěl dát, dokonce už tady na zemi, předchuť věčného štěstí.
Matka nikdy nezapomene na malé stvoření, které přivedla na svět. Není ještě u Mne krásnější,
že si vzpomínám na každé stvoření, jež jsem přivedl na svět! Jestli matka miluje tu malou bytost,
kterou jsem jí dal, Já miluji více než ona, protože jsem ji stvořil. Když se někdy stane, že matka
milovala své dítě méně, kvůli nějakému nedostatku, jímž mohlo být postiženo, Já, naproti tomu
je miluji ještě víc. Stane se dokonce, že na ně zapomene, nebo na ně myslí jenom zřídka, zvláště
tehdy, kdy už jeho věk odnese její pozornost, ale Já na ně nezapomenu nikdy. Já je miluji stále,
i když si už na Mne nevzpomene, na svého Otce a Stvořitele. Já si však na ně vzpomínám a stále
je miluji.
Jak už jsem vám řekl výše, chtěl bych vám dát, dokonce už tady, věčné štěstí, ale vy jste
neporozuměli těmto slovům, takže jejich smysl:
Jestli Mě milujete a jestli Mě s důvěrou voláte tímto něžným jménem Otce, začínáte už zde na zemi
prožívat lásku a důvěru, jež vytvoří vaše štěstí na věčnosti a které budete zpívat v nebi, ve
společnosti vyvolených.
Není to tedy něco jako předjímání štěstí v nebi, které bude trvat věčně? Proto si přeji, aby člověk
si často vzpomněl, že jsem tam, kde je on. Že by nemohl žít, kdybych s ním nebyl a nežil jako on.
Přes jeho nevěru, nikdy nepřestanu být u něj. Amen.
Bůh Otec

Poznámka překladatele:
přeloženo z francouzštiny. Zdroj: vincent.detarle.perso.sfr.fr/catho/index.html
1041. Poselství Ježíše ze dne 28. listopadu 2019.
Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko), http://jezusuzenete.hu

MOJI MALIČCÍ, JEN U MNE JSTE V BEZPEČÍ

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

Tehdy mnozí, které podvedl antikrist, že je opravdový Mesiáš a poznají Mě, že jsem skutečný
Kristus, začnou naříkat. Ale vy, kteří jste od začátku antikrista odvrhli, propuknete v jásot při mém
návratu, neboť víte, že nadešlo vaše Vykoupení.
Moje drahé děti, čekejte na toto: Můj slavný návrat je už přede dveřmi. Modlete se za to každý
den, abych se vrátil a zničil zločince dechem svých úst, přetvořil zemi a přinesl vám období
tisíciletého pokoje. Šťastni budou ti, kdo budou žít v tomto novém světě, až svážu Satana, který
je pramenem všeho zla, na tisíc let.
Připravte se, už nadešel čas! Čtěte ze znamení. Každé mé proroctví se uskuteční. Žehnám vás,
kteří čtete má poselství a obracíte v činy mé učení, nekonečnou věčnou láskou mého srdce,
ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Ježíš

Posilnění z Písma svatého:
Mt 22, 37: On mu řekl: Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší
a celou svou myslí.

(*) Poznámka překladatele:

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

1042. Poselství Ježíše ze dne 18. listopadu 2012.
Nástroj: Pelianito (Kanada).

PLAČTE NAD TÍM, CO POSTIHNE POSVĚCENOU PŮDU, PO KTERÉ KRÁČEL
SPASITEL

2 Mak 3, 39: Ten, který má příbytek v nebi, je strážcem a pomocníkem toho Místa (Jeruzalém), bije a hubí
ty, kdo přicházejí, aby mu uškodili.

Milované děti,
není snad půda toho města posvěcená? Přesto přišli mnozí, aby ji znesvětili – někteří zvnějška, ale
někteří také zevnitř. Nemyslíte, že je vysoce ceněná Nejvyšším? Že každý její kámen byl spočítán?
Plačte, mé děti! Plačte nad tím, co postihne posvěcenou půdu, po které kráčel Spasitel. Modlete se
za ně. Modlete se za jeho obyvatele a za všechny, kteří je znesvěcují svými činy – zevnitř
i zvnějška.
Mé děti, velký smutek přichází na svět. Ale nemějte strach. Jsem vždy s vámi – až do konce věků.
A až mé město bude obnoveno, jeho krása zastíní všechnu jeho bývalou slávu. Už je to blízko!
Ježíš

Ó, Ježíši, měj slitování se svým svatým městem, jehož půda byla posvěcena tvou
přítomností a tvou svatou smrtí a vzkříšením. Ježíši, ať jeho slavná obnova přijde,
a přijde rychle. Ježíši, Maria, Josefe, milujeme vás. Zachraňte duše!
Amen.
1043. Poselství Boha Otce ze dne 31. prosince 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
SUŽOVÁNI
Jelikož státy, které se odvrátily ode Mne a mých cest, trápily můj lid, nyní Já budu trápit je.
Pozvednu armády, aby na ně zaútočily, změním jejich vegetační období, zneklidním jejich
vládnoucí představitele a sešlu mezi ně epidemie. Nepokoje vyvstanou mezi jejich národy
a budou je sužovat.
Protože jste sužovaly můj lid, budu nyní Já sužovat vás.
Nic dobrého nikdy nevzejde z toho, že se odvracíte ode Mne, ach, vy, z bezbožnosti.
Čas mého hněvu nadešel.
Bůh Otec
Ž 106, 36-41
36: Sloužili jejich modlářským stvůrám a ty se jim staly léčkou;
37: obětovali své syny a své dcery běsům.
38: Nevinnou krev prolévali, krev svých synů a dcer, které obětovali modlářským stvůrám
Kenaanu; proléváním krve zhanobili zemi.
39: Tak se poskvrnili svými činy, svým jednáním porušili věrnost.
40: Hospodin vzplál hněvem proti svému lidu, svoje dědictví si zhnusil,
41: vydal je do rukou pronárodů, vládli jim ti, kdo je měli v nenávisti.
Iz 5, 4-5
4: Co se mělo pro mou vinici ještě udělat a já pro ni neudělal? Když jsem očekával, že vydá hrozny,
jak to, že vydala odporná pláňata?
5: Nyní vás tedy poučím, co se svou vinicí udělám: Odstraním její ohrazení a přijde vniveč,
pobořím její zídky a bude pošlapána.
Iz 5, 11-14
11: Běda těm, kteří za časného jitra táhnou za opojným nápojem a až do setmění je rozpaluje víno.
12: Citera a harfa, bubínek a píšťala a víno jsou na jejich pitkách, ale na dílo Hospodinovo neberou
zřetel a dílo jeho rukou nevidí.
13: Proto bude můj lid vystěhován, neboť nemá poznání. I nejváženější budou hladovět, jeho hlučící
dav bude prahnout žízní.
14: Podsvětí roztáhne svůj chřtán a dokořán rozevře svou tlamu. Do něho sestoupí jeho důstojnost
i jeho hlučící dav, jeho hukot a jásot.
Iz 5, 20: Běda těm, kdo říkají zlu dobro a dobru zlo, kdo vydávají tmu za světlo a světlo za tmu,
kdo vydávají hořké za sladké a sladké za hořké!
Iz 5, 23: těm, kdo za úplatek ospravedlňují svévolníka a spravedlivým upírají spravedlnost.
Iz 5, 24: Proto jako jazyky ohně stravují strniště a suchá tráva mizí v plamenech, tak ztrouchniví
jejich kořen a jejich květ odlétne jako prach, neboť odvrhli zákon Hospodina zástupů a řečí Svatého,
Boha Izraele, pohrdli.
Iz 5, 26: I vztyčí korouhev k dalekému pronárodu, hvizdem jej přivolá od končin země. Hle, přijde
rychle a hbitě.

1044. Poselství Ježíše ze dne 30. prosince 2019.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

KAŽDÝ Z VÁS JE MÉ DÍTĚ, KTERÉ MILUJI VĚČNOU LÁSKOU

Moji milovaní lidé:
Nosím vás ve svém srdci.
Jste můj lid, miluji vás.
Stále vás volám, protože vás nechci ztratit. Jsem před každým z vás, jen Mi podejte ruku
a dovolte Mi vás vést. Budu světlem vašich očí.
Sjednocení s našimi Nejsvětějšími Srdci, začněme toto období, které je dobou duchovního
požehnání pro ty, kteří ji chtějí takto přivítat. Jít po příkré cestě není lehké: K dosažení cíle je třeba
mít dobrou duchovní kondici. Možná, že vám na cestě vpřed nabídnou spoustu vody, abyste
netrpěli žízní, nebo něco na ochranu před sluncem a deštěm, kde vám předloží chutné jídlo, abyste
netrpěli hladem, a jiní vám dokonce navrhnou použít dopravní prostředek, abyste se neunavili.
Svět vám nabízí toho tolik, a ještě víc, abyste vy, mé milované děti, nedosáhly cíle a nechaly se
rozptýlit těmito nabídkami, které vypadají, že vám pomáhají dosáhnout cíle jinými prostředky.
Ale nakonec uvidíte, že to vše bylo jen lží, jen klam vzít vás na špatné cesty
a vzdálit vás ode Mne.
To, moji lidé, je příběh této generace!
Žijete v čase, kdy zlo používá všechny úskoky, aby vás zmátlo, a představí vám jiného boha, který
není tím "JÁ JSEM." Ale nesmíte zapomenout, že "JÁ JSEM, KTERÝ JSEM" [Ex 3, 14].
Moji lidé, uvidíte, co jste dosud neviděli. Každý z mých se musí posílit ve víře, abyste neopustili
můj tábor.

Mé děti Mě nenávidí, trhají Mě, pohrdají vším, co jim nabízím, a považují Mě za Krále bez
království. Zatímco tolik falešných bohů je přijímáno, pro Mne není místo. To je výsledek velkého
duchovního boje, v němž se nacházíte.
Každý z vás je mé dítě, které miluji věčnou láskou.
Před těmi, kdo vás připravují o dobrou pověst, utečete, ale před tímto žebrákem lásky
jste diváky profanací. Věříte, že jsem mrtev, že nepřijdu na pomoc mému lidu, ale
vlkům, kteří si přejí zničit mou církev. Jen si užijte chvilkové hostiny, ale vy, mé děti,
vy se nebojte.
Moji lidé vědí, že Já jsem Bůh živých [Lk 20, 38] a že mé učení je věčný dar. Vůči těm, kdo
hledají, jak vás uvést v omyl, musí být můj lid pevný a neustupovat, ale zůstat v rámci mého
Zákona.
Moji lidé jsou otřeseni, pošlapáni, a boudou ještě víc; proto musíte zůstat pevní, silní ve víře, pod
ochranou mého Slova. Nebuďte skleslí, nikdo není větší než naše Nejsvětější Trojice. Vyzývám vás,
abyste milovali mou Matku, v této chvíli jsem jí svěřil můj lid.
Každý z vás je světlo, které se dá vidět z obrovského vesmíru, a toto světlo je moje zastavení na
zemi. Buďte pevné, mé děti, buďte pevné. Nebudete zklamány, trpíte a budete trpět, ale nebudete
zklamány.
Je naléhavé, aby Mě můj lid poznal, aby nepadl do pokušení!
Dal jsem vám absolutní Pravdu, a jiný, mimo Mne, není Pravdou, ale zkratkou zla, aby
mé děti ztratily věčný život.
Počkejte, trpělivě vyčkávejte se svatou trpělivostí, až to, co bylo oznámeno, se naplní.
Až budou lidé slavit, radovat se, smát se, a už si na Mne nevzpomenou, sešlu mé
anděly, aby vykonali, co jsem oznámil.
Můj lid nechce poslouchat mé Slovo, ale jen se nechává přitahovat senzacemi. Později budete
hledat má slova, ale už je nenajdete, protože nebudou shromážděna, a také technologie nepotrvá
věčně.
Člověk dosáhl ke hvězdám, ale neuvěřil ve Mne, překonal pohromy, ale nepřemohl sám sebe
ve svém egu. Vytvořil očkovací látky, v prvé řadě pro potírání nemocí, ale nedokázal vytvořit
vakcínu proti pýše. Člověk předstihl očekávání na poli technologie, ale nedokázal vytvořit VÍRU.
Člověk vlastní honosná sídla a přepychová auta, ale nedokázal Mi dát VNITŘNÍ CHRÁM SVÉHO
SRDCE, nedokázal Mě uvést do svého vnitřního já a nedovolil Mi tam bydlet. Člověk je
schopen vytvářet hlasy pomocí technologie, ale žádný z těchto hlasů nebude moci pohnout jeho
svědomí, jestli Já nebudu v něm sídlit.
Pozor, mé děti, moji lidé, je to chvíle pravdy a v této Pravdě, kterou jsem Já, budu vás nosit
ve svém srdci a v srdci mé Matky, budete-li se chovat jako mé opravdové děti. Moji lidé
nejsou cizí lidé, i když vás budou nazývat: bludaři, poustevníci, pokrytci.
Zlo je dobro pro ty, kteří Mě nemilují.
Moji lidé, ochraňujte se, buďte jednotní. Zůstaňte bdělí, lidstvo trpí v jednom místě za druhým,
někdy kvůli přírodě, někdy kvůli ruce člověka, někdy kvůli ideologiím.
Ale moji lidé jsou zřítelnice mých očí a Já jsem se svými lidmi. Má Matka vás ochraňuje a až budete
u konce svých sil, můj anděl pokoje bude vaším povzbuzením, které vám dovolí jít dál.
Nebojte se, naše Nejsvětější Srdce vás přivítají.

Žehnám každé z mých dětí, které vítají toto mé Slovo s láskou a úctou.
Miluji vás.
Váš Ježíš
1045. Poselství Ježíše ze dne 7. listopadu 2019.
Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko), http://jezusuzenete.hu

HNĚV SOUDU NYNÍ UDEŘÍ NA TENTO HŘÍŠNÝ SVĚT

Moje drahé děti, má duše je velmi smutná. Usmiřujte se a modlete se. Hřích na zemi se natolik
rozmohl, že volá o trest. Na obloze se shromažďují obrovská bouřková mračna. Bůh dopustí,
aby na tento svět dopadl trest, který si zaslouží. Už nestačí, že se lidé vzájemně zabíjejí, mrzačí,
dokonce i modlu si přinesli do Božího domu. To je největší hřích, který vůbec existuje. Způsobí,
že ničivý Boží hněv udeří na Zem.
Poslední kapkou v číši hněvu bude trvalé zrušení "krvavé oběti", mše svaté, jak napsal prorok
Daniel. I když v podzemní svaté církvi mše svatá zůstane až do konce, bude se vztahovat jen
na církev v úkrytu. V "úřední" církvi bude zrušena. Satan nyní vystoupil tak vysoko, jak se mu
to během dějin světa ještě nikdy nepodařilo. Když si bude myslet, že zvítězil, tehdy bude svržen.
Mé, děti, pozorujte znamení! Hřích je den ze dne větší, situace v každé oblasti života je čím dál tím
víc horší. Usmiřujte se, usmiřujte se, usmiřujte se a modlete se! Učiníte-li to, tak milost sestoupí
především na vás, zachráníte si svou duši, ale vylije se i na všechny, kteří ještě neklesli hluboko
do hříchu, tedy nejsou zatvrzelí.
V mnoha kněžích je přítomná nejistota. Nevědí, co mají přijmout. Učení "církve" už dávno jde proti
mé vůli. Jak velký úder do tváře je to pro Mne a pro moji Matku, když náš odkaz bude smeten jako
nějaké smetí. Mezi námi a knězi jsou stěny. Tyto stěny staví Satan, ale oni si to neuvědomují.
Co si zaslouží dítě, které se nedává do řeči se svým otcem nebo svou matkou? Zřejmě pokárání.
Modlete se za moje kněze, vyproste pro ně jasné chápání, vyproste pro ně Ducha Svatého.
Moji kněží se budou zodpovídat za nejvíc milostí, které dostali.
Moje děti, čas je už blízko. Hněv soudu nyní udeří na tento hříšný svět. Přijde dvojí oheň: nejdřív
oheň Ducha Svatého, který se bez výjimky vylije na každého člověka. Z nitra je bude spalovat
oheň svědomí, až uvidí své hříchy a Mne, kterého kvůli nim ukřižovali a uvidí jak velkou křivdu
a urážku Mi způsobili. Svými hříchy Mě zbičovali, korunovali trním a ukřižovali.
Tehdy budou mnozí svými hříchy zhnuseni, budou je nenávidět, zoškliví se jim, budou si rvát srdce
a vrátí se ke Mně. Ale žel, bude i mnoho zatvrzelých, kteří zůstanou ve své zkaženosti a i nadále
budou nepřáteli mé církve. Tímto způsobem rozdělení přetrvá. Proto budou mučedníci, neboť ti,
kteří Mi zůstanou věrní, budou vyhubeni.
Čas nadešel. Úroda dozrála a proroctví se nyní plní. Přichystejte se, zanedlouho se vrátím ve své
slávě a dechem svých úst zabiji zločince a každou zlomyslnost. O to se modlete nejhorlivěji
a nejvroucněji!
Žehnám vás přetékající, věčnou a nekonečnou láskou mého Nejsvětějšího Srdce ve jménu Otce
i Syna I Ducha Svatého.

Ježíš
Posilnění z Písma svatého:
Mk 16, 19: Když jim to Pán řekl, byl vzat vzhůru do nebe a usedl po pravici Boží.

1046. Poselství Boha Otce ze dne 2. ledna 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

ČÍM DÁL TÍM VÍC KAMENITÁ

Mé děti, ty, na zemi, půjdou nyní hrbolatou cestou. Tato cesta se stane čím dál tím víc kamenitou
pro ty, které odmítají konat pokání a uznat Mě.
V tomto čase se stane mnoho událostí, které otřesou světem. Až uvidíte, že se stanou, opírejte se
o Mne, protože víte, že Já vidím všechny věci dřív, než přijdou, a připravil jsem vás.
Až ti, které milujete, budou povoláni domů ke Mně, chvalte Mě, že jsem jim dovolil zůstat tak
dlouho a radujte se, že neuvidí zlo, které na zemi sílí každým dnem.
Až uvidíte nouzi kolem vás, Já zabezpečím vaše potřeby, budete-li se modlit s vírou podle mého
Slova.
Když uvidíte smrt a nemoc ve svém středu, vzpomeňte si, že Já jsem váš léčitel.
Cítíte-li se osamělí, nezapomeňte, že Já jsem vždy s vámi, dokonce až do skonání světa.
Bůh Otec
Iz 41, 10: Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh.
Dodám ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.
Ž 50, 15: Až mě potom budeš v den soužení volat, já tě ubráním a ty mě budeš oslavovat.
Mt 28, 20: a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky
dny až do skonání tohoto věku.

1047. Poselství Boha Otce ze dne 3. ledna 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
V TOMTO ČASE
Mé děti, bude to pro vás náročný čas, protože stále volám domů jiné, které dokončily svou práci
a u nichž si nepřeji, aby viděly zlo, které přichází na zem.

Uvědomte si pokročilost hodiny, v níž žijete, mé děti, neboť jsem každé z vás vybral pro tento čas
a pro mé úmysly.
Ne všechno, co přichází v tomto čase, je zlé, neboť v mých lidech nyní vzrůstá nová odvaha, silné
přání hlásat mé Slovo, a toto spalující nadšení, které se ve vás zvedá, jež cítí můj spravedlivý hněv
proti všemu, co je nespravedlivé, je předzvěstí zázraků.
Nechť jsou vaše tváře jako z křemene, neboť nejen dobro, ale také zlo čeká v tomto čase.
Pronásledování mého lidu dosáhne vrcholu všech dob a vše se bude zdát ztraceno, ale napřimte
se, neboť vaše vykoupení je blízko.
Bůh Otec

(Poznámka k pronásledování: Všichni, kdo pronásledují Boží lid, vlastně pronásledují Jeho
[Sk 9, 4] a On odpoví na každý případ pronásledování).
Iz 57, 1: Spravedlivý hyne a není nikoho, kdo by si to bral k srdci. Zbožní muži bývají smeteni
a nikoho nezajímá, že byl spravedlivý smeten zlem.
Sk 4, 28-30
28: a vykonali, co tvá ruka a tvá vůle předem určila.
29: Pohleď tedy, Pane, na jejich hrozby a dej svým služebníkům, aby s odvahou a odhodlaně
mluvili tvé slovo;
30: a vztahuj svou ruku k uzdravování, čiň znamení a zázraky skrze jméno svého svatého
služebníka Ježíše.“
Iz 50, 6-7
6: Nastavuji záda těm, kteří mě bijí, a své líce těm, kdo rvou mé vousy, neukrývám svou tvář
před potupami a popliváním.
7: Panovník Hospodin je moje pomoc, proto nemohu být potupen, proto tvář svou nastavuji,
jako kdyby byla z křemene, a vím, že nebudu zahanben.
Lk 21, 20; 28
20: Když uvidíte, že Jeruzalém obkličují vojska, tu poznáte, že se přiblížila jeho zkáza.
28: Když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko.

1048. Poselství Boha Otce ze dne 4. ledna 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

V TĚCHTO ČASECH

Mé děti, nebojte se, že přichází válka. Už nějaký čas jste věděly, že mé Slovo říká, že budou války
a zvěsti o válkách v těchto dobách. To je jen začátek všeho, co se musí naplnit před tím, než
všichni budete konečně doma se Mnou a všechno zlo na zemi bude zničeno.

Modlete se za své milované a nepovažujte čas, jenž vám s nimi zbývá, za získaný, neboť brzy
mnoho z nich opustí zemi, protože bude mnoho smrti a ztrát v tomto čase.
Ty, které jdou těsně vedle Mne, budou ochraňovány v těchto časech, dokud pro ně nepřijde chvíle
jít ke Mně domů. Ty, které jdou proti Mně, nebudou v bezpečí.
Bůh Otec
Mt 24, 6-10
6: Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách; hleďte, abyste se nelekali. Musí to být,
ale to ještě nebude konec.
7: Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení
na mnoha místech.
8: Ale to vše bude teprve začátek bolestí.
9: Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět
pro mé jméno.
10: A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět;

1049. Sobota, 5. ledna 2020.
VZKAZ OD GLYNDY
Ve světle stupňujícího se napětí s Íránem…. Chci se s vámi všemi podělit o to, co mi Pán už před
nějakým časem sdělil. Prezident Trump není jen jeho volbou pro [úřad] našeho prezidenta v tomto
okamžiku, ale jeho záměrem. Bylo mi ukázáno, že je "Magnet soudu", jenž přitáhne Boží soud na
Spojené státy. Věřím, že to, co se právě teď děje, je částí Boží vůle pro Ameriku a že vyval vysoce
postavené válečníky k pomoci v modlitbách.
Řekl nám, že ne vše bude dobré, ale je to stále jeho vůle.
Tolik lidí nechápe, proč je prezident Trump v tomto úřadu, kritizují každý jeho pohyb, dávají mu
hanlivá jména, atd., ale pravdou je, že dělá přesně to, proč ho Pán na to místo postavil.
Že válka přichází, o tom nám Pán ve svých prorockých slovech řekl víc než jednou během minulých
let a dostali jsme také sdělení o komunismu v Americe.
Možná, že vstoupíme, nebo taky ne, do války, před kterou nás varoval, ale ať už je to jakkoli,
čtete-li slova, která nám o tom dal, uvědomíte si, že ti, kdo jdou těsně při Něm, se nemají čeho
bát. Všichni půjdeme skrze nebezpečné časy a pravděpodobně i smutkem, protože právě teď volá
tolik lidí domů. Ale já vám chci dodat odvahu, protože On, ve svém milosrdenství nám řekl o těchto
věcech předem a dal nám mnohé detaily, a navíc nám řekl, jak se připravit.
Doufám, že si uděláte čas a přečtete si prorocká sdělení, jejichž adresy jsou níže, protože
On nám v nich řekl skutečně mnoho, a v souhrnu všeho získáte silný pocit toho, co přichází.
https://wingsofprophecy.blogspot.com/2015/07/americas-demise.html
https://wingsofprophecy.blogspot.com/2015/07/i-have-warned.html
https://wingsofprophecy.blogspot.com/2015/07/oh-america.html
https://wingsofprophecy.blogspot.com/2017/02/ready-for-war.html
https://wingsofprophecy.blogspot.com/2017/03/the-sounds-of-war.html

188: https://wingsofprophecy.blogspot.com/2017/04/the-time-has-come.html
https://wingsofprophecy.blogspot.com/2017/04/america-will-fall.html
https://wingsofprophecy.blogspot.com/2017/07/enemies-rush-in.html

343: https://wingsofprophecy.blogspot.com/2018/01/the-wind-of-change.html
346: https://wingsofprophecy.blogspot.com/2018/01/the-price-of-war.html
680: https://wingsofprophecy.blogspot.com/2019/01/overrun.html
709:https://wingsofprophecy.blogspot.com/2019/02/i-will-draw-line.html
762: https://wingsofprophecy.blogspot.com/2019/03/a-new-communist-america.html
783: https://wingsofprophecy.blogspot.com/2019/04/prepare-for-end.html
Ježíš vám žehná a udržuje vás v bezpečí. Zůstaňte blízko Něj – v určitém okamžiku nebudeme
moci komunikovat jako dosud. Nebudeme-li už moci, pak vězte, že se budu ještě za vás a vaše
rodiny modlit a že vás uvidím, až naše práce bude zde skončena a všichni se znovu setkáme na
druhé straně.
Za Krále a Království,
Glynda
1050. Poselství Boha Otce ze dne 6. ledna 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
BĚDOVÁNÍ ZA BĚDOVÁNÍM
Mé děti, život, jak jste jej znali v Americe, je u konce. Vichry změny se přihnaly a s každým větrem
uvidíte více změn. Vstoupily jste hluboko do času zármutku a žal pokryje vaši zemi. Bědování
za bědováním a další bědování. Soužení bude pokračovat od tohoto času, až do konce všech věcí.
Jak vichry změny se nyní ženou po celé zemi, musíte se připravit čelit neočekávanému. Vše,
co jsem předpověděl v mém svatém Slovu (o konci), začíná. Připravte své srdce. Celé nebe
pozoruje, jak se konec všech věcí rychle blíží.
Bůh Otec
Žid 12, 1-3
1: Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás tak
snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo,
2: s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Místo radosti, která se mu
nabízela, podstoupil kříž, nedbaje na potupu; proto usedl po pravici Božího trůnu.
Mt 24, 4-10
4: Ježíš jim odpověděl: „Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl.
5: Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat ‚já jsem Mesiáš ‘ a svedou mnohé.
6: Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách; hleďte, abyste se nelekali. Musí to být, ale to ještě nebude
konec.
7: Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha místech.

8: Ale to vše bude teprve začátek bolestí.
9: Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno.
10: A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět;

1051. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 5. ledna 2020.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

SYMBOL SVOBODY PADNE

Boží lide:
Láska našeho Krále a Pána Ježíše Krista ke svým dětem je nekonečná, jako jsou nekonečné jeho
milosrdenství a spravedlnost.
Při příležitosti oslavy Zjevení Pána, je třeba, abyste sami sobě nabídli dar: dar pokoje
a jednoty, abyste se, jako Boží lidé, vzepřeli.
Co vidí člověk ve svém nitru? Plevel, který vyrostl uvnitř?
Vzpoura proti Nejsvětější Trojici odvrací člověka od sebe a vede jej k tomu, aby si přisvojil, co není
jeho.
Viděli jste své bratry, jak vyplenili kostely, znesvětili našeho Krále přítomného v eucharistii!
Podobným způsobem stejní lidé vydrancují vše, co najdou na své cestě, ve dnech hladomoru.
Ještě nežijete v krutosti průchodu temnot člověka na zemi. Lidé budou jako draví ptáci,
a co bude katastrofou v této generaci: člověk proti člověku.
Boží lidé, dávejte pozor, orlové létají vysoko a vidí svou kořist z výšky, ale ne vždy dosáhnou
svého cíle. Dávejte pozor, Boží lidé, symbol svobody padne – předzvěst toho, co se stane
tomuto velkému národu. Zrodí se znovu ze svého popela a bude obnoven potom, co bude
očištěn.
Lidé budou migrovat ve snaze najít bezpečí, které bude těžké nalézt, až národy povedou mezi
sebou spor o světovou moc.
Boží lidé, proto vás vyzývám, abyste se napravili, každý svým osobním způsobem, a pak se
sjednotili. Jen v jednotě se můžete vyhnout hrůzám toho, co leží před lidstvem.

Ze svého vlastního utrpení se lidské stvoření jen dozví, že se už nevzpamatuje, ale že bude muset
vše začít znovu ve zničené zemi a prosit, aby Manna mu byla poslána shůry, aby se udržel naživu.
Nebuďte pochybovační, volejte k Božímu milosrdenství, aby ve chvílích bolesti, náš Král
a Pán Ježíš Kristus a naše Matka a Královna rychle přišli.
Modlete se, musíte se modlit, musíte být bytostmi modlící se srdcem, silami
a smysly, sjednotit se s Nejsvětějšími Srdci, a pak prožívat modlitbu v osobním životě
a nabídnout plody modlitby svým bližním.
Boží lidé, je naléhavé, abyste se modlili za světový mír, vlákno se přetrhlo a postup bouře
neslábne, ale Boží lid se musí modlit a nabízet, aniž by se unavil.
Sledujte Satanův postup v rodinách, sledujte, jak rodiče a děti bojují. Studijní
střediska většinou upadla do ztráty morální vážnosti, pracovní místa jsou bitevním
polem, společenství jsou zaplavena závistí, a co je uvnitř člověka?
Napravujte, tváří v tvář tolika neposlušnosti, závisti, pýchy, lžím, neblahým zdáním a buďte
opakem toho, co je světské: buďte láskou, žijte podle Blahoslavenství [Mt 5, 3-12].
Je nutné, aby se lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista připravili, aby nevrávorali; kormidlo církve
našeho Pána a Krále trpí. Řím bude napaden.
Boží lidé, Země se uvnitř prudce hýbe, na povrchu se objeví velká zemětřesení, a proto je třeba,
abyste se připravili teď, abyste mohli pomoci vašim bratrům.
Země se bude třást s velkou silou, uprostřed hrozeb člověka proti člověku, uprostřed útoků mezi
národy.
Čas, který už není časem, dospěl k lidstvu. Proroctví se naplňují jedno za druhým, a vy si musíte
zachovat vnitřní pokoj tak, aby zlo vás neuchvátilo a neudělalo si z vás svou kořist.
Je to chvíle odpuštění, pokání, života z Boží lásky v každém z vás. Nebuďte lhostejní!
My, nebeské armády, provázíme Boží lid v jeho zkouškách. Zůstáváme s každým
z vás. Nebojte se, zasévejte pokoj do vašeho srdce, očistěte svou mysl, aby vaše
myšlenky setrvaly ve víře, buďte bytostmi pokoje.
Zasvěcujte se Nejsvětějším Srdcím a zůstaňte věrní tradici církve.
Žehnám vás.
KDO JE JAKO BŮH? NIKDO NENÍ JAKO BŮH!
Svatý archanděl Michael
1052. Poselství Ježíše ze dne 29. října 2019.
Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko), http://jezusuzenete.hu

PŘINESU VELKÉ VAROVÁNÍ, AŽ UTRPENÍ BUDE VRCHOLIT

Moje drahé děti, došly jste ke konci časů, kdy se vyplní všechno zlo, k němuž se Satan
od počátku připravoval.

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

že hříšník musí své hříchy odtrpět v očistci, a následkem toho bude mít
v menší míře podíl na věčném štěstí).

Moje drahé děti, vy, které kráčíte po dobré cestě, zůstaňte na úzkém chodníku a nestaňte
se nikdy domýšlivé!
Nezapomeňte, že za svou poslušnost dostanete ode Mne věčnou odměnu. Pokora a vroucí láska k
Bohu jsou základy skutečné poslušnosti. Na těchto dvou pilířích spočívá poslušnost, skrze niž, jako
přes most, jistými kroky přijdete ke Mně. Vždy Mne, Ukřižovaného, mějte před vašima očima.
Zejména tehdy, když cítíte, že pokušení je velké a se sebezapřením máte těžkosti.
V takovém případě opakujte spolu se Mnou modlitbu, kterou jsem se modlil v Getsemanské
zahradě k svému Otci: "Ne jak Já chci, ale co Ty chceš." Když z celého srdce vyslovíte tuto
krátkou prosbu, tak ihned zpříjemním a ulehčím vaše utrpení. Touto prosbou vezmete na sebe
mé břímě. Potom Já s vámi půjdu křížovou cestou. Já vás povedu do věčné domoviny.
Moji milovaní, nadešla hodina. Syna člověka už vydávají do rukou hříšníků. Má církev musí projít
stejnou křížovou cestu, kterou jsem musel projít Já. Spravedliví Mě budou následovat na vrchol
Golgoty a na kříž.
Má pravá církev bude odsouzena k smrti, bude bičována, korunována trním a ukřižována. Má
církev prožívá svou křížovou cestu. V pravdě a poslušnosti Mě následuje, Mne, svého zkrvaveného
Mesiáše, jenž na svých krvácejících ramenou nese svůj přetěžký kříž nahoru, na Golgotu.
Těm, kdo Mě následují, dám takovou radost a milost, že i když mnoho trpí, přece jen by
s nikým neměnili, neboť jejich duše je plná pokoje, radosti, odpočinku a blaženého vědomí,
že jdou po dobré cestě, po úzkém chodníku, na jehož konci vejdou úzkou bránou do slávy mého
Otce.
Ale ti, kteří Mě zapřou, vysmívají se Mi a ukřižují Mě, jdou po široké cestě do zápachu a ohně
zatracení, kde navěky věků je budou mučit démoni a budou předmětem výsměchu.
Ti, kdo na základě své moci a svého vysvěcení vládli skrze svátosti nad Satanem,
a potom, co je Satan nechal padnout, dostali se do zatracení, nad nimi budou démoni panovat
navěky.
Mé děti, nikdy nepusťte ze zřetele: Má spravedlnost je zrovna tak velká a dokonalá jako
má milosrdná láska. Jsem navěky milosrdný k těm, které Mě milují a následují, ale odplatím všem,
které Mnou pohrdají, nenávidí Mě a opustily Mě.
Moje milované děti, teď jste došly do okamžiku, o němž jsem vás už zpravil – až utrpení bude
vrcholit, tehdy přinesu Velké Varování.

Mnozí se ještě mohou vrátit ke Mně, ale když by je smrt zastihla v jejich zatvrzelosti, budou muset
nést následky svého rozhodnutí navěky.
Tak hleďte na to, co se nyní děje, jakoby tyto události už uplynuly. Zanedlouho se vrátím
a dechem svých úst zahubím každého zločince. Jejich falešné bohy, kteří sami o sobě nejsou ničím
jiným než démony, hodím do neuhasitelného ohně. A ti, kdo se jim klaněli
a zbožňovali je, je budou následovat. Znovu vám pravím, nikdy nenásledujte jejich příklad!
Žehnám vás, jakoukoli lidskou představu převyšující, věčnou, nekonečnou láskou mého srdce,
mým posilňujícím požehnáním, ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Ježíš

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

1053. Poselství Boha Otce ze dne 11. července 2015.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

VAROVAL JSEM
Život půjde dál jako obvykle na nějaký čas v tomto národu, ale pak Já rychle přejdu do soudu.
Mé soudy jsou spravedlivé, mé děti, nemyslete si něco jiného.
Když to, co vidíte, vám připadá tvrdé, vzpomeňte si, že Já jsem svatý Bůh. Varoval jsem
a naléhavě žádal tento národ (Ameriku), aby se kál, znovu a znovu a znovu a má slova padala
do hluchých uší. Zlí pokračovali a nyní šlapou po mých lidech, kteří jsou nazýváni mým jménem,
a to Já nebudu ignorovat.
Já milosrdným vždy projevuji milosrdenství. Moji lidé, kteří jsou milosrdní, se nepotřebují bát. Budu
soudit bezbožné rychle, neboť stále se mi vzpírají a pokračují ve svých zvrácenostech. Oni vskutku
poznají, že JÁ JSEM mocný Jehovah a uvidí mou obrovskou moc!
Bouře přichází do Ameriky, bouře, která se připravovala už jistý čas a JÁ JSEM v této bouři. Můj
soud je v této bouři. Tato bouře přichází jako odpověď na zápach zla, jenž ke Mně stoupá každý
den z tohoto zkaženého národa – kdysi pro Mne skvělého – který se odvrátil ode Mne a vzdoruje
mi všemi způsoby.

Modlete se nyní za vaše drahé ztracené, mé děti, zejména za ty, kteří tam bydlí, neboť Amerika
padne a její pád bude veliký. Její soud přijde v jediném dni a Já jí zcela odeberu její moc.
Od tohoto dne bude znát jen slabost a sama bude křičet o milosrdenství, jako tolik jiných křičelo
o milosrdenství před její válečnou mocí.
Je to má moc, která to udělá. JÁ JSEM Pán.
Bůh Otec
Př 6, 12-16
12: Ničemný člověk, muž propadlý ničemnostem, má plná ústa falše,
13: mrká očima, nohama cosi naznačuje, svými prsty ukazuje.
14: V srdci má proradnost, osnuje zlo v každém čase, vyvolává sváry.
15: Proto náhlá pohroma ho stihne, bude nenadále rozdrcen a nezhojí ho nikdo.
16: Těchto šest věcí Hospodin nenávidí a sedmá je mu ohavností:
Mi2, 1-3
1: Běda těm, kdo strojí ničemnosti, páchají zlo na svých ložích, dopouštějí se ho za jitřního světla;
na to mají dost sil.
2: Žádostivě dychtí po polích – a uchvacují, po domech – a zabírají. Utiskují muže i jeho dům,
člověka i jeho dědictví.
3: Proto praví Hospodin toto: Hle, já na tu čeleď strojím zlo, z něhož nevyvléknete své šíje.
Přestanete chodit povýšeně, bude to zlý čas.
Mt 5, 7: Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství.
Zj 18, 7-9
7: kolik si užila slávy a hýření, tolik jí dejte teď trýzně a žalu. Protože si namlouvá:
Trůním jako královna, vdovou nejsem a neokusím smutku –
8: proto v jediném dni dopadnou na ni pohromy: smrt i žal a hlad, a bude zničena ohněm.
Neboť mocný je Hospodin, Bůh, který ji odsoudil.
9: Pak budou naříkat nad ní a bědovat králové světa, kteří s ní smilnili a hýřili, až uvidí
dým hořícího města;

1054. Poselství Boha Otce ze dne 24. července 2015.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
ACH, AMERIKO

Ach, Ameriko, Ameriko, národe kdysi tak znamenitý kvůli mému jménu, zpečetila jsi svůj osud
svými bezbožnými cestami, a dny, které ti zbývají, jsou sečteny.
Pak hrůzy zaplní tvé ulice. Mrtvých bude víc než živých a zvuky války naplní uši tvého lidu. Protože
jsi šlapala po ostatních, teď tvoji nepřátelé tě pošlapou.
Tvoji lidé budou hrabat v zemi a hledat jídlo, kde bylo kdysi tak hojné. Budou žíznit po čisté vodě,
protože odmítli Mne, živou vodu. Budou křičet o milosrdenství, ale žádné nenajdou, protože žádné
neprojevili mému lidu.
Připrav se setkat se svým osudem, Ameriko. Byla jsi vážena a shledána lehkou. Tvá vláda velmoci
došla ke svému konci.
Bůh Otec

Da 5, 25-28
25: Toto pak je písmo, které bylo napsáno: Mené, mené, tekel ú-parsín.
26: Toto je výklad těch slov: Mené – Bůh sečetl tvé kralování a ukončil je.
27: Tekel – byl jsi zvážen na vahách a shledán lehký.
28: Peres – tvé království bylo rozlomeno a dáno Médům a Peršanům.“
Jr 2, 5: Toto praví Hospodin: Jaké bezpráví na mně našli vaši otcové, že se ode mne vzdálili?
Chodili za přeludem a přeludem se stali.
Jr 2, 13: Dvojí zlo spáchal můj lid: Opustili mne, zdroj živých vod, a vytesali si cisterny, cisterny
rozpukané, jež vodu neudrží.“
Jr 2, 19-22
19: Tvá vlastní zloba tě ztrestá, tvé odvrácení se ti vymstí. Uznej a pohleď, jak je to zlé
a trpké, že opouštíš Hospodina, svého Boha, a ze mne strach nemáš, je výrok Panovníka,
Hospodina zástupů.
20: Už dávno jsi zlomila své jho, zpřetrhala svá pouta a řekla: Nebudu sloužit modlám.
Ale na každém vysokém pahorku, pod každým zeleným stromem se, nevěstko, rozvaluješ.
21: A já jsem tě zasadil, révu ušlechtilou, samou spolehlivou sadbu. Jak ses mi mohla proměnit
v révu planou a cizí?
22: Kdyby ses umyla potaší, vypotřebovala přemnoho louhu, zůstane přede mnou špína
tvé nepravosti, je výrok Panovníka Hospodina.
Jr 5, 29: " Což je za to nemám trestat?" je výrok Hospodinův. Což takový pronárod nemá
postihnout má pomsta?

1055. Poselství Boha Otce ze dne 3. července 2015.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

ZÁNIK AMERIKY

Modlila jsem se ve svém ranním modlitebním čase kvůli tomu, co má postihnout Ameriku,
ve světle rozhodnutí Nejvyššího soudu, pokoušející se znovu definovat původní Boží podobu
manželství, když jsem uviděla překrásnou ženu, Miss Ameriku, s oslnivým úsměvem, jak mává
všem ostatním národům světa. Pak jsem viděla, jak se její úsměv stáhl, a spatřila, jak se změnil
do špinavé huby plné zkažených zubů. Jak jsem se dívala, uviděla jsem, že tělo, spojené s ústy,
dostalo strašnou ránu, a ústa se stala nehybným, otevřeným hrdlem smrti.
Záchvaty bolesti při umírání Ameriky začaly. Váš stát byl kdysi pro Mne a jeho lid velkou radostí.
Nyní už ne, neboť nyní si vybrala Mě zesměšňovat. Teď se budu smát Já jako terči posměchu
a jejímu utrpení.
Jejích pohrom bude mnoho, neboť ona je, dokonce i teď, nenápadně obsazována svými nepřáteli.
Hřmot války bude slyšen v jejích ulicích a mnoho masakrů bude v této zemi. Protože prolévala krev
jiných, nyní bude také krvácet.
Utrpí neštěstí za neštěstím, každé ji nechá slabší, až nakonec nebude moci bojovat, a tak její světlo
vyhasne. Bude ponechána zpustošená.
Bůh Otec
Př 1, 26: i já se budu smát, až budete v bídě, budu se vysmívat, až na vás přijde strach;

Lv 26, 43: Země totiž bude od nich opuštěna a vynahradí si své roky odpočinutí, bude zpustošena,
bez nich, dokud oni neodpykají své provinění, protože znovu a znovu zavrhovali mé řády
a má nařízení si protivili.
Př 14, 34: Spravedlnost vyvyšuje pronárody, kdežto hřích je národům pro potupu.

1056. Poselství Ježíše ze dne 21. března 2017.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
ZVUKY VÁLKY

Moji lidé, chci vás varovat před tím, co přichází. Většina mých lidí nebere má varování vážně,
ale později budou toho litovat.
Zvuky války jsou halasné v neviditelné říši, a ta je již připravena. Válka přichází do Ameriky
a do ostatních národů. Bude to strašná válka, která přinese zkázu, jakou jste nikdy neviděli.
Vyvolá hrůzu ve vašich srdcích, jestli nepřebýváte ve Mně. Ti, kdo Mě neznají, nebudou mít
kam utéct před hrůzou, kterou tato válka přinese.
Řekl jsem vám, že očistím tento národ a Já to udělám. Pozvedám armády, aby vyšly proti tobě,
Ameriko, abys mohla být očištěna. Můj Zbytek se vynoří z popela tohoto čištění. Lidé Zbytku jsou
silní a svatí, hovoří mým Slovem, jdou po mých cestách, nemeškají, ani si nestěžují, neboť jsou
tady na Zemi kvůli záležitostem svého Otce.
Nejste připraveni, moji lidé, na to, co přichází. Nejste připraveni spatřit svět kolem vás, zničený
tímto způsobem, ale ten přichází. Připravte své srdce a mysl na to, co má být, neboť Já budu mít
nevěstu bez poskvrny a vady.
Ježíš
Mt 24, 5-7
4: Ježíš jim odpověděl: Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl.
5: Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat: já jsem Mesiáš a svedou mnohé.
6: Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách; hleďte, abyste se nelekali. Musí to být,
ale to ještě nebude konec.
7: Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha místech.
Am 6, 14: Já však proti vám postavím pronárod, dome izraelský, je výrok Hospodina, Boha zástupů,
a ten vás bude utlačovat od cesty do Chamátu až po Úval pustiny.
2Petr 2, 12-14
12: Ti lživí učitelé však jako nerozumná zvířata, určená od přírody za kořist a na porážku, rouhají
se tomu, co neznají; zahynou ve své zkaženosti
13: a dostanou odplatu za svou nepravost. Je jim požitkem vyhledávat i ve dne rozkoš; poskvrnění
a hanební oddávají se prostopášnosti, když s vámi hodují.
14: Oči mají plné cizoložství a nepřestávají hřešit, svádějí nepevné duše, srdce mají vycvičené
v hrabivosti; jsou to synové prokletí.

1057. Poselství Boha Otce ze dne 19. dubna 2017.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
AMERIKA PADNE

Velká bouře přichází na území Ameriky, bouře, která přinese hodně chaosu a mnoho nerozhodnosti
na vysokých místech. Amerika je na pokraji války, ale její generál není připraven.
Ohně budou hořet napříč Amerikou a objeví se hodně nepokojů. Rozdělený lid nemůže stát pevně
a nepřátelé Ameriky se chopí této chvíle, aby ji přepadli. Amerika padne do rukou svých nepřátel,
protože se ke Mně obrátila zády a nemá už mou ochranu.
Připravte se, moji lidé, neboť válka přichází do Ameriky a také do dalších zemí. Konec je
u vás, neboť celé mé Slovo musí být naplněno v této generaci. Uvidíte vzestup Zlého, ale
budete bezmocní zastavit, co se musí stát, abych vás mohl vzít ke Mně domů a očistit tuto
zem.
Buďte silní, buďte odvážní, držte se pevně své víry ve Mne a neodvracejte se od ní, neboť
to je největší nebezpečí. Nebojte se těch, kteří mohou zabít tělo, bojte se pouze toho, kdo může
zabít tělo a duši. Nemějte strach veřejně hlásat mé jméno, protože jsem s vámi, když to činíte,
a Já budu k vám velmi milosrdný.
Bůh Otec
Mt 10, 17-35
17: Mějte se na pozoru před lidmi; neboť vás budou vydávat soudům, ve svých synagógách
vás budou bičovat,
18: budou vás vodit před vládce a krále kvůli mně, abyste vydali svědectví jim i národům.
19: A když vás obžalují, nedělejte si starosti, jak a co budete mluvit; neboť v tu hodinu vám
bude dáno, co máte mluvit.
20: Nejste to vy, kdo mluvíte, ale mluví ve vás Duch vašeho Otce.
21: Vydá na smrt bratr bratra a otec dítě, povstanou děti proti rodičům a připraví je o život.
22: Budou vás všichni nenávidět pro mé jméno; ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.
23: Když vás budou pronásledovat v jednom městě, prchněte do jiného; amen, pravím vám,
že nebudete hotovi se všemi izraelskými městy, než přijde Syn člověka.
24: Žák není nad učitele ani sluha nad svého pána.
25: Stačí, aby žák byl jako jeho učitel a sluha jako jeho pán. Když hospodáře nazvali Belzebubem,
čím spíše jeho čeleď!
26: Nebojte se jich tedy; neboť není nic zahaleného, co nebude jednou odhaleno, a nic skrytého,
co nebude poznáno.
27: Co vám říkám ve tmě, povězte na světle; a co slyšíte v soukromí, hlásejte ze střech.
28: A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou; bojte se toho, který může i duši
i tělo zahubit v pekle.
29: Neprodávají se dva vrabci za haléř? A ani jeden z nich nepadne na zem bez dopuštění
vašeho Otce.
30: U vás pak jsou spočteny i všecky vlasy na hlavě.
31: Nebojte se tedy; máte větší cenu než mnoho vrabců.
32: Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi;
33: kdo mě však zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi.
34: Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč.
35: Neboť jsem přišel postavit syna proti jeho otci, dceru proti matce, snachu proti tchyni;

1058. Poselství Boha Otce ze dne 5. července 2017.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
NEPŘÁTELÉ SE ŘÍTÍ DOVNITŘ
Nepřátelé přicházejí, usmívají se a přinášejí dary. Nevaroval jsem vás před lichotivými rty?

Na národy Ameriky přišel tvrdý čas, který vyvolá ozvěnu po celém světě. Když jsem odtáhl od nich
svou ruku, jejich nepřátelé se řítí dovnitř. Budou poníženy a oslabeny a jejich pýcha zmizí. Budou
prosit o milosrdenství jako ostatní před nimi (před jejich vládou). Válka přichází k břehům Ameriky.
Zavřel jsem oči těch, kdo obdivují tento národ, aby neviděli, co pro ně přichází, neboť jsem
přikázal, aby uctívali jen Mne. Dlouho jsem tě volal, Ameriko, ale ty jsi Mě odmítala. Nechtěla jsi jít
po mých cestách, odmítla jsi mé Slovo. Snažila ses Mě vytrhnout i s kořeny, protože následuješ
jiného boha.
Bůh, kterého následuješ, není vůbec bohem a nebude schopen tě zachránit, až přijde neštěstí.
Pak uvidíš omyl svých cest, ale bude příliš pozdě.
Bůh Otec
Ž 12, 1-3
1: Pro předního zpěváka za doprovodu osmistrunného nástroje , žalm Davidův.
2: Hospodine, pomoz! Se zbožným je konec, berou za své věrní mezi lidmi.
3: Jeden druhého svou řečí šálí, mluví úlisnými rty a obojakým srdcem.
Př 16, 18: Pýcha předchází pád, domýšlivost klopýtnutí.
Iz 44, 17-20
17: Z toho, co zůstalo, si udělá boha, modlu, před kterou se hrbí a jíž se klaní a k níž se modlí
a žadoní: Vysvoboď mě, jsi přece můj bůh!
18: Nevědí nic a nechápou, mají oči zalepené a nevidí, jejich srdce nevnímá.
19: Ale on si to nebere k srdci, chybí mu poznání a rozum, aby si řekl: Polovinu jsem spálil,
na žhavém uhlí jsem napekl chleba a upekl maso a jedl jsem, ze zbytku jsem udělal tuhle ohavnost
a hrbím se před špalkem.
20: Kdo se zabývá popelem, toho zavádí bláhovost srdce, ten svůj život nevysvobodí, ani se neptá:
Není to, co mám v pravici, pouhý klam?
Př 1, 25-27
25: každé mé radě jste se vyhýbali, nedali jste na mé domlouvání,
26: i já se budu smát, až budete v bídě, budu se vysmívat, až na vás přijde strach,
27: až na vás přijde strach jako ničivá bouře a vaše bída se přižene jako vichřice,
až na vás přijde soužení a tíseň.

1059. Poselství Boha Otce ze dne 14. ledna 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
JDĚTE VÝŠ

Mé děti, přeji si, abyste šly výš. Výš ve svém jednání s ostatními, výš ve své lásce ke Mně. Výš ve
svých normách, podle nichž se řídíte každý den.
Začal jsem poukazovat na věci, u nichž bych chtěl, abyste je daly do pořádku. Omluvy, nahrazení
škody, problémy, které potřebují být vyřešeny dřív, než vás povolám domů
ke Mně. Přeji si, abyste přede Mnou stály bez poskvrny a vady.
Když vás upozorňuji na věci, u nichž chci, abyste je napravily, poslechněte Mě bez váhání. Buďte
pohotové, abyste je napravily, protože nevíte o zkáze, přicházející na zem a jen málo času vám
zbývá, abyste to vykonaly.
Jděte přede Mnou ve cti ve svém zbývajícím čase, v bezúhonnosti, v pravdě ve všech oblastech
vaší působnosti. Učiním vás radostnými, když to uděláte.

Bůh Otec
Jak 4, 17: Každá taková chlouba je zlá. Kdo ví, co je činit dobré, a nečiní, má hřích.
1Petr 3, 14: Ale i kdybyste pro spravedlnost měli trpět, jste blahoslaveni. Strach z nich ať vás neděsí ani
nezviklá.
Řím 12, 18: Je-li možno, pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji.
Tit 3, 1-6
1: Připomínej bratřím, ať jsou podřízeni těm, kdo mají vládu a moc, a ať je poslouchají. Ať jsou
vždy hotovi jednat dobře.
2: Ať nikoho nepomlouvají, ať se nepřou, jsou mírní a vždycky se ke všem chovají vlídně.
3: Vždyť i my jsme byli kdysi nerozumní, neposlušní, zbloudilí, byli jsme otroky všelijakých vášní
a rozkoší, žili jsme ve zlobě a závisti, byli jsme hodni opovržení a navzájem jsme se nenáviděli.
4: Ale ukázala se dobrota a láska našeho Spasitele Boha:
5: On nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které my jsme konali, nýbrž ze svého slitování;
zachránil nás obmytím, jímž jsme se znovu zrodili k novému životu skrze Ducha svatého.
6: Bohatě na nás vylil svého Ducha skrze Ježíše Krista, našeho Spasitele.

1060. Poselství Ježíše ze dne 7. února 2011.
Nástroj: Jennifer (USA).

BUĎTE NÁSTROJE POKOJE

Mé dítě,
žádám mé děti, aby zpytovaly své svědomí. Dovolte vašemu svědomí, aby vás vedlo
a nechejte se jím řídit na cestě ke svatosti.
Mé děti, má láska je milosrdná a mé milosrdenství je láska. Neměly byste marnit své dny
posuzováním druhých, ale milovat je se soucitem a s milosrdenstvím.
Ptám se vás, mé děti, kolikrát jste zapomněly na moji laskavost? Kolikrát jste ukázaly hrdost
na svou práci, místo toho, abyste byly příkladem pokory? Kolikrát jste řekly druhým,
co děláte, abyste v nich vyvolali vděčnost?
Mé děti, odevzdejte se do mé vůle. Použijte vlohy, jež jsem vám dal, abyste zvětšily mé světlo
a moji lásku ve vás, a tak na oplátku přinesete slávu a čest vašemu Nebeskému Otci.
Buďte nástroje pokoje, a tak postupně bude docházet ke změně a k obrácení ke Mně. Modlete se
za ty, kteří jsou kolem vás. Máte velkou zodpovědnost, abyste se modlily za mou církev. Modlete
se za mé kněze, modlete se za živé i za mrtvé.
Moje děti, toto je křik nebes. Je to žádost nebes, abyste braly v úvahu poselství evangelia, abyste
se mohly otevřít mému plánu jako dobrý lotr na kříži.
Obraťte se k mé Matce, protože je pro svět příkladem úplného odevzdání Božímu plánu.
Je příkladem lásky, upřímnosti, pokory, trpělivosti a spojení svého utrpení s utrpením svého Syna.

Sjednoťte se se Mnou. Trpte se Mnou, milujte se Mnou, projevujte milosrdenství se Mnou
a ukazujte jemnost a laskavost. Moji lidé, řekl jsem vám, abyste Mě milovali víc. Obejměte Mě
a utěšujte Mě ještě více a všechno dělejte tak, že zapomenete na sebe a Mě budete vidět ve všech
věcech, protože Já jsem Ježíš a vše se stane podle mé vůle.
Ježíš
1061. Poselství Ježíše ze dne 12. prosince 2019.
Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko), http://jezusuzenete.hu

JEDNEJTE PODLE MÝCH ZÁKONŮ A NEMÁTE SE ČEHO BÁT

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

Posilnění z Písma Svatého:
Mt 24, 44: Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete.
Mt 25, 13: Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu.

1062. Poselství Ježíše ze dne 14. listopadu 2019.

Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko), http://jezusuzenete.hu

KVŮLI MNĚ VÁS BUDOU NENÁVIDĚT A PRONÁSLEDOVAT

Otevři Písmo svaté:
Matouš 17, 12: Říkám vám: "Eliáš už přišel, ale nepoznali jste ho a udělali s ním, co chtěli. Tak i Syn
člověka bude od nich trpět."

Moje drahé děti! Řekl jsem: "Kvůli Mně vás budou nenávidět a pronásledovat, stejně jako sťali
svatého Jana Křtitele, jenž se stal mučedníkem, neboť nepozměnil mé Slovo a tím nepřijal hříšné
zvyklosti světa." I Mne ukřižovali a zabili pro Pravdu, když jsem jim oznamoval Slovo mého Otce.
Moje drahé děti, v srpnu 2015 jsem řekl ještě toto: "Čas je krátký". To oznamuji už několik roků:
"Přišel čas, nadešla hodina. Syna člověka již vydávají do rukou hříšníků." Má církev bude mít stejný
osud, jako jsem měl Já: Bude Mě následovat na Golgotu a na kříž.

Dnes ráno jsem měla tento sen: Byla jsem ve velké síni a z pódia jsem mluvila k přítomným. Řekla
jsem jim: Je Zelený čtvrtek. Náš Pán byl zrazen. Teď je ještě mezi námi a můžeme Jej vidět tak,
jako byl s námi až dosud. Ale zítra, na Velký pátek, Jej už nemůžeme vidět, neboť bude zajat,
potupen a ukřižován. Nadarmo jsem mluvila k přítomným, ti si mě ani nevšimli. Povídali si mezi
sebou, chodili ven a zase zpátky a vykonávali své každodenní bezvýznamné záležitosti. Až dotud
trval můj sen.
Pán Ježíš pokračuje: Mé děti, teď je Zelený čtvrtek. Moje dceruško, tvůj sen znamená, že ani dnes
Mě lidé nepřijmou, právě tak jako tehdy, když jsem žil na této Zemi. Chodí, kam se jim zachce,
vyřizují si své bezvýznamné záležitosti. Mne si nevšímají, neznají mé učení a ani je nechtějí poznat.
Když jsi jim ve svém snu oznamovala, že "dnes Jej ještě vidíme tak, jak je mezi námi, ale zítra
bude Velký pátek, a tehdy už Jej vidět nebudeme", znamená to, že dnes Mě ještě můžete vidět ve
vašich chrámech, v nejsvětější oltářní svátosti, ale až přijde Velký pátek, budu odnesen a už Mě
v chrámu více neuvidíte. I když Já se vždy postarám o ty, kdo Mi zůstanou věrní, proto mezi nimi
zůstanu v úkrytu. Je to třeba chápat následovně: "Zůstanu s vámi po všechny dny, až do skončení
světa."
Petrovi jsem slíbil toto: "Pekelné brány nepřemohou církev, kterou jsem založil." Žel, to bude platit
jen pro moji podzemní církev, neboť brány "úřední" církve už zavalil Satan. Tam už jsou
ohlašovány bludy a kacířství, a víc, ještě i odporná modla se dostala do Božího, vysvěceného
chrámu. Tím se naplnilo slovo proroka Daniela: "ohavné zpustošení" je již v nitru církve. Už jen
vystoupení antikrista dá na sebe trochu čekat, ale i to zanedlouho nastane.
Moje děti, z událostí můžete vidět, že už nadešla hodina. Tak jako Mě ukřižovali, tak je zde nyní
i čas obětování těch, kteří Mě následují.
Mé děti, už není čas k tomu, abyste odkládaly svá obrácení. Buď se nyní definitivně odvrátíte od
svých hříchů, upřímně je budete litovat, vyznáte se z nich ve zpovědnici a prostřednictvím mého
kněze vám Já dám rozhřešení. Nebo v nich zůstanete a navěky se zatratíte. Rozhodnutí je ve
vašich rukou. Od mého Otce jste dostaly rozum a svobodnou vůli, kterou Já naprosto respektuji.
Ale varuji vás: Následky svých rozhodnutí budete muset snášet navěky.
Berte má slova velmi vážně a obracejte je v činy. Nestarejte se o ty, kdo odporují mým poselstvím.
Dělají to kvůli svým hříchům, neboť se nechtějí od nich odvrátit. Kdyby Mě následovaly, přijaly

by má poselství i mé učení a obrátily by je v činy. Neříkám vám nic nového, opakuji jen slova
evangelia, protože svaté Písmo nečtete, a i když jste je kdysi četly, už jste je dávno zapomněly.
Považuji za nutné, abych vám je zopakoval a vryl do vašeho srdce.
Znovu pravím: nadešla hodina. Syna člověka už vydávají do rukou hříšníků. Tak jako jsem řekl
Šavlovi na cestě do Damašku: "Proč Mě pronásleduješ?", i když jsem byl tehdy už v nebi, ale
ztotožnil jsem se s křesťany, které Šavel pronásledoval. Teď, až do konce světa, se právě tak
ztotožňuji s každým mým křesťanským sourozencem, který Mě následuje a který bude
pronásledován pro mé jméno. Vytrvejte až do smrti, neboť jen ten se spasí, kdo Mi bude věrný
do krajnosti.
Už k vám nebudu dlouho mluvit. Nadešla hodina, Jidáš Mě už zradil. Teď přijdou vojáci, aby Mě
zajali, uvrhli do vězení a popravili. Teď je ještě noc Zeleného čtvrtku, teď Mě ještě vidíte v oltářní
svátosti. Ale už se rozednívá úsvit Velkého pátku, kdy budu vzat z oltáře, a místo Mne budou
zbožňovat ohavné zpustošení. Vy se tohoto zbožňování nikdy nezúčastňujte, neboť by vám bylo
k věčnému zatracení. Přistupujte k mým svátostem, dokud jsem mezi vámi!
Má poselství dávejte dál, oznamujte je, ať je to vhodné, nebo ne. Nadešla hodina, události mluví
samy za sebe. Žehnám vás věčnou Láskou mého srdce, mým posilňujícím požehnáním, ve jménu
Otce i Syna i Ducha Svatého.
Ježíš

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

1063. Poselství Ježíše ze dne 22. února 2010.
Nástroj: Marie des Philippines

NALÉHAVĚ VÁS ŽÁDÁM, ABYSTE SE DUCHOVNĚ PŘIPRAVILI

Žijete v mimořádných časech a proto, dokud panika a beznaděj ještě nevstoupily do srdcí lidí, vás
naléhavě žádám, abyste se duchovně připravili.
Vaše svaly víry potřebují být užívány, cvičeny. Když se připravujete na maraton, tak potřebujete
několik měsíců přípravy, aby vaše svaly si zvykly na to, co je třeba, abyste maraton zaběhli.
Pokuste se vidět přicházející události: nemoci, pohromy, zemětřesení, dopravní nehody,
ekonomická zhroucení vlád, politická zhroucení, vzbouření a nepokoje, obrovské tajfuny,
obrovská tornáda, hlad, jako kdyby se staly v jednom dni.
Abyste nestrnuli, nepropadli panice, nebo dokonce nedostali infarkt, potřebujete se připravit na
duchovní maraton. Jestliže jste se dříve modlili a naslouchali Mi hodinu denně, tak vás žádám,
abyste se naučili přicházet ke Mně mnohem více, než dosud – nacházejte během dne okamžiky,
kdy budete přicházet ke Mně, dokud se celý váš den nestane modlitbou.

Protože vás miluji a protože si přeji, abyste byli připraveni tak, abyste neztratili svou víru,
až události přijdou k vašemu prahu, neposílám mé posly k vám jenom teď.
Když zastavím vaši technologii, bude to proto, abych upoutal vaši pozornost k vašemu žalostnému
duchovnímu stavu. Potřebuji vás odpojit, abych vás připojil opět ke Mně.
Odpojte se nyní teď a připojte se ke Mně. V minulosti jste se dozvěděli, že když otřesu vaším
svědomím a jako v zrcadle vám ukážu váš obnažený hříšný stav, budete mít zapotřebí držet se své
víry. Víry, kterou ve vás buď uvidím, nebo jinak zemřete strachem, nebo ztratíte naději a půjdete
cestou nepřítele.
Pro člověka je přirozené čekat, dokud všechno nedokončil: vzdělání, kariéru, rodinu, jít za svými
materiálními sny, uvidět jak rostou děti; to vše dříve, než se konečně obrátí ke Mně. Teď k vám
přicházím, abych vám pověděl, že už nemůžete déle čekat, abyste se připravili, protože by u vás
mohla zaklepat smrt. Je těžké to napsat, ale musíte být duchovně připraveni pro případ, že by váš
život byl náhle ukončen.
Zeptejte se sami sebe, kdyby váš život byl vám vzat dnes, byla by vaše duše připravena?
Mnoho lidí se stará, jak se připravit na nadcházející ekonomickou krizi – jak si zajistit, aby jejich
portfolio bylo zajištěno, nebo jak to bezpečně udělat. Jenom málo lidí se stará, jak se duchovně
připravit na přicházející spirituální útlak. Jděte přijímat svátosti, zejména jděte vyznat své hříchy
a na mši, dokud kněz ji ještě může sloužit. Myslíte si snad, že nemohu proměnit krále v žebráky
v jediném okamžiku? Udělám všechno toto, a ještě víc, pokud vás to přivede blíže ke Mně.
Ten tlak, který pociťujete, je něco, co nyní cítí mnoho lidí, jako kdyby něco velkého
a strašného se mělo stát. Mnozí se připravují – ale špatným způsobem… je to marné…
vaše finanční přípravy se stanou zbytečné.
Musíte se připravit duchovně. Musíte zatřást vaším duchovním domem a podívat se, kde
se usadila špína a nečistota; nesmíte čekat, ale udělat to hned.
Televize je plná lží, marných lží, ale můj nepřítel je užívá, aby vás svedl k sebeuspokojení.
K tomu, abyste poznali mého Ducha, si musíte vyčistit své duchovní uši. Mnoho lidí necítí,
že se potřebují kát, protože nevidí své malé hříchy. Malé hříchy se sčítají a stávají se velkými,
když jsou přehlíženy.
Ti, kteří se připravují finančně, investují do mnoha oblastí: do nemovitostí, do akcií, zlata, bondů,
vzájemných fondů atd. Ale představte si, že bych nedovolil žádné skvrně této země přejít do mé
obnovené země. Takže teď si představte, že bych zničil vaše diverzifikované finanční rezervy.
Jste diverzifikováni duchovně? Víra vyrůstá také z různých kolbišť: Co vaše charitativní činnost?
Vaše pomocná ruka? Vaše modlitby? Vaše svátosti? Vaše novény? Vaše oběti? Vaše dary? Vaše
láska k rodině? Váš vděk a pokora? Atd…
To je jediné portfolio, které bude přeneseno do obnovené země (jestli budete tak šťastní,
že budete jedním z 600 miliónů, kteří budou schopni přejít hranici mezi starou a novou zemí,
zbytek ze sedmi miliard bude totiž mrtev).
Ježíš

1064. Poselství Ježíše ze dne 12. ledna 2020.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

NENECHÁM VÁS SAMOTNÉ

Moji milovaní:
miluji vás věčnou láskou.
Moji milovaní, obětování lidského času k výpočtu dat vyplnění odhalení mých a mé svaté Matky,
je plodem lidské netrpělivosti a nikoli víry.
Vše, co jsem vám odhalil Já, má Matka a můj milovaný svatý archanděl Michael, to vše se
uskuteční.
Ptáte se, jak jste na tom duchovně?
Kolik hadrů jste zanechali na cestě?
Hadry lidského ega, mající převahu nad mými požadavky, vítězí nad láskou, kterou Mi
máte přinášet.
Moji lidé, v tomto čase je tolik znamení, a vy jste tak slepí, že bědování, která budou následovat,
budou slyšet v celém Stvoření.
Vraťte se urychleně ke Mně. Žijete tak daleko ode Mne, zastínění tím, s čím nejste v souladu.
Zatěžujete svůj každodenní život množstvím povinností, které nejsou vaše, neboť nesete kříže
jiných lidí, aniž byste řádně nesli ten, jenž vám odpovídá, a proto vás jejich tíha zlomí.
Uvědomte si, abyste Mě milovali, musíte Mě poznat v mém Slovu, v osobním vztahu
v každém okamžiku, kdy Mě přijímáte v eucharistii, v okamžiku, kdy jste "samotní se
Mnou" a v pokoji a lásce ke svým bližním.
Moji milovaní, potřebujete víru jako "hořčičné semínko" [Lk 17, 6], abyste si nezoufali
v čekání. Musíte rychle posílit svého ducha, nenechávat nic na zítřek, pokud jde o spásu duše:
zítřek patří Mně.

Moji lidé, buďte bdělí: Země se stále vychyluje ze své osy, vody moří zaplaví velkou část pobřeží
a ve vodě se objeví nevysvětlitelné jevy. Celá Země se chvěje pod nemilosrdným Sluncem, sopky
vybuchují a člověk tomu nevěnuje pozornost, pokouší se bagatelizovat to, co se děje a říká,
že čekání je dlouhé. Měl by spíše poděkovat mé Matce, která se přimlouvá za lidstvo.
Stejně jako se chvěje Země, má církev se také otřásá, ta, která přijímá modernismy, které nejsou
mojí vůlí. Myslí si, že jsem daleko, pokouší se Mne zrušit v mém vlastním domě, vykáže Mě na
vzdálené místo, a pak bude popírat, že jsem živý a pulzuji v eucharistii a popře mou
transsubstanciaci. Pokud jde o mou Matku, bude ji popírat ještě víc.
Moji lidé musí být silní, musí odolávat a neztratit víru.
Vrhne se proti mým a jako vlci vás bude pronásledovat. Moji lidé, buďte vytrvalí
a nezapomeňte, že "JÁ JSEM S VÁMI" [Mt 28. 20].
Moji lidé, během pohrom, v náporech přírody, během pronásledování, v pomluvách,
urážkách, a když vás odsunou z některých míst, nezapomeňte, že naše Nejsvětější
Trojice je s vámi a že můj lid nebude trpět navždy.
Moji milovaní, hrozby mezi národy budou pokračovat, budou ještě mrtví, ještě přijdou činy
terorismu, u člověka vzroste žízeň po pomstě, lidé se budou opětovně zraňovat k smrti.
Moji lidé, mé nevinné děti, nebudou trpět tím, co většina. Budu je chránit.
Sjednoťte se do skupin, ať to jsou rodiny, modlitební skupiny, pevná přátelství, a buďte
přichystáni k přípravě míst, kde budete moci zůstat spolu v období silného pronásledování, nebo
války. Skladujte nezbytné věci, abyste tam mohli zůstat, až do doby, kdy vám moji andělé dají
vědět. Tyto úkryty budou chráněny před invazí. Pamatujte na to, že v jednotě je síla: zeslábne-li
někdo ve víře, druhý jej pozvedne, je-li někdo nemocný, jiný bratr mu bude oporou v jednotě.
Čekejte ve víře, aby ta, vámi posílená, byla přípravou na dobu, kdy budete pronásledováni.
Moji milovaní lidé, vedu vás za ruku, jsem váš Otec a nenechám vás samotné.
JSEM, KTERÝ JSEM [Ex 3, 14; Jn 8, 58; 4, 26], NEZOUFEJTE. MŮJ POKOJ JE
V KAŽDÉM Z VÁS.
Miluji vás, žehnám vás, moji věrní.
Váš Ježíš

1065. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 19. ledna 2020.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

VYZÝVÁM VÁS, ABYSTE NEOTÁLELI S OBRÁCENÍM

Milovaní Boží lidé:

S vděčností k Nejsvětější Trojici, vás vyzývám, abyste neotáleli s obrácením.
Naše Královna a Matka všeho Stvoření vás vyzývá udělat tento krok vpřed TEĎ!
Vidím démony, jak se střetávají s lidmi, vyvolávají selhání, zklamání, dotýkají se lidského ega, aby
vás vedlo ke ztrátě pokoje, důvěry a zanechali vás v zoufalství, abyste se cítili opuštění naším
Králem a Pánem Ježíšem Kristem.
Nacházíte se v čase silného boje mezi dobrem a zlem [Gn 3, 6]. Dobro postupuje uvážlivě, zatímco
zlo se vrhá na vše a proti všemu a drtí na své cestě vše, co může být překážkou jeho neblahým
plánům. Zvyšuje hlas, už není tím, co se plazí, ale tím, co vidí svou kořist už
z dálky a útočí na ni, jakmile v ní najde jakoukoli duchovní nestálost.
Boží lidé, žijete ve světě, ale nejste ze světa [1 Jan 2, 15] a zapomínáte na to velmi snadno,
zejména trpíte-li určitou duchovní skleslostí. Jednáte, jako byste byli ze světa a zapomínáte,
že tvoříte část mystického Těla našeho Krále a Pána Ježíše Krista. Musíte pracovat a jednat
s důstojností, dokonce, i když vás zaplaví bolest.
Ještě jste nevstoupili do zpustošení, proto musíte svědčit o tom, že jste silní a že jste
stvoření víry, připravení bez váhání plnit Boží vůli a zůstat ve spojení s výzvou, kterou
každý z vás má vykonat: Být důstojné děti Krále [Jan 1, 12-13].
Země se silně třese a přivádí lidstvo k pocitu obav a pozvedání očí k nebi, v hledání odpovědi,
která se nalézá v samotném člověku, v tom, který se nyní vzdálil Nejsvětější Trojici.
Jako generace se musíte modlit a uvést modlitbu do praxe, přijímat Tělo a Krev našeho Pána
a proměnit je do způsobu jednání, jinak vaše činy nepřinesou plody, budou rozptýleny na vyprahlé
zemi a lidské stvoření nevydá plody věčného života. Proto se nejdřív musíte připravit, náležitě se
kát ze svých hříchů, řádně napravit spáchané zlo a dát si pevné předsevzetí nápravy, nepadnout
do stejných činů hříchu.

Jako Boží lidé, dobře víte, že pyšný a arogantní Satan bojuje proti vám, a vy si toho nevšímáte
[1Petr 5, 8-9], zraňuje vaše ego, protože pracuje na nejmenších detailech, jichž si nevšimnete,
dosahuje svého cíle a vy to nepoznáte.
Boží lidé, duchovní arogance, duchovní pýcha, je největší zlo dětí našeho Krále a Pána Ježíše
Krista, a je to zlo, které vede část tohoto lidstva k odpadnutí, protože nerozpoznalo své omyly a
nedalo na první místo lásku
k bližnímu a bratrskou lásku. [1Jan 2, 26; Řím 12, 16; Př 8, 13].
Nehledejte našeho Krále a Pána Ježíše Krista na cestách, které nevytyčil, abyste Jej přímo našli.
Zvědavý člověk, jenž touží poznat neznámé, najde těžší kříž, další břemeno, které nenesl, a pak
bude vrávorat, potácet se, až se stane stvořením, které svou zásluhou je hoden Božího
milosrdenství.
Boží lidé musí upevnit a zvětšit svou víru, hledat jednotu a neoddělovat se od pokorných, protože
přijde mnoho lidských stvoření se zdáním velké moudrosti a pronesou velké proslovy, a s velkou
výmluvností vám představí novinky pro každý aspekt života, ale to budou poslové Satana, kteří byli
vysláni, aby vás vzdálili od pravé cesty, vedoucí k věčnému životu.
Neexistují metody k dosažení svatosti. Je to stálá práce, těžká, kdy se snažíte být pokornější
a obdržet od Otce, že se rozhodne jednat s vámi s milosrdenstvím. Ten, kdo obdrží Boží
milosrdenství, není pyšný, ale pokorný. Není to ten, kdo ponižuje, ale ten, kdo se dává
v ponížení. Není to ten, kdo odmítá odpuštění, ale ten, kdo odpouští v pokoře. Není to ten, kdo drtí
bližního, ale ten, kdo se vzchopí a přijme svého bližního s láskou. Není to učenec, ale ten, protože
je pokorný, obdrží osvícení Duchem Svatým a dosáhne Božího milosrdenství.
Boží lidé, nesmíte čekat: Obraťte se, nepřijímejte falešné idoly světa, nepodléhejte
pokušení. Buďte věrní, v této chvíli víc než kdy jindy.
Boží lidé, byli jste netrpěliví a stěžovali si, že oznámené události nepřicházejí. Napříště
buďte vytrvalí a dejte pozor, abyste se nezhroutili, až síla událostí vás probudí.
Modlete se, lidé Boží, modlete se o vytrvalost.
Modlete se, lidé Boží, modlete se o víru.
Modlete se, lidé Boží, modlete se o jednotu.
Jděte věrně dál k pravé autoritě církve našeho Krále a Pána Ježíše Krista, buďte věrní!
Řeknete: tento den slunce svítí a hřeje nás, pak přijde déšť, aniž bychom jej čekali.
A řeknete: máme vodu a budeme mít z ní prospěch, a pak přijde znečištění, aniž byste je čekali.
Na tomto místě nejsou nemoci, ale cizopasníci pokryjí velký rozsah a budou se šířit vzduchem
pomocí letadel. Terorismus nepůsobí jen na zemi, ale i ve vzduchu.
Boží lidé, modlete se svatý růženec a úpěnlivě proste naši Královnu a Matku, aby vás uchovávala
ve svých rukou. Nevzdalujte se od naší Královny a Matky, držte se v Božích rukou, abyste se
nenechali svést ze správné cesty kvůli novinkám, které vás překvapí.
Přinesete ovoce, i když se bude zdát, že tomu tak nebude, zůstanete-li věrní našemu
Králi a Pánu Ježíši Kristu.
Boží lidé, nenechejte se překvapit samotou, jste milováni Nejsvětější Trojicí, nenechejte se zaplavit
samotou, jste milováni naší Královnou a Matkou, nenechejte se přemoci samotou, my vás
chráníme a doprovázíme, vzývejte nás, děti Boží, stále se na vás díváme.

Buďte silní, držte se, nebuďte vyvedení z míry, žijte opravdový život, žijte Bohem a pro Boha.
Nebojte se, nebojte se, nebojte se!
Jste zřítelnice Božích očí.
Buďte silní, Boží lidé!
KDO JE JAKO BŮH? NIKDO NENÍ JAKO BŮH!
Svatý archanděl Michael

1066. Poselství Boha Otce ze dne 22. ledna 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
PODÍVEJTE SE DŮKLADNĚ

Mé děti, dnes vás žádám, abyste se podívaly hluboko do svého srdce. Co tam najdete? Najdete
tam chtivost k shromažďování bohatství? Najdete tam touhu po moci nebo po významném
postavení? Cítíte se lepší, než jsou vaši bližní?
Řekl jsem vám o pozdní hodině, v níž žijete. Řekl jsem vám, abyste se připravily, neboť si beru
k sobě mnoho lidí, dokonce i teď, u nichž nechci, aby viděli, co brzy přijde do světa kolem nich.
Může vaše srdce podstoupit můj soud?
Jestli vás zavolám domů dnes, je vaše srdce připraveno postavit se přede Mne? Když se na ně
podívám, najdu tam hřích? Vaše jméno může být brzy voláno, abyste předstoupily přede Mne.
Jste připraveny?
Podívejte se důkladně na své srdce, protože Já se dívám.
Bůh Otec
Ge 6, 5: I viděl Hospodin, jak se na zemi rozmnožila zlovůle člověka a že každý výtvor jeho mysli
i srdce je v každé chvíli jen zlý.
Ž 7, 9: Kéž je konec zlobě svévolníků. Dej, ať spravedlivý stojí pevně, Bože spravedlivý,
jenž zkoumáš srdce a ledví! [v naší Bibli je to verš 10].
Jr 17, 9: Nejúskočnější ze všeho je srdce a nevyléčitelné. Kdopak je zná?

1067. Poselství Ježíše ze dne 8. května 2011.
Nástroj: Jean-Marc (Francie).

MOJE CÍRKEV JE ČIŠTĚNA, JAKO SE ZLATO ČISTÍ OHNĚM

Moji milovaní,

pokračuji v posílání mého učení, mého věčného Slova pro všechny lidi dobré vůle, kteří se obracejí
ke Mně, aby je slyšeli. Nabízím je všem, ale jenom ti, kteří milují, je chtějí slyšet
a uvést do svého života.
Evangelium Vzkříšeného z mrtvých se týká každého z vás, ale lidé, v nichž sídlí duch Satana, je
odmítají, neboť jejich srdce je v temnotách. Každý muž a každá žena jsou voláni k Pravdě, ale jsou
takoví, kdo dávají přednost lži a Mě odmítají.
Malý počet duší se obrací ke Mně, aby projevili svou vděčnost. Je tomu tak dnes dokonce
i v lůně mé církve, kde jsou srdce rozdělena. Farizeové a zákoníci jsou stále přítomní v mé církvi,
kde si jako vždycky vybírají první místa, taková, kde jsou držiteli moci, kde mají vliv, kde jsou
veliteli a vládci.
Ale jejich srdce je tak tvrdé jako kámen, nevědí, jaká je cena Lásky. Jsou to vlci, kteří se vetřeli
do mé církve, a kteří ji ničí zevnitř. Cožpak nejsem Všemohoucí, abych je vymetl všechny jedním
rázem hřbetem ruky, jako jsem to udělal s chrámovými kupci v Jeruzalému?
Jistě, mohl bych to udělat, ale nechám zrno i plevel pohromadě až do dne žně. Až přijde čas žně,
pak bude všechno skoseno a dáno do otýpek, a právě tehdy bude plevel hozen do ohně.
Já vidím každou duši takovou jaká je, znám všechny její úmysly, jak dobré, tak i zlé a každý
dostane svůj plat. Ti dobří dostanou věčnou odměnu v nebi se Mnou, a zlí věčné trápení. Cožpak
nejsem soudce národů?
Moje církev je čištěna, jako se zlato čistí ohněm. Útoky pekla na ni dorážejí stále víc a každý bude
muset vydat své svědectví. "Patříš Ježíši Kristu?" Každý bude muset odpovědět, někdy
i za cenu svého života, jako první mučedníci. Kdo zvítězí? Ten, kdo je se Mnou, ten, kdo Mi patří,
ten, kdo žije svou víru.
Mé děti, upevněte svou víru a neztraťte odvahu. Jsem s vámi.
Ježíš Kristus, Vzkříšený a žijící navěky.
Ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého.

1068. Poselství Ježíše ze dne 1. ledna 2020.
Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko), http://jezusuzenete.hu

NEMŮŽETE VĚDĚT, CO PŘINESE ZÍTŘEK

Moje drahé děti:
Vzdejte dík, že jste se mohli dožít tohoto nového roku. Mnozí se jej dožít nemohli. Navěky odešli
do domova mrtvých. Velmi mnoho jich odešlo do očistce, neboť i když věřili ve Mne a čas od času
konali i dobro, svou víru ale neuváděli do praxe. Bylo to proto, že Mě nemilovali. Kdyby Mě
milovali, ani by nevydrželi beze Mne. Snažili by si často vykoupat svou duši ve svátosti pokání a
chvátali by ke Mně na mši svatou, aby Mne přijali do své duše v nejsvětější oltářní svátosti. Protože
to promeškali, nemohli vejít do nebe. Teď musí v očistci odpykávat své hříchy.
I když hrozně trpí, přece jen Mi vzdávají dík za mé velké milosrdenství, že jsem nedovolil, aby se
zatratili.

Mé děti, všechno jsem vám vyprávěl proto, že dobrý úmysl nestačí. Ten je třeba proměnit v čin.
Snažte se pravidelně přistupovat k svátostem, neboť jen tak budete v neustálé pohotovosti. To už
jsem od vás žádal.
Mé děti, váš život na Zemi je krátký. Nemůžete vědět, co přinese zítřek. Kdykoli se můžete postavit
před mou svatou tvář. Tam vám ukážu celý váš život. Uvidíte všechny své myšlenky, svá slova, své
skutky. Dostali jste čas k tomu, abyste dosáhli svatosti života a vedli k tomu i jiné. Proto jsem za
vás zemřel na kříži. Když jsem přikládal takovou důležitost vaší spáse, že jsem přijal
mučivou smrt, proč není pro vás důležité vaše posvěcení?
Kdybyste Mě postavili do středu vašeho života, když byste nedopustili, aby vás cokoli předběhlo
nebo kdokoli předešel, mohli byste být šťastní. To proto, že kdybyste zemřeli v kterémkoli
okamžiku, mohli byste vystoupit nahoru přímo ke Mně do nebe.

"Vždyť pro mne život je Kristus a smrt zisk. Avšak kdybych dál tady žil, mohl bych ještě
s užitkem pracovat. A proto nevím, co bych měl volit. Přitahuje mě totiž obojí: mám touhu zemřít
a být s Kristem – a to je věc velmi, daleko lepší…" [Fil 1, 21-23].
Ti, kdo žijí v hříchu, se bojí smrti. Tím víc, čím těžší jsou jejich hříchy. O smrti nechtějí ani slyšet,
i když ten, kdo se narodí, musí i zemřít. Tady na Zemi jste jen poutníci. V celém svém životě jste
na cestě, a ta jednou skončí. Bylo by dobré a spásonosné, kdybyste to stále měli na paměti. Pak
byste se vždy jen připravovali na to, co bude, až dojdete ke konci. Kam dojdete, o tom rozhodnou
vaše skutky. Všechno závisí na vás. Dostali jste svobodnou vůli
a rozum.
Ti, kteří ještě nežijí ve svatosti života, nechť se změní co nejdřív, neboť temná mračna se
shromažďují na obloze. Hříchů je už příliš mnoho. Pokárání na sebe už nenechá čekat. Říkám vám
to z mé překypující lásky a milosti, protože vás chci všechny zachránit. Dávejte si pozor!
Neposlouchejte Satana, jenž je kníže tohoto světa. Život si není třeba užívat, ale moudře využít
čas, který rychle uplyne.
Milujte Boha z celého srdce tím, že budete dodržovat jeho Zákony. Milujte se navzájem ve Mně,
čistě a svatě. Bůh je sám o sobě Láskou. Jen v něm dokážete skutečně milovat. Nikdy nespáchejte
hřích! Ten vás oddělí ode Mne, od Původce vaší spásy. Jen ve Mně máte svůj věčný život. Jen
tehdy jste ve společenství se Mnou, když svatě žijete. K tomu vám žehnám nekonečnou, věčnou
láskou mého srdce, ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Ježíš

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

1069. Poselství Boha Otce ze dne 27. ledna 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

CO VIDÍTE

Mé děti, musíte dávat pozor, aby vás nepřepadla úzkost, když vidíte, co se děje kolem vás. Řekl
jsem vám v mém svatém Slovu, že tisíc může padnout po vašem boku a deset tisíc po pravici,
ale nepřiblíží se k vám. Musíte usilovat o to, abyste věřily mému Slovu před vším, co vidíte a cítíte.
To je klíč k vaší vytrvalosti ve všem.
Mnoho z toho, co vidíte, má schopnost u vás vyvolat strach, nedáte-li si pozor. Chtěl bych, abyste
hlídaly své srdce a nenechaly do něj vstoupit strach. To, co se děje kolem vás, se stane daleko
horší, než to, co vidíte teď.
Bůh Otec

Iz 41, 10: Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu,
pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.
2Tim 1, 7: Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy.
Ž 34, 4: Velebte Hospodina se mnou, vyvyšujme spolu jeho jméno.
Ž 91, 1-12
1: Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného.
2: Říkám o Hospodinu: "Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám."
3: Vysvobodí tě z osidla lovce, ze zhoubného moru.
4: Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost.
5: Nelekej se hrůzy noci ani šípu, který létá ve dne,
6: moru, jenž se plíží temnotami, nákazy, jež šíří zhoubu za poledne.
7: Byť jich po tvém boku padlo tisíc, byť i deset tisíc tobě po pravici, tebe nestihne nic takového.
8: Na vlastní oči to spatříš, uzříš odplatu, jež stihne svévolníky.
9: Máš-li útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov,
10: nestane se ti nic zlého, pohroma se k tvému stanu nepřiblíží.
11: On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách.
12: Na rukou tě budou nosit, aby sis o kámen nohu neporanil;

1070. Naše Paní přivedla dne 22. června 2011 k Agnès Marie Otce Pela.
Nástroj: Agnès Marie (Francie).

NIKDO SE NEMŮŽE VYSMÍVAT BOHU

Dcero, přijmeš nyní návštěvu?

Ano, Matko, protože vy jí to dovolíte.
Tak poslouchej bez bázně toho, kdo přišel, aby s tebou mluvil, dcero. Dcero, slyš.

Dobrý večer, Agnès Marie, jsem Otec Pel a zajímám se o osud Francie. Chci dnes říct, že má
proroctví nejsou úplná. Neřekl jsem všechno, co mi bylo dovoleno prorokovat. "Není těch katastrof
už tak dost? " – zeptají se mě. Jsou úměrné morálním přečinům Francie, takže jejich počet může
být jen zvýšen v té míře, jak se zvětšilo zlo v poslední polovině století, a tak očekávejte to nejhorší.
Jak jinak zbavit Francii jejích navyklých špatných zvyků?
Ale tresty, které přicházejí, se týkají celé Evropy. Přidám tedy toto proroctví:
Přijde čas, a je blízko, kdy všechny vody moří severu se pokusí odejít na jih v náhlém
a zuřivém náporu. Rybáři nenajdou žádné útočiště. Budou smeteni rozbouřenými vlnami. Jisté
země budou kompletně zatopeny, jiné budou jako umyty, budou nevhodné ke kultivaci kvůli soli,
chaluhám a mrtvolám ryb a mořských zvířat, které uvázly na zemi ve velmi velkém množství.
Pobřeží severní Evropy bude úplně změněno, včetně pobřeží Francie. Francie uvidí, jak se tresty
na ni hrnou ze severu a jihu, ze západu a východu, protože má největší vinu za zavlečení jiných
národů do hříchu a nepravostí. Nikdo se nemůže vysmívat Bohu, aniž by zločin nekřičel o pomstu
k nebi!
Drahé dítě, děkuji, že jsi mě vyslyšelo.

Děkuji, otče, za vaše varování a za vaši návštěvu.
Poděkujte nebi a našemu Otci za milost, že dovolí zveřejnit svou výstrahu svému lidu ztuhlého
krku! Ano, zveřejni jeho dobrodiní, jež je ovocem jeho trpělivosti. Drahá dcero, loučím se s tebou.
Odcházím za mými starostmi.

Konec části, týkající se katastrof.
Poznámka překladatele: Poprvé publikováno v Sourire de Marie č. 391 v prosinci 2011, Editions
Parvis.
1071. Poselství Matky Spásy ze dne 28. ledna 2020.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

LIDSTVO SE MUSÍ PŘIPRAVIT NA VELKÉ ZMĚNY
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Nesu vás ve svém mateřském srdci.

Každé z vás je pro mě jedinečné jako část mystického Těla, a já vás nechci ztratit ve zmatku,
jemuž čelí a bude čelit církev mého Syna.
Každé z vás, jako člen mystického Těla, musí žít hluboce ve víře. Každé z vás musí zejména posílit
svou víru a žít ve stálé jednotě s mým Synem.
Jste lidé mého Syna, přesto musíte zůstat v zástupu na cestě [Ex 13, 21], plníce vůli mého Syna
a vědomí si toho, že se nemůžete ukrýt před zraky mého Syna [Jr 23, 24].
Toto je čas utrpení pro lid mého Syna. Víra bude podrobena zkoušce, a proto si musíte být
vědomi, že nemůžete být vlažní [Zj 3, 15-16], že nemůžete svými ústy prohlašovat, že milujete
mého Syna a svou myslí činit něco jiného, nemůžete pozvednout jednu ruku ke chvále mého Syna
a druhou dělat něco jiného, proto Jej musíte chválit oběma rukama, musíte milovat mého Syna
celým svým srdcem, schopnostmi a smysly, a ne polovičatě.
Lidé mého Syna budou většinou zkoušeni, aby se v každém odhalilo, co je hluboko
v jejich duchu, v jejich myšlenkách, jejich srdcích, aby každý odpověděl v pravdě,
ve vlažnosti, nebo v odmítnutí.
Blíží se těžké chvíle. Lidé věrní mému Synu budou pronásledováni těmi, kdo nemilují mého Syna
a těmi, kdo tvoří část lidu mého Syna, která přijala proud modernismů a zapomněli na "tradici
a zdravé učení". Tváří v tvář zmatku, budou jedni pronásledovat druhé.
Varuji vás předem, mé děti:
"Nepokládejte základy ve vzduchu."
Máte učení církve a musíte se ho držet.
Mé milované děti, je důležité, abyste si udrželi správnou duchovní přípravu, a jen tak vydržíte ve
víře vše, co čeká lidstvo.
Musíte zachovat pokoj nejen ve vás, ale i ve vašich domovech a kdekoli přebýváte.
Bez pokoje jste otevřenou schránkou pro léčky Satana.
Pochopte, že si musíte být vědomi času, ve kterém žijete, svých skutků a jednání, nic není skryto
před zraky Boha [Žid 4, 13].
Mé děti, vy dobře víte, že ti, kdo jsou nad vládami světa, udržují v tajnosti svá přání, a vy byste
neměly žít, jakoby se nic nedělo. Zachovávejte zdravou výživu, aby vaše těla nebyla snadnou
kořistí nemocí, které jsem vám již oznámila ve jménu Otcova Domu (*).
Velké pohromy, epidemie, vyvolané neznámými virusy, postupují na lidstvu. Použijte Olej
dobrého Samaritána (*) jako ochranu v případě, kdy velmi nakažlivé choroby se nacházejí tam,
kde žijete: množství na špičce špendlíku, rozetřené na ušních lalůčcích bude stačit. Pokud se
nákaza prudce zvýší, potřete jím obě strany krku a zápěstí obou rukou.
Mé děti, podřízení vlád novému světovému řádu vás nebere v úvahu, naopak, staví se proti lidstvu.
Země se stále silně třese: buďte připraveny na to, co je třeba. Žádná země si nemůže být jista, že
ji nezasáhne utrpení. To vede k aktivaci vulkánů a mé děti budou trpět ještě víc. Lidstvo se musí
připravit na velké změny. Když jedna země bude trpět a druhá současně také, nebudou si moci
vzájemně pomoci, pokud budou obě postiženy.
Zachraňte si duši, děti mého Neposkvrněného Srdce, zachraňte si duši.
Připravte se, že zůstanete v útočišti našich Nejsvětějších Srdcí. Každý musí učinit ze svého
domova úkryt lásky, do něhož zlo nemůže proniknout.

Některé z mých dětí se připravily na to, že vytvoří útočiště k podpoře svých bratrů a sester.
Nedělejte si starosti, nebuďte plné úzkosti, zda můj Syn vás tam zavede, nebo vás ponechá
ve vašich domovech, kde vás bude opatrovat.
Každý se musí snažit, aby byl skutečný chrám Ducha Svatého, být poslem Boží Lásky,
božského pokoje: Zbytek vám bude dán navíc.
Otcův Dům vás vyzývá, abyste pokračovali v obrácení:
o
V jednotě a dodržování toho, co můj Syn dovolil, abych vám sdělila,
je cesta snazší.
o
Jste lidé Boha, jste milováni Nejsvětější Trojicí. Tato Matka vás žehná
a miluje. Neváhejte a nezoufejte, věřte!
o

PŘEDEVŠÍM, VÍRA, MÉ DĚTI, PŘEDEVŠÍM VÍRA. BEZ VÍRY ČLOVĚK NENÍ NIC.

o
Jste lidmi mého Syna, a dokud se chováte jako poslušné děti, naplňující Boží
vůli, Boží ochrana zůstává s vámi.

Nemějte strach, mé děti, přikrývám vás mým pláštěm!
Žehnám vás.
Matka Maria
(*) Speciál o budoucích nemocech.

1072. Poselství Ježíše ze dne 8. ledna 2020.
Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko), http://jezusuzenete.hu

ŽIJTE V NEUSTÁLÉ POHOTOVOSTI

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

"Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože si
nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání. Den Páně přijde, jako přichází
zloděj. Tehdy nebesa s rachotem zaniknou, vesmír se žárem roztaví a země se všemi lidskými činy
bude postavena před soud. Když tedy se toto vše rozplyne, jak svatě a zbožně musíte žít vy, kteří

dychtivě očekáváte příchod Božího dne! V něm se nebesa roztaví v ohni a živly se rozpustí žárem.
Podle jeho slibu čekáme nové nebe a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost. Proto,
milovaní, očekáváte-li takové věci, snažte se, abyste byli čistí a bez poskvrny a mohli ten den
očekávat beze strachu před Božím soudem. A vězte, že ve své trpělivosti vám Pán poskytuje čas
ke spáse, jak vám napsal i náš milý bratr Pavel podle moudrosti, která mu byla dána"
[2Pt 3, 9-15].

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

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

1073. Poselství Boha Otce ze dne 29. ledna 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

CESTA, KTEROU NEZNÁTE

Mé děti, provedu vás tím, co zanedlouho přijde, cestou, kterou neznáte. Nebojte se. Poznáte ji,
až vás povede můj hlas. Jsou znamení mezi vámi a Mnou, které známe jen my sami. Až vás
povedu, ta znamení tam budou. Následujte je.
Připravte se na vše, co umíte změnit. Vězte, že mnozí vám blízcí vás zradí a opustí vás
v těchto přicházejících časech. Dokonce již nyní odděluji některé z vás ze spojení, o nichž víte,
že nebyla ode Mne, abyste mohli zůstat na Zemi déle a vykonávat mou vůli. Jinak někteří z nich
budou vaši zrádci.
Bůh Otec

Joz 3, 3-5
3: a přikázali lidu: "Jakmile spatříte schránu smlouvy Hospodina, svého Boha, a lévijské kněze,
kteří ji nesou, vytáhnete ze svého místa a půjdete za ní.
4: Mezi vámi a ní bude ovšem odstup zhruba dvou tisíc loket; nepřibližujte se k ní. Půjdete za ní,
abyste poznali cestu, kudy se máte ubírat, neboť nikdy předtím jste touto cestou neprocházeli."
5: Jozue pak vyzval lid: "Posvěťte se, neboť Hospodin zítra mezi vámi učiní podivuhodné věci."
Iz 30, 20-22
20: Ač vám dával Panovník chléb soužení a vodu útlaku, on, tvůj učitel, už se nebude držet stranou.
Na vlastní oči uzříš svého učitele
21: a na vlastní uši uslyšíš za sebou slovo: "To je ta cesta, jděte po ní," ať budete chtít doprava
nebo doleva.

22: Pak prohlásíš své stříbrem potažené vytesané modly i pozlacené lité modly za nečisté a jako
nečisté je rozmetáš. Řekneš jim: "Táhni!"
Joz 1, 9: Nepřikázal jsem ti snad: "Buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se, neboť Hospodin,
tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš?"

1074. Poselství Boha Otce ze dne 3. února 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
ODMĚNA ZA VAŠI ZRADU
V přicházejících časech vše, co budete vlastnit, bude odměna za vaši zradu. Ti, kteří zradí vás,
to udělají s radostí, aby měli to, co máte vy.
Nepřipoutávejte se k tomu, co vlastníte, mé děti, neboť brzy nebudete mít nic a budete se
radovat, že jste si zachovaly svůj život.
Vstupujete do času, kdy mnozí z vás uvidí ty, které milujete, umírat před vašima očima. Mnoho lidí
bude ležet v ulicích, aniž by je někdo zvedl, neboť nebude bezpečné je odnést a pohřbít je.
Svět kolem vás se rychle mění a už nikdy nebude takový jako dřív, než tyto změny přišly.
Bůh Otec
Mt 6, 19-21
19: Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde je zloději vykopávají a kradou.
20: Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani rez a kde je zloději nevykopávají a nekradou.
21: Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.
Mt 19, 20-26
20: Mladík mu řekl: "To jsem všechno dodržoval! Co mi ještě schází?“
21: Ježíš mu odpověděl: "Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej, co ti patří, rozdej chudým, a budeš mít
poklad v nebi; pak přijď a následuj mne."
22: Když mladík uslyšel to slovo, smuten odešel, neboť měl mnoho majetku.
23: Ježíš řekl svým učedníkům: "Amen, pravím vám, že bohatý těžko vejde do království nebeského.
24: Znovu vám říkám, snáze projde velbloud uchem jehly než bohatý do Božího království.“
25: Když to učedníci slyšeli, velice se zhrozili a řekli: "Kdo potom může být spasen?"
26: Ježíš na ně pohleděl a řekl: "U lidí je to nemožné, ale u Boha je možné všecko."
Mt 6, 33: Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.

1075. Poselství Ježíše ze dne 4. února 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
EPIDEMIE

Hodně jsem se modlila a prosila, zda koronavirus má něco společného s epidemiemi, o nichž se
nám Pán zmiňoval. Nakonec mi řekl toto:
Mé děti, věnujte velkou pozornost tomu, kam pošlu epidemie, aby udeřily. V tom, co sešlu, bude
vždy znamení, zda je to ode Mne. Dbejte na to, abyste se modlily za ztracené mezi oběťmi.

Všechny pohromy nepřicházejí ode Mne.
Ježíš
Zj 9, 20-21
20: A přesto se ostatní lidé, kteří v těch pohromách nezahynuli, neodvrátili od výtvorů svých rukou;
nepřestali se klanět démonům a modlám ze zlata, stříbra, mědi, kamene i dřeva, které jsou slepé, hluché
a nemohou se pohybovat;
21: neodvrátili se od svých vražd ani čarování, necudností ani krádeží.

1076. Poselství Boha Otce ze dne 5. února 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
VELKÁ BITVA

Nelpěte na životě, který znáte, neboť se nyní mění. Ukládejte si pro sebe poklady v nebi předem
a nelpěte na tom, co vlastníte tady na zemi, neboť všechno bude ztraceno kromě toho, co jste
udělali v mém jménu.
Co leží před vámi je velká bitva, nepodobná žádné jiné, kterou jste kdy viděli. Poslední bitva mezi
dobrem a zlem je právě na obzoru. Připravte se, že uvidíte věci, které jste nikdy neviděli.
Brzy budete doma, tady se Mnou v nebi. Radujte se!
Bůh Otec
Mt 6, 19-21
19: Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde je zloději vykopávají a kradou.
20: Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani rez a kde je zloději nevykopávají a nekradou.
21: Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.
Mt19, 20-26
20: Mladík mu řekl: "To jsem všechno dodržoval! Co mi ještě schází?"
21: Ježíš mu odpověděl: "Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej, co ti patří, rozdej chudým, a budeš mít
poklad v nebi; pak přijď a následuj mne."
22: Když mladík uslyšel to slovo, smuten odešel, neboť měl mnoho majetku.
23: Ježíš řekl svým učedníkům: "Amen, pravím vám, že bohatý těžko vejde do království nebeského.
24: Znovu vám říkám, snáze projde velbloud uchem jehly než bohatý do Božího království."
25: Když to učedníci slyšeli, velice se zhrozili a řekli: „Kdo potom může být spasen?“
26: Ježíš na ně pohleděl a řekl: "U lidí je to nemožné, ale u Boha je možné všecko."
Mt 6, 33: Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.

1077. Poselství Boha Otce ze dne 8. února 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
VELKÁ ZMĚNA SE BLÍŽÍ

Celý dnešní den (tuto sobotu), pociťoval můj duch stísněnost. Cítím, že něco velmi velkého
přichází, ale nemohu si představit, co to je. Na mysl mi přišel Írán, a když jsem posílala textovou

zprávu kamarádovi, uvědomila jsem si, že to, co cítím, se podobá přicházejícímu útoku, který
způsobí velkou zkázu, ale vše, co jsem až dosud měla, byl jen ten pocit. Mnohokrát jsem se dnes
vyptávala Pána na podrobnosti o tom, co cítím, a to, co jsem uslyšela, bylo: Připrav se na
změnu.

Moji lidé, velká změna přichází k národům. Moji lidé zažijí velký smutek z těchto změn,
které se blíží, protože tyto změny nemají prospět vám, ale lidem mého nepřítele.
Až uvidíte, že tyto změny začnou, ujistěte se, že vaše domovy jsou v pořádku, protože mnoho
z vás opustí zemi, a mnozí náhle. Svět kolem vás se bude rychle měnit, mé děti, a už se nevrátí
k tomu, jakým býval.
Konec se rychle blíží.
Bůh Otec
Lk 21, 25-26
25: Budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách a na zemi úzkost národů, bezradných, kam se podít
před řevem valícího se moře.
26: Lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět. Neboť mocnosti nebeské
se zachvějí.
Jl 2, 13: Roztrhněte svá srdce, ne oděv, navraťte se k Hospodinu, svému Bohu, neboť je milostivý
a plný slitování, shovívavý a nejvýš milosrdný. Jímá ho lítost nad každým zlem.
Mt 24, 44: Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete.
2Tim 3, 1-5
1: Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy.
2: Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče,
budou nevděční, bezbožní,
3: bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému,
4: zrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít raději rozkoš než Boha,
5: budou se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat. Takových lidí se straň.
1Petr 5, 8: Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako lev řvoucí a hledá, koho
by pohltil.

1078. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 6. února 2020.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

DĚTI NAŠEHO KRÁLE A PÁNA JEŽÍŠE KRISTA!

Neúprosné plynutí času urychluje proroctví. Zamoření lidstva ďáblem se šíří a nezastavuje se ve svých
činech, a zatímco Boží děti spí, zlo bdí a jedná se zuřivostí a útočí bez milosrdenství.
Ještě před tím vás vyzývám, abyste byli pozorní k rozhodnutím, která pošlapávají Boží
Slovo, vedou lidi na scestí, kteří pak jednají proti Boží vůli.
Zmatek v mystickém Těle Krista otevřel cestu k rozkolu, do něhož vstoupí církev našeho Krále
a Pána Ježíše Krista.
Buďte věrní, buďte bytosti, které se živí Tělem a Krví našeho Krále a Pána Ježíše Krista
a přijměte ze svaté eucharistie sílu k tomu, co má přijít. [Jan 6, 55-57].
Z každé přijaté eucharistie shromáždíte potřebné ovoce pro dobu, kdy nebudete moci přijímat svátostné
přijímání, abyste netrpěli duchovním hladem, za předpokladu, že jste eucharistii přijali
za nutných duchovních podmínek.
Modlete se bez přestání [1Thes 5, 17]. Neustálá modlitba, jednota s vaším Králem a Pánem Ježíšem
Kristem je nepostradatelná, abyste mohli být naplněni nadějí a pokračovat bez přestání.
Buďte pozorní, velmi pozorní k novotám, které oslabují Boží Slovo, jasně vyjádřené v Písmu
svatém!
Církev našeho Krále a Pána Ježíše Krista bude podrobena velkým zkouškám, neoprávněné změny
přitahují duchovní pohromy, které dovolují démonům vniknout do lidských stvoření. Běda těm, kdo jsou
shovívaví s pádem dětí Nejvyššího!
Velká neštěstí se vynořují po celé Zemi, člověk nenajde místo kam se uchýlit, ani na horách,
na polích, ani ve městech [Zj 6, 15-17], protože lidské stvoření dokázalo vzdorovat svému Králi a Pánu.
Lidské stvoření se oddělilo od svého Krále a Pána, aby se oddalo nejnižším instinktům do té míry,
že dokonce démoni budou mít požitek z toho, že muži se vrhnou na stejné muže způsobem horším
než zvířata. Tehdy bude celé Stvoření ohromeno a zahanbeno člověkem a jeho způsoby, a Země bude
sténat, až bude skrývat tolik ohavnosti.

Zemětřesení zvýší svou intenzitu víc než v tomto čase, moře budou rozbouřená kvůli pohybům,
vycházejících z hlubin Země a moří. Ekosystémy, zničené rukou člověka, nutí hmyz, aby hledal potravu
v jiném prostředí a města zaplavená sarančaty a kobylkami, zanechají člověka bez potravy.
Chybí vám pokora, abyste pozvedli modlitby k naší Královně a Matce všech lidí. Náš Král a Pán Ježíš
Kristus nepohrdá těmi, kdo přicházejí k jeho Matce prosit o její přímluvu.
Modlete se, vy všichni, modlete se, pohromy přicházejí v tichosti, některé vyvstanou před
očima člověka, příčinou jiných bude špatně použitá věda.
Modlete se, všichni, modlete se. Buďte opatrní před umlčenou Pravdou, buďte opatrní
a nevystavujte se nemocem, které se šíří po celé Zemi.
Modlete se všichni. Jednotlivé země budou trpět velkým zemětřesením, mezi nimi Střední
Amerika, Chile, Ekvádor, Indonésie, Japonsko, Mexiko, Portoriko. Stát Kalifornie
a město San Francisko se pohnou s velkou silou. Argentina se bude třást.
Velké sopky se stávají aktivní a většina lidí si jich nevšímá, dokud jim samým nezpůsobí utrpení.
Toto je velká nevědomost lidí, následují své idoly v hudbě, idoly ve sportu, ale o oznámení nebe nevědí
nic. Nevědí, že je nebe varuje.
Vy, Boží lidé, lidé, kdo se modlí a dodržují Boží Zákon a bojí se Boha urazit, modlete se nejen
slovy, ale probouzením vašich bratrů, kteří usnuli.
Vyzývám vás, abyste nekolísali, zůstali pevní ve víře a byli jako opravdoví bratři.
My, nebeské armády, vás střežíme. Vzývejte nás, abychom vám mohli pomáhat. Nezapomínejte, že máte
anděly strážné, volejte je, mluvte k nim, dejte jim svolení, aby zasáhli a nenechali vás zabloudit.
Boží lidé, musíte čelit zkouškám a současně jít k CÍLI, zůstat jednotní s vaším Králem a Pánem Ježíšem
Kristem, držet se ruky naší Královny a Matky, abyste se mohli těšit z radosti nebe už na tomto světě.
Nemějte strach, bytosti Lásky! Buďte pokorné, buďte dobročinné a zbytek vám bude přidán!
Ke cti našeho Krále a Pána nebe a Země.
Sjednocení v lásce Nejsvětější Trojice.
KDO JE JAKO BŮH? NIKDO NENÍ JAKO BŮH!
Svatý archanděl Michael.

Poznámka překladatele:
Zdroj: překlad španělského originálu do francouzštiny.
1079. Poselství Boha Otce ze dne 10. února 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

NEREÁLNOST

Podvody, větší než kdy dříve, jsou nyní předkládány mým lidem. Mnoho jich začne věřit věcem,
které nemají žádný smysl – když to uvidíte, vězte, že jsou sváděni na scestí nereálností.
Tolik nespasených se nechává ukolébat mylnými představami, jež jim nechávají věřit, že mohou
zaujmout místa, které mohli získat díky svým volbám v tomto čase. Odmítli Mne
a odmítli mé cesty a mé svaté Slovo.
Ti, kdo stále nesouhlasili se Mnou a vedli ostatní k protestům, nebudou mít víc lítosti, vylévané
na ně, neboť se rozhodli pro svůj hřích víc než pro Mne.
Bůh Otec

2Tim 4, 3-4
3: Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, a podle svých choutek si seženou učitele, kteří by
vyhověli jejich přáním.
4: Odvrátí sluch od pravdy a přikloní se k bájím.
1Tim 4,1: Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odpadnou od víry a přidrží se těch, kteří
svádějí démonskými naukami,
Zj 12, 9-11
9: A veliký drak, ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který sváděl celý svět, byl svržen na zem
a s ním i jeho andělé.
10: A slyšel jsem mocný hlas v nebi: Nyní přišlo spasení, moc a království našeho Boha i vláda jeho
Mesiáše; neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je před Bohem osočoval dnem i nocí.
11: Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví. Nemilovali svůj život tak,
aby se zalekli smrti.
Řím 1, 28: Protože si nedovedli vážit pravého poznání Boha, dal je Bůh na pospas jejich zvrácené mysli,
aby dělali, co se nesluší.

1080. Poselství Boha Otce ze dne 11. února 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
BUĎTE POZORNÉ

Tolik mých dětí tráví dny myšlenkami na svou minulost. Mé děti, musíte přinést své srdce
do přítomnosti, abyste se vyhnuly léčkám nepřítele dřív, než bude příliš pozdě.
To, co nyní přichází, se stane náhle a nebude čas, abyste se připravily, protože vše bylo již
přichystáno v zákulisí, zatímco vaše pozornost byla zaměřena jinam.
Pozorujte, co je nezvyklé a dívejte se po tom, co je nepatřičné a nevhodné, abyste našly podvodné
triky. Ti, kdo pracují pro mého nepřítele, pracovali přičinlivě v zákulisí, aby naplánovali vaše zajetí.
Buďte bdělé, pečlivé. Buďte pozorné.
Bůh Otec

2Thes 2, 10-12
10: a všemožnou nepravostí bude svádět ty, kdo jdou k záhubě, neboť nepřijali a nemilovali pravdu, která
by je zachránila.
11: Proto je Bůh vydává do moci klamu, aby uvěřili lži.
12: Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale nalezli zalíbení v nepravosti.
2Tim 3, 1-5
1: Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy.
2: Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče, budou
nevděční, bezbožní,
3: bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému,
4: zrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít raději rozkoš než Boha,
5: budou se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat. Takových lidí se straň.
1Peter 5, 8: Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by
pohltil.

1081. Poselství Boha Otce ze dne 12. února 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
NEVHODNÉ POSTOJE

Dělám práci ve vašem srdci, abych opravil nepatřičné postoje, které jste měli už příliš dlouhou
dobu. Nesprávné postoje a zacházení s lidmi, kteří pro vás nic neznamenají, ale pro Mne jsou
drazí, zneucťují mé svaté jméno.
Přeji si, abyste přezkoumali své pohnutky dřív, než začnete mluvit. Přeji si, abyste se zřetelně
slyšeli, abyste mohli poznat, jsou-li vaše důvody chybné, a abyste jich litovali.
Mé děti, čas je nyní pro vás velmi krátký. Opravte tyto problémy, abyste se mohli vyhnout
bolestnému období očišťování.
Bůh Otec

Př 18, 21: V moci jazyka je život i smrt, kdo ho rád používá, nají se jeho plodů.
Př 4, 23-24
23: Především střez a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život.
24: Odvracej svá ústa od falše a od svých rtů vzdal neupřímnost.
Př 11, 17: Muž milosrdný činí dobře i sám sobě, kdežto nelítostný drásá i vlastní tělo.

1082. Poselství Boha Otce ze dne 13. února 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
BUĎTE SILNÉ

Mé děti, žijete v čase a v době, která ve světě není podobná žádné jiné. Velké změny přicházejí
do vašeho světa a mnoho vás bude rychle vzato z vašich životů a připojíte se ke Mně tady v nebi.
Před tím, než se to stane, bude jen málo varování, nebo vůbec žádná.
Od tohoto dne, udržujte vaše domovy v pořádku a kdykoli buďte připraveny ke svému odjezdu.
Můj lid podlehne v tomto čase velkému pronásledování. Musíte být připraveny. Buďte silné ve své
víře ve Mne. Otázky dávejte Mně. Své pochybnosti předkládejte Mně. Nechejte Mi dát vám
odpovědi, které potřebujete.
Váš čas na zemi je již téměř u konce, zůstaňte silné trochu déle. Modlete se, abyste byly hodny
uniknout (skutečně zlým) věcem, které mají přijít. Každý den se modlete za své milované, které
jste ztratily. Modlete se, abych je nyní zachránil a zmírnil jejich utrpení.
Buďte silné ve Mně, mé děti. Buďte silné ve své důvěře ve Mne.
Bůh Otec
Jo 1, 9: Nepřikázal jsem ti snad: "Buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se, neboť Hospodin,
tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš?"
Neh 8, 10: Dále jim řekl: "Jděte, jezte tučná jídla a pijte sladké nápoje a posílejte dárky těm,
kdo nemají nic připraveno. Dnešní den je zajisté svatý našemu Pánu. Netrapte se! Radost
z Hospodina bude vaší záštitou."
Iz 40, 29: On dává zemdlenému sílu a dostatek odvahy bezmocnému.
Mt 24, 13: Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.

1083. Poselství Matky Spásy ze dne 16. února 2020.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

NEBOJTE SE, KONEČNÉ VÍTĚZSTVÍ PATŘÍ BOŽÍMU LIDU.

Milované děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista:

Jako princ nebeských legií jsem poslán Nejsvětější Trojicí, abych vás vyzval, Boží lidé,
sjednotit se, nejen v modlitbě, ale v odčinění a pokání, protože lidstvo odmítlo, odložilo
a popřelo poselství, která dostává prostřednictvím tohoto nástroje.
Jako Boží lidé, mají co do činění s duchem, kolikrát je nebe varovalo, upozorňovalo a ujišťovalo,
že se to lidstvu stane, pokud nebudou respektovat volání naší Královny a Matky Nebe a Země…
a nesplnili to z pohrdání a vzpoury, a stále neposlouchají, přestože vědí, že příčina všeho zla je
pýcha [Př 8, 13; Jr 50, 31], ta, ke které člověk dospěl.
Dívají se jen s malým znepokojením na to, co ohrožuje lidstvo, na chorobu, která zmutovala,
a brzy na ni zapomenou. Aniž by jí přisoudili nějakou důležitost, zapomenou i na prevenci
a nemoc se všude rozšíří. Většina dětí našeho Krále a Pána Ježíše Krista žije z okamžiku na
okamžik, nejsou vytrvalé, rychle zapomínají, a to je přivede k pádu do spárů zla.
To je způsob, jakým Satanovy hordy v lidstvu zesílily, pronikly do společnosti, vzdělání,
náboženství, politiky, do potravy, zdraví a identity každého lidského stvoření, vyzývající všechno
a každého, aby vytvořily generaci, která přivítá antikrista a vzdá se ďáblu.
Musíte zůstat bdělí v udržení jednoty, abyste mohli bojovat se silami zla, které napadly
Boží Dům a ti, kdo je nemilují, budou jimi zmateny a povedeny do propasti.
Tato generace bude zkoušena až k vyčerpání. Mnozí odpadnou na okraj cesty, napravo, nalevo,
ale musíte zůstat věrní. Zlo neodpočívá, děti našeho Krále a Pána se nedívají na pravdu, která se
skrývá za pláštěm zla. Boží lidé spí ve svém vlastním egu, které je oslepuje, a tak nevidí podvody,
které je vedly k znesvěcení Božího Domu.
Budou vědět o maskovaných návštěvách z kolébky komunismu, neradujte se, nedělejte to,
komunismus jako řvoucí lev [1Petr 5, 8-9] bude vržen na Zem a přinese velkou bolest tím,
že podnikne invazi a přinese… válku.
Buďte na stráži! Odjezd Obránce pravého úřadu římskokatolické církve z Božího Domu, způsobí
velkou bolest Božímu lidu. Bude ale oslavován těmi, kdo jej vidí jako překážku nástupu Božího lidu
do jednotného náboženství.
Buďte opatrní, nevzdávejte se, jste na správné cestě, neztraťte se po cestě!
My, nebeské legie, vás vždy doprovázíme.
Nebojte se, naopak, buďte stvoření činu, neztrácejte ani na okamžik odvahu, abyste
mohli jít bezpečně dál.
Nebojte se, konečné vítězství patří Božímu lidu.
Nebojte se, vaše Královna a Matka Nebe a Země vás neopustí. Stojí před vámi, je Matkou lidstva.
"Brána Nebe".
Žijte s Kristem v eucharistii.
KDO JE JAKO BŮH? NIKDO NENÍ JAKO BŮH!
Svatý archanděl Michael.

1084. Poselství Boha Otce ze dne 21. března 2013.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

JAK DÁT SVŮJ DŮM DO POŘÁDKU

(Toto Slovo přišlo jako odpověď na vyptávání Boha, co znamená "dát svůj dům do pořádku".
Obdržela jsem mnoho e-mailů s tímto dotazem a chtěla jsem na to dostat jeho odpověď, spíš
než jen říct, co jsem si o tom myslela).
Moji lidé, aby došlo k tomu, že si dáte vaše domy do pořádku, musíte podrobit každé své
rozhodování Mně nebo mému svatému Slovu. Být v pořádku znamená jít po mých cestách, činit
mou vůli a poslouchat má Přikázání.
Mnozí z vás jste šli svými vlastními cestami a po celé své životy jste činili jen svou vlastní vůli.
To nebyla má cesta pro vás, ale vaše tvrdohlavost a vzpoura, se kterou jste odmítli naslouchat
mému hlasu, nebo poslechnout, co bylo správné.
Následovně, mnozí z vás žijí své životy naplněné bolestí a trýzní, a divíte se proč. Mnohé dveře,
otevřené nepříteli ve vaší vzpouře, vás tam přivedlo.
Pokud budete věnovat pozornost mému hlasu a odvrátíte se od těchto věcí, odvedu vás jinam.
Pomohu vám dát váš dům do pořádku, jaký se líbí mému zraku. Mnozí z vás mají ještě udělat
hodně práce, ale někteří z vás, kteří šli po mých cestách mnoho let, mají jen málo napravovat,
aby byli v mých očích v pořádku.
Nepřítel ustanovil nezákonné pravomoci nad některými z vás ve vašich vlastních domovech
a Já chci, abyste to dali do pořádku. Není to mé přání, abyste byli v nekorektní situaci ve svých
domácnostech. Jak Mě můžete poslouchat, je-li tomu tak?
V nadcházejících časech otřesu mnoha národy. Domácnosti, které nejsou v pořádku, nemohou
takové protřepání přežít. Musíte dát svůj dům do pořádku, zatímco je ještě čas.
Miluji vás mé děti, nechci, abyste se báli toho, co přichází. Pojďte blíž ke Mně a dovolte Mi vás
chránit pod mými mocnými křídly. Budete v bezpečí, budete-li bydlet v mém stínu.
Bůh Otec

Ž 78, 8: a nebyli jako jejich otcové, to umíněné, vzdorné pokolení, pokolení nestálého srdce, jehož duch
nezůstal věrný Bohu.
Př 1, 23: Obraťte se, když vám domlouvám. Hle, nechám na vás proudit svého ducha, uvedu vám ve
známost svá slova.
Ž 91, 1: Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného.

1085. Poselství Boha Otce ze dne 18. února 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

KONEJTE MOU VŮLI

Mé děti, nadešel pro vás čas, abyste povstaly ve své autoritě v mém jménu. Přeji si, abyste natáhly
ruku, uvidíte-li bratra, který je svázán. Chci, abyste rozdrtily tato pouta v mém svatém jménu, aby
nevěřící mohli věřit.
Až vystoupíte ze své ulity a začnete tímto způsobem činit mou vůli, poskytnu vám zásadní průlom
(tam, kde jej nejvíc potřebujete). Velmi si v tomto čase přeji požehnat všechny mé děti a velmi
toužím, abych našel všechny mé děti, jak činí mou vůli.
Žijte požehnaný život, mé děti. Jděte vpřed a konejte mou vůli.
Bůh Otec

Mt 10, 6-8
6:Jděte raději ke ztraceným ovcím z lidu izraelského.
7:Jděte a kažte, že se přiblížilo království nebeské.
8:Nemocné uzdravujte, mrtvé probouzejte k životu, malomocné očišťujte, démony vymítejte; zadarmo
jste dostali, zadarmo dejte.
Dt 28, 2-8
2:A spočinou na tobě všechna tato požehnání, když budeš poslouchat Hospodina, svého Boha:
3:Požehnaný budeš ve městě a požehnaný budeš na poli.
4:Požehnaný bude plod tvého života i plodiny tvé role, plod tvého dobytka, vrh tvého skotu
a přírůstek tvého bravu.
5:Požehnaný bude tvůj koš a tvá díže.
6:Požehnaný budeš při svém vcházení a požehnaný při svém vycházení.
7:Hospodin dá, že tvoji nepřátelé, kteří proti tobě povstanou, budou před tebou poraženi.
Jednou cestou proti tobě vytáhnou a sedmi cestami budou před tebou utíkat.
8:Hospodin přikáže, aby s tebou bylo požehnání ve tvých sýpkách a na všem, k čemu přiložíš ruku.
Hospodin, tvůj Bůh, ti bude žehnat v zemi, kterou ti dává.

1086. Poselství Boha Otce ze dne 15. března 2013.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

DEJTE VAŠE DOMY DO POŘÁDKU

Moji lidé, konec časů je u vás. Konec všech věcí se blíží a vy nyní musíte dát do pořádku své domy,
neboť všichni půjdete domů.
Musíte být připraveni kdykoli opustit Zemi. Uspořádejte své domovy tak, jako byste věděli,
že je nyní opustíte. Dejte pokyny těm, kteří mohou zůstat pozadu. Někteří z vás opustíte Zemi
velmi brzy, a vy to nevíte a nejste připraveni – ani v duchu, ani ve svých domovech.

Musíte pochopit vážnost doby, v níž žijete. Nevidíte vážné hrozby, kterých je nyní plno ve světě
kolem vás? Nevidíte znamení předpověděná v mém svatém Slovu pro tyto časy?
Zemětřesení a hladomory přicházejí, nepodobné ničemu, co jste kdy viděli. Pohromy, o nichž svět
nic neví.
Připravte své domovy, svou mysl a ducha tak, jako byste odcházeli zítra. Pak bděte
a modlete se za brzký návrat mého Syna.
Bůh Otec

2Kr 20, 1: V oněch dnech Chizkijáš smrtelně onemocněl. Přišel k němu prorok Izajáš, syn Amosův,
a řekl mu: "Toto praví Hospodin: Udělej pořízení o svém domě, protože zemřeš, nebudeš žít."
Mt 24, 7: Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení
na mnoha místech.
Mk13, 33: Mějte se na pozoru, bděte, neboť nevíte, kdy ten čas přijde.

1087. Poselství Ježíše ze dne 6. února 2020.
Nástroj: Mária Julianna.

VYŽEŇTE ZE SVÉHO SRDCE VŠECHNU ÚZKOST

Moje drahé děti, všechno už je naplánováno předem. Zanedlouho propukne pronásledování
křesťanů. Bude tak rozsáhlé a důkladné, že sotva zůstane křesťan na zemi. Kdybych se Já nestaral
o vás, nezůstal by mezi vámi ani nástroj. Velké soužení bude trvat jen krátký čas, proto dovolím,
abych oddělil věrné od nevěrných. Ti, kdo Mě vroucně milují, dají za Mne svůj život, ale vlažní
se odvrátí.
Moje drahé děti, připravujte se na velké soužení. Na svět se valí tak velké utrpení, jaké ještě před
tím nebylo a už ani nebude. Kvůli vám, svým vyvoleným, zkrátím čas, neboť by nezůstal ani jediný
přeživší. Kdybych to neudělal, Satan by uvrhl do pekla ještě i vyvolené.
Moje děti, vyžeňte ze svého srdce všechnu úzkost. Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale nic jiného
udělat nemohou. Nekonečně důvěřujte ve Mne! Já jsem všemohoucí a nekonečně vás miluji.
O tom jsem svědčil i prolitím své krve. Držte se Mne a proste pro sebe ochranu mé drahé svaté
Krve prolité za vás. Když to děláte, Satan se zahanbí a musí před vámi prchnout. Má Krev jej totiž
pálí a oslepuje. Má Krev svědčí o mé mírné, obětavé lásce.
O obrovské oběti, kterou jsem přinesl pro vaši spásu. Nechci, aby zahynul byť i jediný mezi vámi.
Dobře si zapamatujte, co jsem řekl o Jidášovi, který se zatratil: "Pro toho člověka by bylo lépe,
kdyby se nenarodil."
Mé děti, uskutečňujte můj hlavní příkaz: Proste Mě o milost víry a o to, abyste Mě tak vroucně
milovali, že byste dokázali odevzdat pro Mne i svůj život. Tím rozumím nejen mučednictví, ale
i obětavou a oduševnělou službu, kterou vyžaduji od každého, kdo Mě následuje.

Prosím vás, abyste si koupili nevyhnutelné základní věci: Potraviny, vodu a všechny ostatní
potřebné věci, neboť i sem přijde velké soužení, a až obchody budou vyloupeny, nebudete vědět,
kde naplnit vaše spižírny. Ze všeho si kupte jen tolik, nakolik máte místo, a když bude třeba,
potravu vám rozmnožím. Budete moci vidět, jak náhle se rozšířila i tato epidemie. Žel,
i Maďarsko potřebuje očistu, neboť je tu ohromné množství hříchu. Modlete se za svou vlast,
zmírním pohromy kvůli vašim modlitbám.
Přijměte mé požehnání, které vám dávám s překypující láskou mého srdce ve jménu Otce
i Syna i Ducha Svatého.
Ježíš

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

1088. Poselství Boha Otce ze dne 20. února 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

LID, JENŽ JE OCHOTNÝ

Dívejte se nyní, jak dělám něco nového, mé děti. Volám ke Mně lid, který je ochotný.
Je ochotný odložit, co požaduji, aby odložil. Je ochotný se obětovat, aby činil mou vůli.
Je připraven držet půst a modlit se celé dny, dokonce i měsíce, za setkání se Mnou.
Dívejte se, jak volám lidi, kteří jsou připravení, aby se pozvedli, zatímco většina této generace
připravená není. Tak mnoho mých dětí je soustředěno na sebe a dávají přednost svému vlastnímu
pohodlí, před mým blížícím se královstvím.
Vychovávám lidi, kteří neposkytují útočiště skrytým hříchům v temnotě svých domácností. Budou
bojovat, aby šli po mých cestách a poslouchali Mne. Donutí armády temnot k ústupu a půjdou
v mém Duchu.
Bůh Otec

Iz 60, 1-3
1: "Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva.
2: Hle, temnota přikrývá zemi, soumrak národy, ale nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad
tebou jeho sláva.
3: K tvému světlu přijdou pronárody a králové k jasu, jenž nad tebou vzejde."
1Jan 5, 4: neboť kdo se narodil z Boha, přemáhá svět. A to vítězství, které přemohlo svět, je naše víra.
Iz 58, 6: Zdalipak půst, který já si přeji, není toto: Rozevřít okovy svévole, rozvázat jha, dát ujařmeným
volnost, každé jho rozbít?
Ezd 8, 23: Proto jsme se postili a prosili jsme v této věci svého Boha, a on naše prosby přijal.

1089. Poselství Boha Otce ze dne 21. února 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

ČAS SKLIZNĚ

(Včera, když jsem připravovala svůj den, Pán ke mně promluvil. Prostě řekl: "Přišel čas sklizně").
Mé děti, přišel čas sklizně. Nyní jděte, a řekněte o Mně ostatním. Přineste jim mé Slovo. Modlete
se za ztracené. Pozvedávejte ke Mně své milované ztracené každý den.
Čas světa je skoro u konce. Vrátím se brzy. Jste připravené? Jste připravené opustit Zemi
a žít se Mnou navždy ve vašem nebeském domově? Skončily jste všechno, k čemu jsem
vás na Zem povolal?
Bůh Otec

Mt 9, 37-38
37: Tehdy řekl svým učedníkům: "Žeň je velká, dělníků málo.
38: Proste proto Pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň!"
Mt 13, 30: Nechte, ať spolu roste obojí až do žně; a v čas žně řeknu žencům: Seberte nejprve
plevel a svažte jej do otýpek k spálení, ale pšenici shromážděte do mé stodoly.
Mt 13, 39: Nepřítel, který jej nasel, je ďábel. Žeň je skonání věku a ženci jsou andělé.
Zj 14, 14-16
14: A viděl jsem, hle, bílý oblak, a na oblaku sedí někdo jako Syn člověka, na hlavě má korunu
ze zlata a v ruce ostrý srp.
15: Vtom další anděl vyšel z chrámu a mocným hlasem zavolal na toho, který seděl na oblaku:
Pošli svůj srp a začni žeň, protože nastala hodina žně a úroda země dozrála.
16: A ten, který seděl na oblaku, hodil svůj srp na zem, a země byla požata.

1090. Poselství Ježíše ze dne 5. ledna 2013.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
VRSTVY
Můj lide, přišel čas, na který mnozí z vás čekali, který jsem předpověděl ve vašich životech.
Mnoho z vás jsem povolal k speciálním úkolům a vy jste čekali, jsouce připraveni. A nyní ti
z vás, kteří jsou připraveni, budou posláni na taková místa, kde se budou starat o můj lid.
Je mnoho vrstev klamu a hříchu, které jsou v tomto čase podporovány Zlým. Musíte být nyní velmi
opatrní, abyste se vyhnuli jeho klamům. Poznáte je, když budete setrvávat v mém Slovu. Políčil
pasti na každého z vás, aby zabránil vaší práci pro mé království. Touží vás polapit hříchem
a udržovat vás v soustředění na tento svět a jeho potěšení a v zapomnění, co leží za ním.

Ale Já toužím, abyste kráčeli svobodní od pozemského poddanství. Jestli budete hledat Mě a mé
cesty, osvobodím vás od hříchu, abyste mohli kráčet se Mnou.
Váš čas je blízko, mé děti. Osvoboďte se rychle, abyste mohli pracovat pro mé království
a dostali velkou odměnu.

2 Tim 3, 13: Ale s lidmi špatnými a s těmi, kdo druhé podvádějí, to bude horší a horší: jsou to klamající
oklamaní.
Jak 4, 4: Vy, duše nevěrné, což nevíte, že přátelit se s tímto světem znamená znepřátelit se s Bohem?
Kdo chce tedy být přítelem světa, stává se nepřítelem Božím.

1091. Poselství Matky Spásy ze dne 24. února 2020.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

TVRDÍTE, ŽE NEBE A VĚČNÝ ŽIVOT JSOU VÝPLODY FANTAZIE

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Bůh je dokonalý, všechno dělá dokonale a přesto je vaše odpověď v rozporu
s Boží vůlí – je velmi rozporuplná.
Velké a vážné události se stávají na Zemi a ty budou růst, aniž by se zastavily; čas už není časem
a vše, co jsem vám oznámila během let, právě přichází… k lidem, kteří žijí, aniž by si uvědomovali
důsledky svých činů a jednání.
Zdá se, že máte strach, když prožíváte přírodní události, které k vám přinášejí nebezpečí, ale tyto
chvíle pominou a vy jste zase stejní. Pokrytci! Vracíte se, abyste si užili světských radostí, a bolest
a úzkost mizí, tak jako mizí události, které vás vystrašily.
Žijete a přejete si to nejlepší, být nejlepší, aby vám bylo nejvíc tleskáno, abyste byli
nejvíc chváleni… chcete však totéž duchovně, nebo žijete jen zdáním?

Člověk nevidí svou realitu, kterou vytvořil pro sebe svými vlastními nemorálními zákony, svou
nevázaností, myslí pohlcenou tím, co mu umožňuje žít bez Boha, aniž by byl odpovědný za svá díla
a své duchovní činy, a proto odmítá vše, co se odvolává na Boha.
Vytvořili jste nového boha hříchu a vzrušení tohoto světa, který vám dovoluje to, co VÁM JEDINÝ
A OPRAVDOVÝ BŮH NEDOVOLUJE, PROTOŽE VÁS MILUJE A CHCE ZACHRÁNIT VAŠI
DUŠI.
Ale vy, děti, jste vytvořily světského, liberálního boha a říkáte "jak je novátorský", tleskáte mu
a uctíváte ho uprostřed velkých hodování, degenerace, úpadku, drog, alkoholu, smilstva, které
vám Satan nabízí a vy, jako lidstvo, po něm velmi a bezvýhradně dychtíte.
Ale vy, děti, když jste překroutily Boží Slovo, také tvrdíte, že nebe a věčný život jsou výplody
fantazie. Neberete v úvahu výzvy, které vám předává Nejsvětější Trojice, a prohlašujete, že
jde o lži a myšlenky nějakých bláznů a bez výčitek nebo strachu tvrdíte, že naplňování Božího
Zákona je věcí minulosti, věříte, že vyšlo z módy a cítíte, že poslušnost a odevzdanost Bohu
z lásky k Němu, nejsou pro tuto generaci. Myslíte si, že následování výzev nebe je záležitost
nešiků, bláznů a těch, jimž chybí inteligence.
To je myšlení pokročilé generace, která řídí toto lidstvo. Vzpoury a popření pořádku, zejména
duchovního, jsou každodenní záležitostí, strhávání obrazů a vstupování do chrámů uprostřed
oslavy eucharistie je zábavné pro ty, kdo se zamořili činy Satana.
Běduji nad takovým opovržením Boží vůlí, Láskou lásek a "Alfou a Omegou"!
Běduji nad takovým množstvím mých dětí, které odmítají spásu a které jsou
rozhodnuty zůstat v temnotách hříchu, neposlušnosti a vzpoury, které se líbí Satanovi.
Můj Syn je Cesta, Pravda a Život a kdokoli v Něj věří, bude žít navěky [Jn 14, 6].
Toto je pravda, Boží lidé, toto je pravda: respektovat, přijímat a milovat Přikázání, svátosti
a milovat a naplňovat Boží Slovo.
"Mnoho je totiž povolaných, ale málo je vyvolených" [Mt 22, 14]. Ne proto, že
Nejsvětější Trojice vás nemiluje, ale proto, že každý z vás odmítá ze své vlastní
svobodné vůle.
Vy, děti, jste povolány, abyste následovaly mého Syna a jeho učení; jste povolány znát Jej
a nechat lidem poznat jeho Slovo. Toto není čas zkřížit své paže a být zticha bez kázání: musíte
probudit lid mého Syna, který spí a nepoznává Jej, musíte obdržet Boží stravu, abyste byly
posíleny a náležitě připraveny.
Děti, vraťte se na cestu mého Syna, jelikož Satanova kořist roste každým dnem, neodmítejte jeho
volání, když noc je blízko a nářky lidí se rozšíří po celé Zemi. Lidská bytost čekala do poslední
chvíle a tato generace není jiná. Čekání pokračuje a Satan krade duše.
Nemoc postupuje (*) a člověk mlčí, ale jako Matka lidstva vás vyzývám, abyste zůstali
v pohotovosti před virem, který vyšel z lidských rukou k lidstvu. Proto se člověk bojí,
protože zná sám sebe.
Nečekejte mé děti, mor postupuje ze země do země a šíří se, proto jsem vás předem
informovala o lécích (*) s nimiž byste měly bojovat proti těmto a dalším nemocem,
jimiž budete napadeny.
Zatímco člověk spí, Země se stále silně třese.

Modlete se, mé děti, modlete se za Spojené státy.
Modlete se, mé děti, modlete se za Chile.
Modlete se, mé děti, modlete se za Japonsko.
MODLETE SE ZA STŘEDNÍ AMERIKU.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, cíl je VĚČNÝ ŽIVOT, a ten nenajdete připoután
k tomu, co je světské. Zůstaňte jednotné, abyste mohly přežít, zůstaňte na cestě, na niž vás můj
Syn povolal.
Nebojte se, děti, pro tuto Matku je třeba, aby k vám takto mluvila. Nebojte se: Já jsem vaše
Matka a neopustím vás. Jděte k mému Synu, odpovězte na jeho volání.
Nechť je má láska a mé požehnání novým probuzením.
V každém z vás.
Matka Maria
(*) Speciál o budoucích nemocech a jejich léčení.

1092. Poselství Matky Spásy ze dne 20. května 2004.
Nástroj: Louise Starr Tomkiel (USA).

(Louisa začala přijímat toto poselství naší Nebeské Paní, když prosila Ježíše: "Ježíši, pokryj nás,
prosíme, tvou nejvzácnější Krví").

VAŠE DUŠE, VÁŠ VĚČNÝ ŽIVOT JE V SÁZCE!

Hříchy mých dětí jsou dnes těžší než v jiných časech historie a každým dnem se stále zvětšují.
Není dost modliteb! Lidé jsou příliš pohlcováni sami sebou a činností světa a už nemyslí na Boha,
dokonce ani na okamžik. Láska téměř vymizela ze srdcí celého lidstva! Lidé jsou chladní
a vypočítaví, mimořádně soustředění na sebe samotné. Každé slovo, které vychází
z úst Boha je ignorováno! Každý hřích se šíří bezuzdným způsobem, zatímco každé Přikázání je
porušováno. Zlí lidé vás přesvědčili, že není žádný Bůh a vy jste jim hloupě uvěřili. Vaše duše,
váš věčný život JE V SÁZCE! Já, vaše Nebeská Matka, která vás učila ve Fatimě,
k vám znovu mluvím prostřednictvím mých současných poslů.
Modlete se! Modlete se! Modlete se! Zasvěťte sebe a vaše rodiny mému Synu, našemu Bohu,
drahému svatému Josefovi a Mně. Pomůžeme vám! My vás milujeme! Modlete se! Modlete se
růženec! Pomozte mi přemoci Satana.
Brzy bude z nebe padat oheň a Boží spravedlnost bude zakoušena po celém světě.
Rusko s Čínou brzy zaútočí. Žádná země nebude v bezpečí. Mnoho zemí bude zničeno.
Uvidíte a zakusíte mnoho utrpení.

Tito zlí lidé hladoví po totální kontrole světa! Dým, oheň a hlad budou všude. Ovládnutí
světa satanskými mocnostmi je bezprostřední! Dnes žijete v míru, ale mnoho lidí žije ve
světě hrozné kontroly a strašných obav. Bomby vybuchují v mnoha zemích a brzy, moji
drazí, budou vybuchovat v těch vašich.
Stejně jako Slunce se ve Fatimě ztrácelo a znovu přicházelo k Zemi, mnozí lidé byli bojácní
a mnoho se jich obrátilo. Dnes je tento zázrak a toto znamení zcela zapomenuto. V této dnešní
epoše hříchu, nebe posílá mnoho slov a sochy pláčou lidskými slzami, lidskou krví. Přesto se
většina mých dětí odvrací v nedůvěřivosti.
Rakety a nebeská tělesa budou burácet napříč oblohou. Některé se jen lehce dotknou Země, jiné
vstoupí do střetu mezi sebou nebo se Zemí. Tato velká katastrofa se brzy stane. Nikdo nemůže
zastavit ruku Boha. Nikdo!
Vy jste nás nevyslyšeli. Vy jste odmítli poslechnout! Sliby Boha se uskuteční. Jeho spravedlivá Boží
ruka dopadne na lidi, kteří se rozhodli vytvořit svět bez Boha! Země se bude třást a exploze
budou mít prvořadý dopad. Strach pohltí mnoho srdcí, zatímco jiná se budou rouhat
svému Bohu.
Ano, jste na pokraji velkého probuzení. Bůh a Satan v největší bitvě všech časů. Až se
brány nebeské vinice zavřou, žádná modlitba, žádná pokorná prosba, nebude je moci znovu
otevřít.
Přijďte do čekajícího a milujícího srdce vaší Matky. Dovolte mi, abych vás ochraňovala před vaším
nepřítelem. Pozorně nám naslouchejte a buďte poslušní všech plánů, které vám dal náš Otec,
neboť jsou pro věčnou spásu vaší vlastní nesmrtelné duše. Modlete se! Zasvěťte se! Milujte!
Obraťte se! To by mohl být váš den k záchraně vaší duše, nebo
k její ztrátě navěky věků.
Matka Maria

1093. Poselství Boha Otce ze dne 25. února 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

SPOLÉHEJTE SE NA MNE

Mé děti, vidíte, jak se svět kolem vás mění. Žijete začátek nových nebezpečí.
Budete se muset spoléhat na Mne víc a víc, půjdete-li vpřed a budete-li se chtít vyhnout nebezpečí,
jimž budete čelit. Až se vlády zhroutí, až se vaše ekonomika změní jako vítr,
až národ povstane proti národu – až se každé z těchto věcí stane, objeví se nová nebezpečí, až
budete mít pocit, že jste nebezpečím obklopeny. Vskutku v takovém stavu budete, protože nepřítel
je mezi vámi a hledá jak zničit vše, co je ode Mne.
Přeji si, abyste nyní trávily více času učit se poznávat Mě víc než kdy dříve. Chci, abyste trávily čas
uctíváním Mne jako nikdy dříve. Chci, abyste se zapřely, pozvedly svůj kříž
a následovaly Mne, jak jste to nikdy dříve nedělaly. Tímto způsobem se přitáhnete blíž ke Mně, kdy
budete schopné Mě slyšet mluvit k vám a Já vás bezpečně povedu vším, co přichází, dokud pro vás
nepřijde čas jít ke Mně domů.

Bůh Otec

Jak 4:7-10
7: Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám.
8: Umyjte si ruce, hříšníci, a očisťte svá srdce, lidé dvojí tváře!
9: Bědujte, naříkejte a plačte! Váš smích ať se obrátí v pláč a vaše radost v žal.
10: Pokořte se před Pánem, a on vás povýší.
1Pa 16,11: Dotazujte se na vůli Hospodinovu a jeho moc, jeho tvář hledejte ustavičně.
Iz 55, 6-7
6: Dotazujte se na Hospodina, dokud je možno ho najít, volejte ho, dokud je blízko.
7: Svévolník ať opustí svou cestu, muž propadlý ničemnostem svoje úmysly; nechť se vrátí
k Hospodinu, slituje se nad ním, k Bohu našemu, vždyť odpouští mnoho.
Př 8, 17: Já miluji ty, kdo milují mne, a kdo mě za úsvitu hledají, naleznou mne.

1094. Poselství Boha Otce ze dne 26. února 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

NIKDY SE NEMĚNÍM

Mé děti, můžete se na Mne vždy spolehnout. V tom, co přichází, se vaše ekonomiky drasticky
změní, někdy velmi náhle.
Já se nikdy neměním. Jsem stejný včera, dnes a navždy. Můžete se na Mne spolehnout.
Až dojde ke změnám, spolehněte se na Mne. Podívejte se do mého Slova. Podívejte se na to, jak
vás žádám, jakým způsobem jít, abyste šly po těchto cestách, a budu vám žehnat stále víc. Dělejte
věci způsobem, který od vás vyžaduji, a obdržíte požehnání, které vám slibuji.
Můžete se na Mne spolehnout.
Bůh Otec

Př 3, 5: Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.
Jr 29, 11: Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky
o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti.
Fil 4, 19: Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete, podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši.
Iz 41, 13: Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, držím tě za pravici, pravím ti: Neboj se, já jsem tvá pomoc.
Mt 6, 25-34
25: Proto vám pravím: Nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe.
Což není život víc než pokrm a tělo víc než oděv?
26: Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol, a přece je váš nebeský Otec živí.
Což vy nejste o mnoho cennější?
27: Kdo z vás může o jedinou píď prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat?
28: A o oděv proč si děláte starosti? Podívejte se na polní lilie, jak rostou: nepracují, nepředou –
29: a pravím vám, že ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl tak oděn jako jedna z nich.

30: Jestliže tedy Bůh tak obléká polní trávu, která tu dnes je a zítra bude hozena do pece, neobleče
tím spíše vás, malověrní?
31: Nemějte tedy starost a neříkejte: Co budeme jíst? Co budeme pít? Co si budeme oblékat?
32: Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete.
33: Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.
34: Nedělejte si tedy starost o zítřek; zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost vlastního
trápení.
Žid 13, 18: Modlete se za nás. Jsme sice jisti svým dobrým svědomím, neboť se snažíme jednat tak,
aby nám nemohli nic vytknout;

1095. Poselství Ježíše ze dne 2. února 2020.
Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko), http://jezusuzenete.hu

MNOZÍ V TĚCHTO MINUTÁCH UMÍRAJÍ

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

Pán Ježíš pokračoval: Velice se modlete, aby vaši vlast nezasáhl virus! Když se budete dost modlit,
nezasáhne ji.
Mnozí v těchto minutách umírají. Modlete se za ně, aby dostali milost dobré smrti!
Ježíš.

Posilnění z Písma svatého:
Mt 25, 45-46
45: On jim odpoví: "Skutečně, říkám vám: Co jste neudělali pro jednoho z těchto nejnepatrnějších,
ani pro mne jste neudělali."
46: A tito půjdou do věčného trápení, spravedliví však do věčného života.

1096. Poselství Boha Otce ze dne 27. února 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

EPIDEMIE

Mé děti, epidemie, kterou nyní vidíte, není jediná, která má přijít. Některé přijdou v rychlém sledu
a musíte být vždy připraveny na cokoli, co se může stát, abyste nebyly zaskočeny. (Viděla jsem

přinejmenším jednu epidemii, která bude okamžitě následována další, odlišnou, ale nedostala jsem
žádné podrobnosti).
Váš čas na zemi je jen o maličko delší. Buďte moudré, neboť jdete mezi spoustou zla ve světě,
a to bude stále růst, až do konce.
Bůh Otec

Př 7, 6-8
6: Jednou jsem vyhlížel mříží z okna svého domu
7: a díval jsem se na prostoduché; pozoroval jsem mezi těmi synky mladíka, který neměl rozum.
8: Přecházel ulici kolem jejího nároží, vykročil směrem k jejímu domu
Ef 6, 11: Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům.
Ž 91, 5-7
5: Nelekej se hrůzy noci ani šípu, který létá ve dne,
6: moru, jenž se plíží temnotami, nákazy, jež šíří zhoubu za poledne.
7: Byť jich po tvém boku padlo tisíc, byť i deset tisíc tobě po pravici, tebe nestihne nic takového.

1097. Poselství Ježíše ze dne 11. června 2012.
Nástroj: Jennifer (USA).

BUDE SE ZDÁT, ŽE IZRAEL JE PORAŽENÝ NÁROD

Mé dítě,
volám mé děti k času modlitby, přede Mnou, v nejsvětější svátosti. Mé děti, modlete se za ty,
jejichž srdce se vůči Mně zatvrdila, neboť jejich lhostejnost Mi probodává srdce.
Mé děti, modlete se za ty, kteří budou brzy plakat, neboť jejich křik bude slyšet po celém světě.
Lidstvo musí začít chápat, že je tady, aby sloužilo jednomu Pánu, jednomu Bohu
a Otci, a ne sobě samému. Největší pád Adama a Evy způsobil nedostatek poslušnosti
k jedinému přikázání, které jsem jim dal.
Je čas, abyste se probudily ze své dřímoty, mé děti, neboť válka se brzy rozšíří po celém světě.
Izrael se bude zdát poraženým národem, ale nakonec znovu povstane. Amerika bude
vrávorat kvůli příchodu nového vůdce, ale vy, mé děti, (tj. Američané – poznámka překladatele),
budete jako národ zmenšeni kvůli vaší chamtivosti.
Řekl jsem vám už dřív, že už víc nemohu v mém milosrdenství varovat svět, který hledá ruku
spravedlnosti. Příliš mnoho z vás si staví své domy na písku a ne na skále, a protože odstraňujete
Pána, vašeho Boha z jeho stvoření a ničíte můj plán, vaše cesty se zhroutí. Tato Země se bude
otřásat z jedné strany na druhou a oceány utvoří nová pobřeží.
Rozšíří se nové nemoci, a lékaři vám nepomohou v jejich léčení, neboť jste vraždili mé maličké
hříchem potratů. Nemůžete porazit zlo zlem. Varuji vás, mé děti, že Satan je na číhané, neboť
hledá vaše duše, protože už mu nestačí ty, kterých se již zmocnil.

Pojďte, děti, vašimi modlitbami a půstem získáte mnohé milosti. Já jsem Ježíš, Světlo světa,
Světlo, které nikdy nezhasne. Zůstávejte blízko u Mne v eucharistii a darem smíření udržujte můj
dům uklizený a čistý.
Vy sami byste si nepřáli, aby k vám, do vašeho domova, přišel host, kdyby byl špinavý
a zanedbaný. Tak proč si to přejete pro vašeho Krále a Spasitele? Otevřete vaše oči, otevřete vaše
srdce Mně, neboť Já jsem Ježíš a mé milosrdenství a spravedlnost zvítězí.
Ježíš
1098. Poselství Ježíše ze dne 20. září 2011.
Nástroj: Jennifer (USA).

VÁŠ KŘÍŽ MUSÍ BÝT PŘIJAT S LÁSKOU A POKOROU

Mé dítě,
přichází zima. Až bude foukat zimní vítr, budete svědky zamrznutí trhů na celém světě. Každá duše
vskutku uvidí tu pošetilost, která podmiňuje dnešní volbu člověka. Já budu cestou, jíž se dostaví
skutečná změna a jediný způsob, kterým lidská srdce budou moci být obnovena, bude ten, že se
obrátí k mému milosrdenství, neboť Já jsem Ježíš.
Mé děti, žijte svůj život pro věčnost. Žijte jej v Pravdě, abyste mohli žít ve věčném štěstí. To,
o co se staráte tady na zemi, nemá ekvivalent v nebi, neboť vaše starost spočívá nejen v žití
mých Přikázání, ale i v jejich obraně, což patří k sobě. Nemůže být jedno bez druhého. Jediným
způsobem, jímž vaši bratři a sestry se stali svatými v nebi, byl ten, že hledali, aby se jimi stali
i na zemi. Váš kříž musí být přijat s láskou a pokorou.
Pojďte, děti, neboť Já vám ukážu cestu. Žijte poselství evangelia, neboť můj čas na této zemi byl
detailní plán, jejž máte následovat ve svých činech.
Teď jděte vpřed, neboť Já jsem Ježíš, váš skutečný Pastýř a volám vás, mé děti, v tomto období
velkého milosrdenství, jež vylévám na můj lid, neboť mé milosrdenství a má spravedlnost zvítězí.
Amen.

1099. Poselství Ježíše ze dne 1. března 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

DEZINFORMACE

Modlila jsem se toto sobotní ráno, když mi Pán odhalil plán B, který byl realizován nepřáteli našeho
prezidenta (podle plánu A měl být odvolán z úřadu).

Bylo mi ukázáno, že plán B spočívá v podávání mylných informací prezidentu prostřednictvím jemu
blízkých, vysoce postavených nepřátel, aby je použil, mluvil o nich a na jejich základě provedl
rozhodnutí a vypadal jako úplný hlupák. TOTO bylo důvodem, že se prezident Trump zdál, že se
nestará o problém s koronavirem. Nebylo to tak, že by o něj nedbal, ale že mu byly předkládány
lži, aby vypadal, že se o něj nestará.
Také mi v mém duchu bylo ukázáno ve vizi o našem prezidentu, že byl chycen do zmatku. Chaos
byl vytvořen nepřítelem a lidmi, kteří s ním spolupracují proti prezidentovi. Pán mi ukázal, že jejich
plány dosáhly nové a velmi nebezpečné úrovně temnoty, a že se proti nim musíme modlit.
Mé děti, nepřítel je velmi aktivní ve vládě Ameriky a pracuje, aby získal kontrolu nad vámi, nad
lidem.
Chci, abyste se proti tomu modlili, a modlili se, aby má vůle – a pouze má vůle byla vykonána
v tomto národě.
Ježíš

2Tim 3, 1-5
1: Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy.
2: Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče,
budou nevděční, bezbožní,
3: bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému,
4: zrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít raději rozkoš než Boha,
5: budou se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat. Takových lidí se straň.

1100. Poselství Boha Otce ze dne 4. března 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

VŠE, CO JSEM NAŘÍDIL

Mé děti, nebojte se věcí, které vidíte, nebo toho, co slyšíte, že přichází, neboť Já jsem
s vámi kamkoli jdete. Držím vás v dlani mé velké ruky.
Vše, co jsem nařídil pro tyto časy, bylo zamýšleno, abych přivedl duše do mého království.
Epidemie, války, hladomory, vše, co se stane, zvětší úrodu duší.
Nezapomeňte povědět lidem o mé velké lásce k nim. Řekněte jim o mém daru spásy, který je dán
zadarmo všem mužům, ženám a dětem, kteří chtějí žít se Mnou v nebi. Země se brzy stane
vskutku děsivé místo, až nepřítel se bude snažit odstranit vše, co je ode Mne ze světa, který znáte.
Pokusí se odstranit také vás.
Buďte si jisti, že na vás dávám pozor a že jsem velmi dobře schopen ochránit a střežit vše, co je
moje.
Bůh Otec

Mt 10, 27-29

27: Co vám říkám ve tmě, povězte na světle; a co slyšíte v soukromí, hlásejte ze střech.
28: A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou; bojte se toho, který může i duši i tělo
zahubit v pekle.
Joel 4, 12-14
12: Ať se pronárody probudí a přitáhnou do Doliny Jóšafatu, zasednu tam a budu soudit všechny
pronárody vůkol.
13: Chopte se srpu, již dozrála žeň, pojďte, šlapejte, lis je už plný, kádě přetékají. Jejich zlovůle je velká.
14: Davy a davy jsou v Dolině rozhodnutí a den Hospodinův v Dolině rozhodnutí je blízko.
Ž 121, 8: Hospodin bude chránit tvé vycházení a vcházení nyní i navěky.
Ž 32, 8: Dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš, budu ti radit, spočine na tobě mé oko.

1101. Poselství Boha Otce ze dne 5. března 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

BEZPEČÍ

Mé děti, převádím mnoho z vás do bezpečnějších oblastí. Buďte připravené na mé vedení.
Pozorně naslouchejte a uslyšíte Mě, jak vás volám na vaše bezpečné místo. Věřte, že vím co je
nejlepší, bez ohledu na vaše zaměstnání, bez ohledu na ty, které byste si přály mít kolem vás,
bez ohledu na vaše vlastní preference. Já vím, co je [pro vás] nejlepší.
Následujte Mě a budete v bezpečí.
Bůh Otec

Ge 12, 1: I řekl Hospodin Abramovi: Odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce
do země, kterou ti ukážu.
Ge 19, 12-15:
12: Tu řekli ti muži Lotovi: "Máš-li zde ještě někoho, zetě, syny, dcery, všechny, kteří v tomto městě
patří k tobě, vyveď je z tohoto místa.
13: My přinášíme tomuto místu zkázu, protože křik z něho je před Hospodinem tak velký, že nás
Hospodin poslal, abychom je zničili."
14: Lot tedy vyšel a promluvil ke svým zeťům, kteří si měli vzít jeho dcery. Řekl jim: "Vyjděte hned
z tohoto místa, poněvadž Hospodin chystá tomuto městu zkázu." Ale zeťům to připadalo, jako by
žertoval.
15: Když vzešla jitřenka, nutili poslové Lota: "Ihned vezmi svou ženu a obě dcery, které tu máš, abys pro
nepravost města nezahynul."
Ex 4, 19: Hospodin pak řekl Mojžíšovi ještě v Midjánu: "Jen se vrať do Egypta, neboť zemřeli všichni, kteří
ti ukládali o život."

1102. Poselství Ježíše ze dne 9. března 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

JDĚTE A VĚŘTE

Mé děti, některé z vás Mě považují za něco [příliš] velkého, dokonce i v těchto časech, které se
krátí každým dnem. Přeji si, abyste lpěly na vyznání vaší víry, abych vám mohl udělit touhy vašeho
srdce, zatímco budete konat také mou vůli.
Přeji si, abyste šly v mých úmyslech pro vás a statečně prohlásily, že Já jsem váš Bůh. Zanedlouho
budete moci veřejně o Mně svědčit jen pod hrozbou smrti. Hlásejte mé jméno, dokud to můžete
činit svobodně, neboť je jich tolik, kteří Mě ještě neznají, a Já je toužím zachránit.
V nebi je velké vzrušení, protože vaše sídla jsou připravená. Brzy vás shromáždím u Mne
samotného, protože svět už to déle nestrpí.
Ježíš

Žid 10, 23: Držme se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme, protože ten, kdo nám dal zaslíbení,
je věrný.
Zj 6, 9-11
9: Když Beránek rozlomil pátou pečeť, spatřil jsem pod oltářem ty, kdo byli zabiti pro slovo Boží
a pro svědectví, které vydali.
10: A křičeli velikým hlasem: "Kdy už, Pane svatý a věrný, vykonáš soud a za naši krev potrestáš ty,
kdo bydlí na zemi?"
11: Tu jim všem bylo dáno bílé roucho a bylo jim řečeno, aby měli strpení ještě krátký čas, dokud
jejich počet nedoplní spoluslužebníci a bratří, kteří budou zabiti jako oni.
Jan 14, 3: A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli,
kde jsem já.

1103. Poselství Matky Spásy ze dne 29. února 2020.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

PRO DOSAŽENÍ VĚČNÉHO ŽIVOTA NEEXISTUJÍ ŽÁDNÉ ZKRATKY

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:

Lidé Nejsvětější Trojice!
Hledáte mého Syna? Proč tedy jdete jinými cestami?
Pokoušíte se snad jít výš jinými prostředky?
Chcete zrychlit tempo a bloudíte a vzdalujete se stále víc. Neexistují žádné zkratky pro
dosažení věčného života. Nejsou zkratky, všichni musí jít po stejné cestě, a tato cesta
je cestou svatosti [1Tim 2-4].
Každý musí v určitém okamžiku jít po cestě Kalvárie, ale neměli byste po ní jít s nároky, nebo
zakotveni ve své lidské vůli. Naopak, prožívejte ji, jako když po ní šel můj Syn: s očima
upřenýma na konec, na kříž slávy a vznešenosti.
Stejným způsobem jde touto cestou církev mého Syna a každým okamžikem pokračuje dál. Jako
mystické Tělo mého Syna, musíte zdvojnásobit úsilí, aby vás démon nevedl do jiných vod, které
nepatří mému Synu. Musíte zůstat v tradici církve. Velkou novinkou evangelia je, že můj Syn
odpouští a miluje, miluje a odpouští těm, kdo s opravdovou lítostí před Něj přicházejí a rozhodnou
se žít nový život s pokorou a zkroušeným srdcem. To je velká novinka:
Odpuštění, milosrdenství a Boží spravedlnost, která otevírá dveře těm, kdo činí pokání
z hloubi nejniternějšího bytí. [Jan 3, 16].
Toto Boží milosrdenství nenajdete změnou Božího Zákona, ani jeho modernizováním.
Můj Syn miluje všechny své děti a všechny lidské bytosti jsou jeho děti, ale aby získali
věčný život, musí dodržovat Boží Zákon [Žid 4, 16; Dt 10, 12-13].]
Vidím tolik lidských bytostí, které se uzavírají do svého lidského ega, aniž by odpustili těm, jimž
mohl odpustit můj Syn: to nejsou opravdoví křesťané.
Vidím tolik hlučných zábav mezi lidmi, bez ohledu na velkou lidskou tragedii
v rukou zla!
Vidím tolik mých dětí, které zabředly do pokušení, jež je obklopuje, které zapomínají, že můj Syn
byl pokoušen ďáblem a že každý z vás byl pokoušen v mém Synu, ale můj Syn pokušení překonal
a dal vítězství všem, kdo plní Boží Zákon [Mt 4].
Pozoruji tolik mých dětí, které volají a křičí k mému Synu a můj Syn jim nabízí živou vodu, která
uhasí žízeň, ale ony ji znovu a znovu odmítají, protože nevidí to, co chtějí vidět. Chybí jim víra!
Svět o víře nemluví, svět nemluví o Boží lásce, ale o tělu a hříchu, jejichž jména byla změněna
a které nazývá modernismem.
Avšak musím vám říct, že klesáte, protože jdete po špatných cestách. Můj Syn vás volá
k pokání, velkému půstu, půstu tělesných i duchovních smyslů.
Noe kázal kajícnost a pokání. Jonáš volal po pokání a oznámil lidem v Ninive, že jejich město bude
zničeno. Někteří neposlechli a byli zahubeni, jiní poslechli a bylo jim odpuštěno.
Tato generace obdržela více volání než předchozí generace, a přesto je její odpověď stále záporná,
protože je připoutána k světskému životu, je nevázaná a v jiných případech připoutaná k egu,
nedovolující odpuštění, které jí můj Syn neodepřel.
Kam až půjde zločin této generace?
K pýše, mé děti.

Člověk dokázal učinit pokroky ve vědách, ale sám o sobě se duchovně nevyvíjel. Neboť
v tomto čase na Zemi, Duch a věčný život pro vás nepředstavují ani poctu, věhlas, bohatství,
ani veřejné uznání – věci, po kterých člověk dychtí přede vším.
Vidím lidská stvoření, pyšná, povýšená, vychloubačná svým bohatstvím, intelektem, svými
schopnostmi a v jádru těchto stvoření vidím úzkost, nespokojenost, smutek a pocit neštěstí.
Děti mého Neposkvrněného Srdce:
Probuďte se, neměli byste žít tento půst, abyste naplnili tradici, která není jen tradicí,
ale také slavnostní vzpomínkou. Je o probuzení, o prožívání života, pravé cestě, věčné
Pravdě.
Tolik bolesti pro pošetilé lidstvo, tolik nepoznaných lidských tragédií, tolik pohrdání k volání Domu
Otce… A až poznáte svou neposlušnost, budete tolik trpět kvůli vašemu šílenství, že nářek lidstva
bude nezměrný.
Žijete v očistě a ještě to nevíte?
Pozorujte stav církve mého Syna, pohleďte na rozhodnutí vlád, pokud jde o normy a zákony, které
jsou v naprostém rozporu se životem a morálkou. Všude pozorujte reakci přírody, dívejte se na
hladomor lidí.
Dívejte se, jak postupuje komunismus a na útlak lidí těmi, kdo se neprohlašují veřejně
za komunisty. Útlak ve prospěch jediné vlády, jediného náboženství, jednotné měny, jednotného
školství, ve prospěch smrti těla i duše.
To je utrpení, k němuž je vedena církev mého Syna, to je utrpení, které neustále
prožívá mé mystické Tělo, je to vstup antikrista do lidstva.
Mějte na paměti, mé děti, že v rámci modlitby, půstu a pokání během tohoto předvelikonočního
půstu, byste měly zahrnout půst smyslů a zejména půst mysli, která vás staví proti vašim bratrům.
Vyčistěte svůj vnitřní dům, aby se čistota zrodila ve vás a nebyla něco vnějšího,
co netrvá.
Můj Syn chce srdce kajícná, pevná a nepředstírající falešné náboženství.
Děti, nepropadávejte panice tváří v tvář pandemiím. Buďte poslušné a připravte si, co jsem vám
dala, abyste s nimi bojovaly (*). Nedovolte, abyste byly oklamány a manipulovány. Lidé vám
nebudou říkat pravdu – já ano.
Nezapomeňte, že můj Syn je Cesta k věčnému životu [Jan 14, 6].
Nezapomeňte, že jsem tady, že jsem vaše Matka.
Žijte v Boží lásce, která je bez hranic.
Žehnám vás mou láskou.
Matka Maria
(*) Poznámka překladatele:

Speciál o budoucích nemocech a jejich léčení.

1104. Poselství Ježíše ze dne 10. března 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

VAŠE VYKOUPENÍ

Mé děti, nedovolte, aby vaše srdce bylo sklíčené kvůli tomu, že konec je blízko, ale radujte se,
neboť místo, kam jdete, je pro vás daleko lepší, než kde jste dosud byly.
Protože půjdete skrze tyto časy, kdy zde budou těžkosti a události, jimiž se můj nepřítel vás pokusí
zastrašit, přesto budou také vítězství.
Budete nadšeny zázraky, které uvidíte v těchto časech. Budete se radovat z mého zaopatření,
i když jste si myslely, že půjdete v nedostatku. Vy, které jste byly věrné sloužit,
dávat a učit, budete obzvláště potěšeny, neboť jsem vám pro tyto časy připravil ohromná
požehnání.
Dívejte se vzhůru, mé děti, neboť vaše vykoupení se přiblížilo! Brzy vaše starosti budou za vámi.
Ježíš

2Tim 3, 1-3
1: Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy.
2: Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče,
budou nevděční, bezbožní,
3: bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému,
Mt 24, 13: Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.
Mk 10, 27: Ježíš na ně pohleděl a řekl: "U lidí je to nemožné, ale ne u Boha; vždyť u Boha je možné
všecko."
Zj 21, 4: a setře jim každou slzu z očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude –
neboť co bylo, pominulo.
Lk 21, 25-28
25: Budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách a na zemi úzkost národů, bezradných, kam se podít
před řevem valícího se moře.
26: Lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět. Neboť mocnosti nebeské
se zachvějí.
27: A tehdy uzří Syna člověka přicházet v oblaku s mocí a velikou slávou.
28: Když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko.

1105. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 8. března 2020.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

UDRŽTE SI VÍRU A BUĎTE PRAVDIVÍ

Milované děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
Jsem poslán Nejsvětější Trojicí jako princ nebeských milicí.
V tomto čase předvelikonočního půstu, v němž by se každá osoba měla připravit, aby se duchovně
obnovila a změnila takto své způsoby a projevy vůči svým bratrům a sestrám, musíte pochopit, že
tato postní doba je víc než vzpomínka. Je to Boží milosrdenství, které lidskému stvoření dovolí, aby
se rozhodlo k definitivnímu obrácení po zbytek svého života.
Předvelikonoční půst je pro každého z vás, aby zvážil své jednání a činy s pevným
předsevzetím obrátit se a od této chvíle, stále, v každém okamžiku života, v každé
situaci, naplňovat toto rozhodnutí.
Před současnou generací, která se rozhodla vzdálit našemu Králi a Pánu Ježíši Kristu,
vás volám, abyste se změnili, abyste žili tuto proměnu nikoli v úzkosti, nebo bolesti,
ale v radosti věčné spásy a s vděčností vůči Nejsvětější Trojici.
Každý se musí prozkoumat bez masky a do nejmenšího detailu.
Přezkoumejte svou lásku k bližnímu! Ta neznamená jen pomoc bližnímu tím, že mu opatříte
čím se nasytit, obléknout se a uspokojit jeho potřeby, jakkoli jsou důležité
a naléhavé. Jde daleko za tento rámec.
Láska k bližnímu vede duši, aby se nevzdálila našemu Králi a Pánu Ježíši Kristu.
Láska k bližnímu je spravedlivá, plná dobroty, upřímná, miluje v Boží Lásce, je citlivá,
nevyžaduje vzájemnost, rozumí svému bratru.
Láska k bližnímu je život morálky.
Láska k bližnímu pochází od Boha, je-li vedena Bohem, nikoli lidským pojetím.
Milované děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista, vycvičte se v ní do krajnosti a učiňte pevný úmysl
napravit se v míře možného. Tento předvelikonoční půst není jako ty minulé, je to zvláštní půst.

Prožívejte tento půst, jdete-li tam, kudy jste dříve jen procházeli, nebo byli duchem nepřítomní
jako většina lidstva, která žije pohroužená do falešných ideologií, osobních přání, nebo v sektách,
které vytvořil ďábel, abyste ho zbožňovali, a tak jím byli uchváceni do propasti. Nejste si vědomi
zápasu, který pokračuje nad vámi, boje mezi dobrem a zlem, [Gen 3, 15; Ef 6, 11-12], zápasu
o duše, jejichž záchranou nás pověřil náš Král a Pán Ježíš Kristus.
Vraťte se, Boží lidé, vraťte se! Už se netoulejte, abyste byli schopni poznat opravdovou
Lásku, Boží Slovo.
Boží lidé, svatý růženec v sobě obsahuje stálé obětování Božímu volání a je odpovědí Matky na
Boží výzvu. Proto se modlete s takovou vírou, že ozáříte celý vesmír. Svatým růžencem, který se
modlíte s mimořádnou láskou, zmírníte tolik věcí, které budete muset trpělivě snášet, tolik
bědování, tolik hrůz, tolik zla, které člověk vytvořil svýma rukama a jímž se stal vyvedený z míry
v tomto čase, kdy jím bude překvapen.
Neberte tato oznámení z nebes na lehkou váhu. Přijde čas, kdy hranice budou zbytečně zavřeny,
protože nikoli přímo člověk, ale vzduch bude nositelem nákazy.
Milovaní, kajte se dřív, než vás zdrtí zármutek! Utrpení přichází k lidstvu, velké utrpení přichází,
pandemie přicházejí. Proto Otcův Dům dovolil naší Královně Nebe a Země být tou, která svou
láskou vám dá prostředky k ochraně před nemocemi, které přicházejí k lidstvu.
Nezapomeňte, že vše musí být použito s vírou, víra je hlavní příměsí, aby zázrak mohl
být vykonán. [Mk 11, 24]; Žid 11, 1; 2Kor 5, 7].
Země se nepřestává třást, vy to víte, stejně jako o skutečnosti, že z vesmíru přijde hrozba pro
Zemi. Jste vyburcováni Boží Láskou, i když na ni neodpovídáte.
Jak jen budou naříkat ti, kdo se vysmívali Božím výzvám, eucharistickým slavnostem
a Božímu Zákonu, který je nedotknutelný!
Jak jen lidská rasa bude naříkat, že neodpověděla a že kvůli tomu bude trpět do
krajnosti!
Nenechávejte se rozptylovat. Milujte Boha nade vše [Mt 22, 36-40]. Bůh je nejvyšší
dobro, a jen tak Jej můžete milovat. Nezapomeňte, že není žádná míra, pokud jde
o milování Boha: musíte Mu dát všechno.
Buďte vytrvalí, jste milováni na výsostech. Obdržíte ovoce vytrvalosti, rozhodnosti, oddanosti,
upřímnosti. Obdržíte ovoce Božích rukou, plody opravdové věrnosti, plody víry, která se zřekla
vlažnosti.
Jste milováni naší Královnou a Matkou Nebe a Země, pospěšte si chytit se jejích rukou.
Jste milováni Nejsvětější Trojicí: Udržte si víru a buďte pravdiví.
Buďte stvoření šlechetnosti v lásce ke svému bližnímu [Lk 6, 38].
Milované děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista, buďte posly pokoje. My, nebeské legie,
spěcháme, abychom vás ochraňovali.
Žijte s Kristem v eucharistii!
KDO JE JAKO BŮH? NIKDO NENÍ JAKO BŮH.
Svatý archanděl Michael.

1106. Poselství Ježíše ze dne 12. března 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

NEDOSTATEK

Uprostřed chaosu ve vašem světě, vše, co potřebujete, jsem Já. Ti, kdo se dívají na svět, budou žít
v nedostatku, ale ti, kdo vzhlížejí ke Mně a následují Mě, budou mít dostatek.
Mé děti, chaos sestoupí tam, kde není dostatek ve světě kolem vás (V mém duchu jsem viděla

scénu, která mi připomněla nákupní horečku při výprodeji na Černý pátek).

Nepřipojujte se k chaosu, ale vězte, že ve Mně jste v bezpečí. Ti, kdo vědí, jak odpočívat
ve Mně a následují mé vedení, budou mít dostatek, budou v pokoji, přežijí vše, co se stane kolem
vás.
Kde je můj Duch, tam je vždy pokoj, radost a láska. Nedostatek vyvolává strach. (V mém duchu
jsem viděla Zlého, jak našeptává lidem, že nebudou mít dost a že bude hůř). Přeji si, abyste si
odpočaly ve Mně a dovolily Mi se o vás postarat. Dovolte Mi vám ukázat, kde jsou zásoby, budeteli v nouzi. Nepřipojujte se k chaosu. Ať není na vás vidět strach, neboť ten je od nepřítele.
Vstoupily jste do nového času, který bude vyžadovat přizpůsobení. Bude víc takových změn, jak
budete pokračovat ke konci všech věcí, ke Konci dnů. Půjdete-li v mých cestách
a budete-li Mne následovat, budete-li odpočívat ve Mně, ukážu vám cestu, kterou máte jít.
Ježíš

1Kor 14, 33: Bůh není Bohem zmatku, nýbrž Bohem pokoje. Jako ve všech obcích
Božího lidu.
Jan 14, 27: Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám
dávám.
Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí!
Iz 41, 10: Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh.
Dodám
ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.
Fil 4, 6-7
6: Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte
své žádosti Bohu.
7: A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu
Ježíši.

1107. Poselství Ježíše ze dne 13. srpna 2012.
Nástroj: Jennifer (USA).

PŘIJDE VÁLKA A HLAD SE ROZŠÍŘÍ

Mé dítě, proč mé děti čekají na další znamení? Cožpak jejich oči nevidí, že Země křičí
o spravedlnost, protože mé děti nemají slitování kvůli svým srdcím plných pýchy? Povstaňte, mé
děti, neboť věčnost volá a vy neznáte den ani hodinu mého návratu. Je čas být bdělý, protože
Země se mění a mnoho duší padá do rokle věčných temnot.
Mé rány krvácejí a má Matka stále prosí, aby se svět obrátil k milosrdenství jejího Syna, neboť Já
jsem Ježíš. Pojďte, moje děti a odstupte od radovánek světa, které vás jenom rozptylují a odvádějí
vaši duši daleko ode Mne.
Válka přijde brzy a hlad se všude rozšíří. Až vaše komunikace selžou, dostaví se nedostatek
potravin, neboť hodina je zde. Jste hloupé ovce, vedené někým, kdo se vás snaží jen oklamat,
neboť je princem klamu.
Jděte vpřed a kajte se, neboť jestli svět se bude stále odvracet od mého milosrdenství, přijde velká
spravedlnost. Spravedlnost, jakou svět neviděl, neboť Já jsem Ježíš a moje milosrdenství
a spravedlnost zvítězí.
Ježíš

1108. Poselství Matky Spásy ze dne 15. března 2020.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

OCHUTNÁTE BOLEST, KTEROU JSTE ZPŮSOBILI BOHU

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Žehnám vám v této hodině, kdy lidstvo potřebuje mého Syna, aby se oddalo obrácení.

Dnes, víc než kdy jindy, se lidstvo nachází v pološeru, kde panuje chaos.
Pološero se rozšířilo na velkou část činů a lidského jednání.
Jste svědky toho, že pro lidstvo se může vše změnit v jediném okamžiku. Nevzdáváte čest
a slávu "Králi králů a Pánu pánů" [Zj 19, 16]; 1Tim 6, 15], ale vidím, že většina zemí se tváří
v tvář pandemii proměnila v poušť.
Proto vyzývám celé lidstvo, aby se modlilo k Nejsvětější Trojici a prosilo Ji, aby virus
byl v její svaté vůli zastaven.
Vyzývám celé lidstvo, aby se modlilo ve čtvrtek 19. března ve 3 hodiny odpoledne
v každé zemi, kde jste se naučili modlitbu mého Syna (Otčenáš), a modlili se ji třikrát
jako příjemnou oběť Věčnému Otci.
Je nutné, aby lidstvo úpěnlivě prosilo Nejsvětější Trojici, aby obdrželo od Božího milosrdenství,
zklidnění této pandemie. Spolu s modlitbou vás vyzývám, abyste použili posvěcený olej,
k němuž jste přidali kapku oleje dobrého Samaritána – pokud jej máte – a potřeli jím
práh vstupních i zadních dveří vašich domovů. Mimo to, udržujte se ve stavu milosti,
je to podstatná věc, dnes víc než kdy jindy.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, díváte-li se svýma duchovníma očima jak lidstvo
pracuje a jedná, uvidíte, jakým způsobem jste svou svobodnou vůlí přešly od postavení Božího
dítěte k životu nepřátelství vůči Bohu, a protože jste se dopustily závažných kacířství, ochutnáte
bolest, kterou jste způsobily Bohu.
Milované děti, kolikrát jsem vás vyzývala k obrácení, aniž byste tomu věnovaly pozornost!
Je tolik "obílených hrobů" [Mt 23, 27-32] v církvi mého Syna, které přenesly svou
duchovní slepotu na většinu lidu mého Syna. Pohřbily Pravdu volání mého Syna tak,
že jeho lid není svatý, jak lid mého Syna musí být [Petr 1, 16].
Takže je to člověk sám, kdo je strůjce toho, co přichází na lidstvo, a budoucnost závisí na něm.
Kolik času bude tedy ještě třeba, abyste žily uprostřed velkých hrůz a utrpení! To je bolest mého
Syna: utrpení jeho dětí.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, tato chvíle by měla být pro vás příležitostí, abyste se
vnitřně přezkoumaly, přemýšlely o svých dílech a činech a byly ochotné vstoupit
na cestu, spolu s úsilím, které vede k očistě a obrácení. Je to chvíle pozvednout se duchovně!
Můžete to udělat teď nebo čekat ještě déle a trpět ještě víc.
Jako Matka vás chci vést po bezpečné cestě. Záleží na každém z vás, jestli mi
to dovolíte, nebo ne.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, tato generace se neliší od předcházejících generací,
které zůstaly necitlivé k Božím výzvám, až se ocitly před okamžiky, které neočekávaly.
Náš milovaný anděl pokoje se stále modlí před trůnem Nejsvětější Trojice a čeká na Boží příkaz,
aby přišel dotknout se srdcí, probudil spící, chránil slabé, ale kteří neztratili víru, a aby zůstával po
boku těch, kdo vědí, Boží milosrdenství je všechna láska a odpuštění, které se vracejí k mému
Synu.
Modlete se, aby čas byl zkrácen a aby události se staly brzy.
Milované děti, světský život vás uzavírá, život zasvěcený Nejsvětější Trojici vás osvobozuje.
Modlete se, mé děti, modlete se za Mexiko, otřesy země nečekají.

Modlete se, mé děti, modlete se, aby každé lidské stvoření odpovědělo na Boží volání
a tím zmírnilo budoucí utrpení.
Modlete se, mé děti, modlete se. Instituce církve mého Syna ohromí lidstvo, víra se
vzdaluje ještě víc.
Modlete se, mé děti, modlete se, aby mé děti nebyly kořistí strachu, vědouce,
že ekonomika otřese lidstvem.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, odpovězte na výzvy, které vám dává Nejsvětější
Trojice. Buďte bratrské, už se nepřipoutávejte k hříchu.
Pokračujte v tomto Předvelikonočním půstu, ale v duchu pokání. Neurážejte Boží srdce mého Syna.
Žijte každý den, jako by byl poslední ve vašem životě.
Nemějte strach!
Cožpak nejsem s vámi, já, vaše Matka?
Žehnám vám.
Matka Maria

1109. Poselství Ježíše ze dne 11. března 2020.
Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko), http://jezusuzenete.hu

PŘISTUPUJTE K SVATÉMU PŘIJÍMÁNÍ, DOKUD JSEM JEŠTĚ MEZI VÁMI

Moje drahé děti,
nepohoršujte se nad tím, co se děje! Všem jsem vám už řekl předem: Zažijete takové časy, jaké
jste dosud neviděly.
Velmi vás prosím, nepřipravte se o Mne, svého největšího dobrodince! Chci vejít do vašeho srdce –
nebo jsem to snad neřekl? "Vezměte a jezte: toto je mé tělo". Potom vzal kalich, pronesl
díkuvzdání, podal jim ho a řekl: "Pijte z něho všichni: toto je má krev, krev smlouvy, která se
prolévá za mnohé na odpuštění hříchů." [Mt 26, 26-28]. "Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má věčný
život, a já ho vzkřísím v poslední den" [Jan 6, 54]. "Ano, skutečně, říkám vám: Nebudete-li jíst tělo
člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život" [Jan 6, 53].
Není důraz na tom, zda přijímáte na jazyk, nebo do ruky, ale na tom, že mě přijmete do svého
srdce. To i Já vím, že vaše ruka není vhodná k tomu, abyste se Mě dotkly. Vaše rty, jimiž mnohem
víc hřešíte než vašima rukama, jsou stejně tak nehodné Mě přijmout. Ale neopakujete slova
setníka před každým přijímáním? "Pane, nejsem hoden, abys vešel pod mou střechu. Ale řekni jen
slovo, a můj služebník bude uzdraven" [Mt 8, 8]. Nyní se už tím nezaobírejte.
Vím, že vaše ruka není čistá, neboť se musíte dotýkat mnoha věcí před tím, než přijímáte. Věřte
ale v mou všemohoucnost. Já vás dokážu ochránit před každou chorobou. V míře vaší víry,
dostáváte ode Mne milost. Kdo chce, ať si vezme s sebou něco k dezinfekci ruky
a nechť to použije před svatým přijímáním. Poskytne to ochranu před nákazou, ale největší

ochranou jsem Já, jenž stojí nad každou duševní, nebo tělesnou potíží, chorobou. Znovu pravím:
Nepřipravujte se o Mne! Já skutečně chci vejít do vašeho srdce, nejen duchovně.
Kdybych to nechtěl, potom bych pro vás neustanovil oltářní svátost, v níž jsem skutečně přítomný.
Všechna znepokojování jsou dílem protivníka. Položte si otázku: V čím zájmu je, abyste
nepřijímaly? Jedině v zájmu Satana. Proto vás prosím, abyste ve vlastním zájmu vyhověly mé
prosbě. Přistupujte k svatému přijímání, dokud jsem ještě mezi vámi, neboť hodina už je zde,
kdy vám vezmou ženicha, Mne samotného.
Žehnám vás za vaši poslušnost, mou, každou lidskou představu převyšující, nekonečnou, věčnou
láskou mého srdce, ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Ježíš

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

1110. Poselství Boha Otce ze dne 16. března 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

JEN TO ŘEKNĚTE

Mé děti, pověděl jsem vám, že konec všech věcí je u vás, a vskutku je tomu tak. Uvidíte před
sebou vyplnění všeho, co jsem vám řekl v mém svatém Slovu. Jedna za druhou, všechny věci
se splní, dokud, nakonec, nebudete povolány ke Mně domů.
Řekl jsem vám, že budete svědky věcí, které vám budou nahánět strach, a již vidíte, jak
to začíná. Přijde více epidemií, ale nebojte se. Jen poznejte mé Slovo a mluvte o něm, neboť
budete ochraňovány, uděláte-li to.
Mnoho z vás pociťuje nedostatek ve svých životech. Přiznejte si, že podle mého Slova nebudete
mít nedostatek.
Mé děti, v mém Slovu jsem se postaral o vše, co potřebujete, jen když to vyslovíte svými ústy,
abych to mohl vykonat. Zarmucuje Mě vidět mé děti bázlivé a žijící v nedostatku, když jsem vám
dal vše, co kdy můžete potřebovat.
Bůh Otec

Mt 4, 4: On však odpověděl: Je psáno: "Ne jenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem,
které vychází z Božích úst."
Lk 21, 25-27
25: Budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách a na zemi úzkost národů, bezradných, kam se podít
před řevem valícího se moře.
26: Lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět. Neboť mocnosti
nebeské se zachvějí.

27: A tehdy uzří Syna člověka přicházet v oblaku s mocí a velikou slávou.
Mk 11, 23: Amen, pravím vám, že kdo řekne této hoře: "Zdvihni se a vrhni se do moře" – a nebude
pochybovat, ale bude věřit, že se stane, co říká, bude to mít.

1111. Poselství Boha Otce ze dne 17. března 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

ČAS JAKO ŽÁDNÝ JINÝ

Mé děti, řekl jsem vám, že žijete v čase jako v žádném před ním a v pravdě vidíte, že tomu tak je.
Chci, abyste se nebály, ale přinesly své starosti ke Mně. Chci, abyste se naučily odpočívat ve Mně a
daly vše, co se děje, do mých velmi zdatných rukou, neboť Já jsem schopen vás ochránit a pomoci
vám ve vašich potřebách.
Svěřte Mi také vaše blízké, ale pozvedněte je ke Mně jen ve svých modlitbách.
Nemějte strach, jen věřte, že nad vámi bdím a že jsem velmi dobře schopen vás opatrovat ve
všem, co děláte, ať jste kdekoli.
Bůh Otec

Fil 4, 6-7
6: Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu.
7: A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.
Ž 121, 2-4
2: Pomoc mi přichází od Hospodina, on učinil nebesa i zemi.
3: Nedopustí, aby uklouzla tvá noha, nedříme ten, jenž tě chrání.
4: Ano, nedřímá a nespí ten, jenž chrání Izraele.
Lk 12, 28-31
28: Jestliže tedy Bůh tak obléká trávu, která dnes je na poli a zítra bude hozena do pece, čím spíše obleče
vás, malověrní!
29: A neshánějte se, co budete jíst a co pít, a netrapte se tím.
30: Po tom všem se shánějí lidé tohoto světa. Váš Otec přece ví, že to potřebujete.
31: Vy však hledejte jeho království a to ostatní vám bude přidáno.

1112. Poselství Ježíše ze dne 15. září 2011.
Nástroj: Marie (Francie).

VELKÁ OČISTA JE NA CESTĚ

Má drahá. Pojď ke Mně, pojď a nechej se milovat tvým Bohem. Neopouštěj Mě ani na okamžik,
zůstaň v mé přítomnosti. S tebou je všechno snazší.

Nebuď zaměstnána všemi těmi pozemskými starostmi, víš dobře, že Velká očista je na cestě.
Budete trpět velkými pozemskými převraty, už to začalo. Víš, už vůbec vám neříkají všechno,
co se děje….!
Má maličká, běž si vyzvednout své úspory, potom bude příliš pozdě. Jen Mi důvěřuj a modli se,
nabídni Mi všechna svoje trápení a poznáš moje zázraky.
Francie bude napadena nepřítelem.
Mé dítě, zkontroluj si své zásoby, abys nebyla překvapena v čase, který přichází. Ano, hrůza
přichází na zem; válka, pohromy, zemětřesení, sopky, strašné vichry a oheň. Mé dítě, neměj strach
to napsat, je to skutečně pravda, co vás čeká.
Varování přichází…. Bude vysvobozením pro mé drahé věrné ovečky. Podržte si důvěru ve Mne
a modlete se, vaše velká odměna vás očekává se Mnou v nebi, vaše štěstí u Mne bude nesmírné.
Potrestám jen zlé, kteří budou muset vytrpět strašné zkoušky, aby padli na kolena a žádali
o odpuštění a zachránili svoji duši.
Mé dítě, Já tě miluji, důvěřuj Mi.
Ježíš, Král lásky. Amen!

Publikováno v Sourire de Marie n° 390, novembre 2011

1113. Poselství Ježíše ze dne 21. února 2020.
Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko), http://jezusuzenete.hu

UŽ NEBUDE ŽÁDNÝ ODKLAD A VŠECHNO SE NYNÍ VYPLNÍ

Moje drahé děti,
nyní skutečně přišla ta hodina. I doposud byla zde, ale nyní stojíte nejblíže k naplnění všeho,
co jsem vám už řekl předem. Připravte se, neboť zanedlouho vám sáhnou na život. Zůstaňte
Mi věrní až k smrti, neboť jen tehdy můžete získat korunu věčného života.
Už nebude žádný odklad a všechno se nyní vyplní. Musím očistit svět, protože hříchy šlehají až
k nebesům. Až jej očistím, vrátím se ve své slávě a dechem svých úst zabiji zločince. Připravujte
se! Zanedlouho budete svědky takových událostí, jaké svět ještě nikdy neviděl.
Mé děti, už k vám nebudu dlouho hovořit. Proroctví se završí a všechno se uskuteční. Mezi vámi
je mnoho těch, kteří se nechtějí obrátit. Kvůli nim roním krvavé slzy, ale mám v úctě jejich
svobodnou vůli. Následky svých hříchů budou muset nést po celou věčnost. Modlete se za ubohé,
nešťastné hříšníky, kteří tápou na okraji propasti zatracení a spadnout do ní mohou kdykoli.

Slíbené události (Velká očista, třetí světová válka) nebudou čekat, neboť svět se neobrátil. Osud
těch, kteří se modlí, bude snesitelnější než těch, kteří tak nečiní. Přijměte mé láskyplné požehnání,
které vám dávám se smutným srdcem ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Ježíš

Otevři Písmo svaté:
Zj 3, 15-22
15: "Vím o tvých skutcích; nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený anebo horký!
16: Ale že jsi vlažný, a nejsi horký ani studený, nesnesu tě v ústech.
17: Vždyť říkáš: Jsem bohatý, mám všecko a nic už nepotřebuji! A nevíš, že jsi ubohý, bědný
a nuzný, slepý a nahý.
18: Radím ti, abys u mne nakoupil zlata ohněm přečištěného, a tak zbohatl; a bílý šat, aby ses oblékl
a nebylo vidět tvou nahotu; a mast k potření očí, abys prohlédl.
19: Já kárám a trestám ty, které miluji; vzpamatuj se tedy a čiň pokání.
20: Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu
s ním večeřet a on se mnou.
21: Kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na trůn, tak jako já jsem zvítězil a usedl s Otcem na jeho
trůn.
22: Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím."

1114. Poselství Ježíše ze dne 18. března 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

PŘIPRAVTE SVÉ SRDCE K POCHOPENÍ

Míchala jsem něco v kuchyni a povídala si s Pánem o koronaviru. Nyní z toho nejsem zneklidněná,
ale udělala jsem, o čem z mé strany věřím, že to jsou moudré kroky, abych se ochránila. Když
jsem se modlila, Pán promluvil velmi jasně a řekl: POZORUJ A UČ SE. Pochopila jsem, že tato
epidemie je jakousi generální zkouškou na něco jiného, co přichází. Musíme se poučit z toho,
co vidíme, jako odpověď na to, co se děje, abychom byli připraveni pro ostatní.
Mé děti, (jeho hlas byl neuvěřitelně smutný!) musíte se dát do práce, abyste pochopily,
co přichází do vašeho světa. I když jsem k vám o tom mluvil už vícekrát, nyní je to opravdu
u vás a mnoho bude záviset na vaší připravenosti.
Pozorujte a učte se z toho, co nyní vidíte před vámi. (Bylo mi ukázáno, že tím rozumí nejen infekci

koronavirem, ale co je důležitější, jak na ni reagují obyčejní lidé – jak rychle zpanikaří a ovládne je
poblázněnost, jsou-li tváří v tvář krizím, a ukázal mi, že v budoucnosti k této reakci dojde nejen
tady, ve Spojených státech). Chci, abyste nebyly zaskočeny, jak jsem vás už předem varoval
v mém Slovu a skrze mé proroky.

Ten čas je u vás, kdy celé mé Slovo bude naplněno.
Ježíš

Př 2, 2-6
2: abys věnoval pozornost moudrosti a naklonil své srdce k rozumnosti,

3: jestliže přivoláš porozumění a hlasitě zavoláš na rozumnost,
4: budeš-li ji hledat jako stříbro a pátrat po ní jako po skrytých pokladech,
5: tehdy pochopíš, co je bázeň před Hospodinem, a dojdeš k poznání Boha.
6: Neboť moudrost dává Hospodin, poznání i rozumnost pochází z jeho úst.
Mt 5, 18: Amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné písmenko
ani jediná čárka ze Zákona, dokud se všechno nestane.

1115. Poselství Ježíše ze dne 19. března 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

NENECHEJTE HO VÁS PŘESVĚDČIT

Víc epidemií přichází, a nejen v soudu. Některé budou vytvořené lidmi, inspirovanými Zlým
a navržené tak, aby převzal kontrolu.
Zlý usiluje kontrolovat celý svět, aby mohl vykořenit vše, co je moje. Musíte být připraveni to
pochopit a udělat vše, co je ve vaší moci, abyste tomu zabránili a mohli svědčit ostatním co
nejdéle. Časem se bude zdát, že Zlý na krátkou dobu zvítězil, ale pak přijde konec všech věcí
a Já ho zničím, stejně jako všechny, kdo mu pomáhali.
Ať už uvidíte cokoli, nenechejte Zlého vás přesvědčit, že je Já. Má plán, aby obvinil ze všeho,
co je zlé Mne, jediného pravého Boha. Bude přesvědčivý a ti, kteří Mě neznají, mu uvěří
a ztratí své duše. Buďte si toho vědomi.
Uvidíte mnoho lidí ztratit život v časech, které mají přijít a někdy to budou ti, které milujete.
Nenechejte ho vás přesvědčit, že jsem to byl Já, nebo má vůle. Jestli Mě znáte, budete vědět,
že nemám žádné potěšení ze smrti mých svatých.
Ježíš

2Thes 2, 2-4
2: abyste se nedali snadno vyvést z rovnováhy nebo vylekat nějakým projevem ducha nebo řečí či listem,
domněle pocházejícím od nás, jako by den Páně měl už nastat.
3: Žádným způsobem se nedejte od nikoho oklamat, protože nenastane, dokud nedojde ke vzpouře proti
Bohu a neobjeví se člověk nepravosti, Syn zatracení.
4: Ten se postaví na odpor a povýší se nade všecko, co má jméno Boží nebo čemu se vzdává božská pocta.
Dokonce "usedne v chrámu Božím" a bude se vydávat za Boha.
1Tim 4, 1: Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odpadnou od víry a přidrží se těch, kteří
svádějí démonskými naukami,
Ez 18, 32: Vždyť já si nelibuji ve smrti toho, kdo umírá, je výrok Panovníka Hospodina. Obraťte se tedy
a budete žít.“
Zj 13, 7: A bylo jí dáno, aby vedla válku proti svatým a aby nad nimi zvítězila. Dostala moc nad každým
kmenem, národem, jazykem i rasou;

1116. Poselství Boha Otce ze dne 20. března 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
ODHALÍM TAJEMSTVÍ

Mé děti, pracujte k poznání a prokažte si, že jste dostatečně schopné, aby vaše srdce mohlo
pochopit vážnost toho, co přichází do vašeho světa. Uděláte-li to, odhalím vám tajemství, které lidé
toužili poznat od začátku času.
Je mnoho pokladů zjeveného vědění tady se Mnou, ale tak málo z vás je hodno obdržet je na
zemi.
Bůh Otec

Zj 13, 2-3
2: Ta šelma, kterou jsem viděl, byla jako levhart, její nohy jako tlapy medvěda a její tlama jako tlama lví.
A drak jí dal svou sílu i trůn i velikou moc.
3: Jedna z jejích hlav vypadala jako smrtelně raněná, ale ta rána se zahojila. A celá země v obdivu šla
za tou šelmou;
Zj 13, 6-8
6: A tak otevřela ústa a rouhala se Bohu, jeho jménu i jeho příbytku, všem, kdo přebývají v nebi.
7: A bylo jí dáno, aby vedla válku proti svatým a aby nad nimi zvítězila. Dostala moc nad každým kmenem,
národem, jazykem i rasou;
8: budou před ní klekat všichni obyvatelé země, jejichž jména nejsou od stvoření světa zapsána v knize
života, v knize toho zabitého Beránka.
2Tim, 15: Usiluj o to, aby ses před Bohem osvědčil jako dělník, který se nemá zač stydět, protože správně
zvěstuje slovo pravdy.

1117. Poselství Ježíše ze dne 5. ledna 2011.
Nástroj: Jennifer (USA).
NESPOUŠTĚJTE MĚ Z OČÍ

Mé dítě, příroda odpovídá přírodě. Vztáhnu svou ruku, abych uklidnil moře, utišil vítr
a přivolal letní deště. Říkám vám to, mé děti, příroda odpovídá přírodě, neboť i zvířata se
řídí mými příkazy. Každá matka ví, kdy má ochránit své dítě a dbá na to, aby udržela své
děti mimo nebezpečí, a tak i zvířata dbají na dunění přírody a odpovídají tak, že se připravují odejít
do svých skrýší.
Ptám se vás znovu, mé děti, posloucháte Mě? Míří vaše oči na vašeho Mistra? Hledáte mou ruku
a věříte ve Mne? Pojďte ke Mně a nedovolte svým očím, aby se ode Mne vzdálily, neboť Já jsem
Ježíš. Žijte poselství Písma a učte se jako malé děti.
Všímejte si života svatých. Když Mě Petr spustil z očí, začal se topit, protože ztratil vědomí daru,
který jsem mu tehdy dal. Neptejte se, jenom věřte a dovolte Mi, abych se dotýkal srdcí a duší
vaším prostřednictvím, vaším svědectvím a příkladem.
Řeknu vám toto: Nebeská klenba se zbarví do červena, stromy budou bez svých listů v době, kdy
mají dávat plody a komunikace se zastaví, protože poruchy v podzemí se budou šířit na povrch.

Nespouštějte Mě z očí, neboť svět je voda, do které spadnete a která vás pohltí jako
povodeň, a právě tehdy musíte věřit.
Děti, neustále říkejte slova "Ježíši, věřím v Tebe!", neboť vyslovením těchto slov jste
vložily svou ruku do mé a právě vámi mohu zesílit mé světlo světu v době, kdy se bude zdát,
jakoby temnota vítězila.
Nyní jděte kupředu, mé děti, a najděte pokoj ve vašich srdcích, protože Já jsem Král milosrdenství
a mé milosrdenství a má spravedlnost zvítězí.
Ježíš

1118. Poselství Ježíše ze dne 20. března 2020.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

VSTOUPILI JSTE NYNÍ DO BOUŘLIVÝCH VOD

Moji milovaní lidé:
Jste zřítelnice mých očí.
Přijměte mé požehnání, které vám dávám jako milující otec.
Moji milovaní lidé:
Nechoďte sami, zůstávejte na cestě, kterou jste si vybrali a na které vás doprovázím.
Otevřete dveře svého srdce, abych vás mohl sevřít v mé náruči a osvobodit vás od řetězů útlaku
zla.
Moji milovaní, vstoupili jste nyní do bouřlivých vod, do vod, které si lidstvo pro sebe přivlastnilo.
Za čtyřicet dnů a čtyřicet nocí, vody z nebe způsobily potopu…
Během čtyřiceti let, lid Izraele šel pouští…
a Já jsem odešel do pouště na čtyřicet dnů a nocí… [Gn 7, 17; Joz 5, 6; Mt 4, 1-11],
a dnes se tato generace musí izolovat na čtyřicet dnů a nocí uprostřed postního
období.

Přeji si, abyste v tomto čase opět roznítili lásku v rodinách.
Ať je tento čas časem jednoty, lásky k bližnímu, odpuštění, porozumění, neboť duch zla se skrývá,
aby vás pokoušel a vyvolal rozdělení mezi těmi, kdo bojují o společné dobro.
Ať tento čas půstu, který se bude prodlužovat, je časem, kdy rodiny se budou znovu mezi sebou
dívat do očí a znovu sdílet, co sdílet přestaly, protože každodenní všednost je rozdělila.
Ať tento čas slouží k vnitřnímu přezkoumání, k hodnocení života, ať se vaše myšlenky ubírají
opačným směrem, než kterým jde tato generace a ať to není něco chvilkového, protože tento
okamžik byl napsán nesmazatelným inkoustem.
Dívali jste se dopředu, abyste předjímali události ve zrychleném čase. Beze slova jste
sklonili hlavu a poslechli úskočné pokyny vrcholů moci lidstva. Vidíte jen přítomný
okamžik, nejste schopni dívat se za něj.
Musíte poslouchat kvůli této epidemii, pak přijdou jiné, ještě horší. Ale v tomto čase světová elita
zkoušela reakci lidstva a vládci lidí použijí tento virus, aby si zajistili svou moc nad lidstvem.
Vydal jsem se v oběť kříži [Lk 23, 46; Ef 5, 2] a volal jsem vás svou láskou. Volal jsem vás skrze
své proroky, ale marně. Ve vašich očích se počítá jen to, co přichází ohrozit váš život, kdy dokonce
i víra se zdá marnou.
Vyzval jsem vás, abyste všechno dali za lásku, ale vy neodpouštíte [Mt 6, 14; Ef 4, 32]. Zůstáváte
uzavření ve svém lidském egu, a bude to právě ego, které vás přivede k pádu,
k nákaze, neboť není-li srdce čisté, tělo je zranitelné.
Volal jsem vás, abyste se ode Mne nevzdalovali a nestali se snadnou kořistí Zlého.
Vyzývám vás, abyste byli pravdiví, oddávali se z Lásky, pro mou Lásku, Lásku, kterou
se vyznačují mé děti.
Vyzývám vás, abyste se připravili duchovně: Nechoďte jinými cestami, buďte poctiví ve svých
činech a jednání. Ti, kdo v sobě živí pocity křivdy, zůstávají připoutáni
k svému egu řetězy a ve svém egu zahynou.
Vy nechápete vážnost mých slov…
Nechápete, že se musíte připravit na VAROVÁNÍ…
Nechápete, že jsem milosrdenství, ale že jsem také soudce…
Nechápete, že utrpení lidstva bude pokračovat…
Země se třese z jednoho konce na druhý a příčinou utrpení nebude jen virus, ale různé události,
jimiž se naplní mé Slovo. Události se budou stávat v nepřetržitém sledu a zabrání vám vzájemně
si pomáhat.
Nevěřili jste, ale od chvíle, kdy máte žít, co jsem vám oznámil, se bojíte, cítíte se
znepokojení, přemáhá vás strach, a víra, kterou nemáte, vás nemůže posílit.
Trpím s utrpením mých dětí, ale vy nejste mírné a pokorné, jste domýšlivé a neposlušné, chcete
proroctví, nikoli mé Slovo, abyste se obrátily.
Události si nebudou dávat na čas, budete je žít jednu za druhou. Člověk pozná chudobu, dokonce
i ti, kdo se cítí v bezpečí kvůli penězům, které budou k ničemu. Já jim řeknu:
"Dejte Césarovi, co je Césarovo a Bohu, co je Boží" [Lk 20, 25].

A co Mi dáte? Co jste Mi až dosud dali?
POCHYBNOSTI, LŽI, OPOVRŽENÍ, NEDŮVĚRU, PÝCHU, NEPOSLUŠNOST.
Modlete se, mé děti. Modlete se za celé lidstvo, aby se každý mohl přezkoumat,
a respektovat svého bratra s láskou k bližnímu v tomto čase epidemie.
Modlete se, mé děti. Modlete se, abyste si uvědomily moc, kterou ukázali ti, kdo
manipulují lidstvem. Je to nejjednodušší způsob jak vás ovládnout, a pak přijde
antikrist jako zachránce lidstva.
Modlete se, mé děti. Modlete se, přijde válka a otřese lidstvem.
Modlete se, mé děti. Modlete se kvůli zemětřesení, které přichází. Modlete se za Spojené státy,
Itálii, Japonsko, Portoriko, Střední Ameriku, Chile. Modlete se za jeden za druhého, všichni budou
trpět.
Mé děti, má Matka vám dala léky podle naší vůle. Stále vyhledáváte lidské prostředky
a ne to, co jsme dali člověku z Boží vůle. Neohrožujte zbytečně děti, buďte opatrné
a nevystavujte se nebezpečí. Naopak, modlete se v tomto čase spíše ve svých
domovech.
Žehnám vám mou Láskou.
Žehnám každého z vás.
Žehnám vás mým křížem slávy.
Váš Ježíš

1119. Poselství Ježíše ze dne 23. března 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

DŮVĚŘUJETE MI?

Mé děti, musíte se rozhodnout.
Důvěřujete Mi, že vás ochráním, nebo ne? Řekl jsem vám v mém svatém Slovu,
že nerozhodný člověk neobdrží ode Mne nic.
Nectíte Mě svým strachem, když jsem vám slíbil v mém svatém Slovu, že vás ochráním.
Pokud chcete věřit, tak věřte, a věřte pevně, abych mohl vidět vaši důvěru ve Mne. Nezklamu vás.
Ježíš

Jak 1, 2-8
2: Mějte z toho jen radost, moji bratří, když na vás přicházejí rozličné zkoušky.
3: Vždyť víte, že osvědčí-li se v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti.
4: A vytrvalost ať je dovršena skutkem, abyste byli dokonalí a neporušení, prosti všech nedostatků.

5: Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek,
a bude mu dána.
6: Nechť však prosí s důvěrou a nic nepochybuje. Kdo pochybuje, je podoben mořské vlně, hnané
a zmítané vichřicí.
7: Ať si takový člověk nemyslí, že od Pána něco dostane;
8: je to muž rozpolcený, nestálý ve všem, co činí.

1120. Poselství Ježíše ze dne 25. března 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

ZATŘESENÍ

Věnujte pozornost tomu, co připouštím, abych zatřásl těmi a probudil ty, kdo spí v této pozdní
hodině. Všímejte si mých metod a poznáte, kdy se pohybuji mezi vámi. Přeji si zachránit více duší.
Nastavte své srdce tak, abyste pocítili, že toto zatřesení bude pokračovat od nynějška až do konce
všech věcí a bude pokračovat ve své intenzitě v míře, jak se bude blížit konec.
Je mým přáním, aby všichni lidé zcitlivěli své srdce pro Mne. Naplánoval jsem mnoho událostí,
abych pomohl nevěřícím přijít, aby Mě poznali. Mé děti, modlete se za ty, kdo nevěří, modlete se
za ty, které neznáte stejně jako za ty, které znáte, neboť brzy mnozí projdou do věčnosti beze
Mne.
Ježíš

Jan 3, 16: Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul,
ale měl život věčný.
1Tim 2, 3-4
3: To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, který chce,
4: aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu.
2 Petr 3, 9: Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože
si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání.

1121. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 24. března 2020.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

BEZ VÍRY NENÍ MOŽNÉ NIC

Milovaní Boží lidé:
Jako posel Nejsvětější Trojice a naší Královny Nebe a Země, musím vám především
oznámit, že je to poslušnost, která vás zavede na správnou cestu [Jan 14, 32].
Pokora a touha po dobru vůči našim bratrům jsou nutné, abyste jako stvoření, která vyzařují
dobro, šířily Boží Lásku v každém Božím dítěti, které v této chvíli potřebuje modlitbu
a požehnání.
V těchto hodinách, oznámených už dříve, byli lidé vedeni k tomu, aby přemýšleli,
meditovali, zastavili se na cestě ve chvíli velké vážnosti a naprosté odpovědnosti,
a učinili rozhodnutí spasit svou duši.
To, co žijete, je vážné, i když to není virus jako ostatní, které přijdou s větší silou. Je to virus
dobře navržený k tomu, aby nakazil co největší počet lidských stvoření. Proto musíte být předvídaví
a přijmout nezbytná opatření.
Lidstvo dostalo přírodní léky, které vám pomohou zvládnout nemoci, ale vy rychle zapomínáte,
co vám bylo odkázáno nebem.
Boží děti, vy jste mystické Tělo Krista Krále a Pána, musíte úpěnlivě prosit nebe
osobním i společným rozhodnutím v modlitbě. Neboť modlitba odstraňuje vše,
co je před ní a vítězí nade vším. Ale modlitba musí mít koření víry. Bez víry není
možné nic.
Síla svobodného zednářství se ve světě už dá cítit, a sjednocená s mocí vládců Země,
se tajně chystá pokračovat ve zmenšení světové populace, aby antikristu urovnala cestu.
Dalším prostředkem nátlaku, který zednářství uplatní na Zemi, je nedostatek potravy. Tím člověk
ztratí kontrolu nad sebou a ukáže svůj nejdivočejší instinkt. Strategie svobodného zednářství byla
plánována tak, aby ovládla lidstvo strachem.
Boží lidé, tato pohroma je mimořádně nakažlivá, nesmíte se jí vystavit, ale tato lekce musí být
všemi vnímána očima víry, takže budete moci pozorovat moc této elity, která vám vnutí jedinou
vládu, jediné náboženství, jednotnou měnu, jednotné vzdělání a vyhladí tři čtvrtiny světové
populace, aby antikrist byl rychle přivítán.

Křesťan, který je slabý ve své víře, slabý ve svém přesvědčení, slabý ve svých iniciativách,
křesťan, jenž je otrokem falešných nedělních pobožností – takový je profil těch, kdo jsou většinou
členy Božího lidu.
Eucharistická oběť byla odstraněna, a to je jasné znamení převahy zednářství nad
církví našeho Krále a Pána Ježíše Krista. Dali vám chleba, ale přijímáte kameny.
Je třeba, abyste úpěnlivě prosili a modlili se v každém čase [1Th 5, 16-18; Ef 6, 18; Dn 6, 18]
s vírou. S vírou, aby vaše modlitby byly vyslyšeny a epidemie ustala. Je třeba, abyste přijímali
duchovně s vírou, úctou a láskou. Je nutné, abyste působili proti zlu Boží mocí nad jeho
lidem!
V tomto čase, který žijete, svobodné zednářství překonává lidstvo, je to čas ovládání,
vření, rozporů, vandalismu, pomsty. Musíte najít útulek u Nejsvětější Trojice a naší
Královny a Matky Nebe a Země a u nás, vašich ochránců.
NAPRAVTE SVÉ CHOVÁNÍ!
Nevzdorujte obrácení! [Mk 1, 14]. Neočekávejte antikrista jako osobu záchrany, neboť vám
nabídne dokonce i věčný život, a bude až příliš mnoho těch, kteří budou k němu spěchat
a zatratí se.
Já vám to oznamuji, abyste nebyli překvapeni. Boží láska je nekonečná a neporovnatelná,
ale vy si musíte určit své místo.
Ve svém způsobu bytí se musíte podřídit Božím mravům a ne způsobům světa.
Musíte být poslušní výzvám Boha, abyste mohli zvítězit nad zlými zvyky, které
vás doprovázejí po cestě, kvůli nimž se nenacházíte na cestě ke svatosti.
Lidé se vzpírají opustit své vlastní omyly, svá špatná rozhodnutí, svou libovůli a výsledek
je katastrofální.
Všechno se zrychlilo. Setkání člověka s velkými událostmi je již zde! Proto vás vyzývám
k víře, neotřesitelné víře, k pokání, k statečnosti Božích dětí, k předvídavosti, ale ne
abyste selhali. Musíte si udržet planoucí víru, jinak vás bouře smetou.
Žijte v poledne, tam, kde Boží slunce září v zenitu, všechny osvětluje a ohřívá, tam, kde
temnota neexistuje, tam, kde se nachází jen světlo a kde Královna a Matka Nebe a Země
je korunována každým z vás, svými dětmi, které plní Boží vůli. Aniž byste zapomínali,
že "Žena oděná sluncem a s měsícem pod nohama", je Matkou lidstva [Zj 12, 1].
Udržujte se blízko Krista, Krále, nezapomínejte, že Společenství se rozšiřuje a ve vás se šíří
v každém z vašich skutků a jednání.
V jednotě s Boží vůlí.
KDO JE JAKO BŮH? NIKDO NENÍ JAKO BŮH!
Svatý archanděl Michael
1123. Poselství Ježíše ze dne 31. března 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
MĚNÍCÍ SE SVĚT

Mé děti, vidíte, jak se svět kolem vás mění. Vidíte trochu toho, co má přijít ve větším měřítku.
Chci, abyste na to myslely, a na způsoby, jakými se budete moci připravit na to, co přichází.
Ďábelský vůdce brzy vstoupí na scénu a bude se snažit zničit vše, co je ode Mne. Přinese mnoho
žalu a utrpení mému lidu. To není mé přání, ale vše z mého svatého Slova musí být naplněno,
abych vás všechny mohl přivést ke Mně domů.
Neopustím vás ve všem, co přichází – nezapomeňte na to.
Ježíš
Da 7, 25: Bude mluvit proti Nejvyššímu a bude hubit svaté Nejvyššího. Bude se snažit změnit doby
a zákon. Svatí budou vydáni do jeho rukou až do času a časů a poloviny času,
Zj 13, 1-7
1: Tu jsem viděl, jak se z moře vynořila dravá šelma o deseti rozích a sedmi hlavách; na těch rozích deset
královských korun a na hlavách jména urážející Boha.
2: Ta šelma, kterou jsem viděl, byla jako levhart, její nohy jako tlapy medvěda a její tlama jako tlama lví.
A drak jí dal svou sílu i trůn i velikou moc.
3: Jedna z jejích hlav vypadala jako smrtelně raněná, ale ta rána se zahojila. A celá země v obdivu šla za
tou šelmou;
4: klekali před drakem, protože dal té šelmě svou moc, a klekali také před šelmou
a volali: "Kdo se může rovnat té dravé šelmě, kdo se odváží s ní bojovat?"
5: A bylo jí dáno, aby mluvila pyšně a rouhavě a měla moc po čtyřicet dva měsíce.
6: A tak otevřela ústa a rouhala se Bohu, jeho jménu i jeho příbytku, všem, kdo přebývají v nebi.
7: A bylo jí dáno, aby vedla válku proti svatým a aby nad nimi zvítězila. Dostala moc nad každým kmenem,
národem, jazykem i rasou;

1124. Poselství Ježíše ze dne 27. března 2020.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

NEBOJTE SE, NEJSTE SAMI!

Vroucně milovaní lidé!
Žehnám vám svým bolestným utrpením.
Každou kapkou mé krve.

V každé bolesti mého utrpení Lásky jsem se díval na vás, kteří čtete toto mé Slovo, abyste
v této chvíli mohli být vděční za své životy a byli ochotní získat věčný život.
Prožíval jsem pohrdání, křik, ponižování, kletby, prožíval jsem v sobě to, na co lidé
nemají odpověď: zakusil jsem zlobu, zuřivost, byl jsem ten, na němž se vybíjely
nedokončené nebo neuspokojivé odpovědi, nedorozumění, fanatismus.
A Já jsem i nadále nabízel mým dětem tato odhalení už předem, aby se připravily, zejména
v duchu a vydaly se na cestu obrácení. To však nebylo pochopeno, bylo třeba, aby přišly následky
toho, co lidé vytvořili, aby ze strachu, že onemocní, se sami přiblížili, ale jen
z osobního prospěchu, aniž by se k něčemu zavázali.
Moji milovaní lidé, toto je chvíle, kdy už není čas. Velké utrpení celého lidstva se blíží, a tak
vlastníma očima uvidíte před sebou horší nemoci a přírodní katastrofy, chvíle strachu, jimž budete
čelit kvůli hrozbám z vesmírného prostoru.
Budete žít v děsu, ve výsledku neúcty lidstva – neposlouchali jste, bouřili jste se,
odstrčili jste Mě a odmítli mé království.
Zprávy ze světa vám řeknou o nové virové mutaci a panika zachvátí svět, neboť žijete
v temnotě a vaše modlitby nejsou trvalé. Mnoho z vás neprožívá s vírou to, o co se modlí jen ústy.
Vy, mé děti, držte se spolu. Víra je oporou mého lidu a láska k mé Matce Mě uchvacuje a Já
naslouchám tomu, o co Mě prosí má Matka.
Ďábel se snažil oslepit mé věrné a nechal je žít ve chvílích pochybností a zkoušek, které jsem
dovolil, abych je nechal růst v pokoře, a aby mohli odložit krunýř rozumu a lidské logiky. Mohli
se tak nechat vést podle mé vůle po mých cestách, kam chci, aby lidské stvoření mohlo vstoupit
s větší jistotou a větší poslušností, do trvalé spirituality.
Klekněte na kolena [Ef 3, 14-21], ne proto, abyste Mě žádali, abych odstranil to, co neprospívá
vaší duši, ale poklekněte a pokorně proste mého Ducha Svatého, aby vám seslal mé Světlo.
Světový vůdce bude trpět uprostřed nepokojů svého lidu, který ho připraví
o život. Chaos a destrukce budou následovat. Ti, kdo jsou považováni za neporazitelné,
budou poraženi a vše se naplní. Přijde nedostatek a hladomor, zmatek uvnitř mé církve
neustane a ekonomika bude viset na vlásku, jenž se přetrhne v nejméně očekávaném
okamžiku.
Modlete se, mé děti, modlete se. Bez modlitby a obrácení, nebude pro člověka možné,
aby získal trochu stability.
Modlete se, mé děti, Země se bude stále třást uprostřed lidského utrpení.
Modlete se, mé děti, modlete se za Petrův Stolec.
Nejste samy [Mt 28, 20], jsem s mými dětmi a můj vyslanec přijde zmírnit utrpení mého lidu.
Uprostřed nedůvěry se vždy najde několik mých věrných, kteří ho přivítají a uvidí, že je to můj
vyslanec, můj anděl pokoje.
Má Matka vám bude oporou, je majákem mého Světla na cestě všeho mého lidu. Má Matka je
Matkou každého z vás, přijměte ji s Láskou!
Moji milovaní, má Matka setře vaše slzy, utěší vás a podpoří v této hodině, kdy budu pro můj lid
obřadně potlačen. Zůstávám ve vás a přijímání, které jste obdrželi po náležité přípravě, se dnes

pozvedá v každém z vás. Je zdrojem živé vody, protože Já a pouze Já dosahuji tohoto zázraku
věčné Lásky [Jan 7, 37; Ps 84, 2].
Žehnám vám mou Láskou, uděluji vám pomazání svou vzácnou Krví.
Nebojte se, nejste sami!
Váš Ježíš

1125. Poselství Ježíše ze dne 2. dubna 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

MNOHO ŽIVOTŮ BUDE VZATO

Mé děti, přichází událost, jejíž rozsah ještě nemůžete chápat. Mnoho životů bude vzato
v této události a mnoho duší ztraceno ve prospěch mého nepřítele. Přeji si, abyste se
modlily za tyto duše ve svých každodenních modlitbách, abych je mohl zachránit.
Vstoupily jste do času, kdy mnozí uvidí smrt svých milovaných. Ne každý bude vzat v tomto čase,
ale někteří budou. Naučte se jak zvládat váš žal, jímž můžete projít v této době, aby nebyl na
překážku práci pro Mne. Až skončíte svou práci, budete povolány ke Mně domů. Tady se Mnou
už nebude zármutek a vy obdržíte svou odměnu.
Buďte silné a velmi odvážné, mé děti, žijete v divokých a nebezpečných časech. Jsem stále
s vámi.
Ježíš

Řím 8, 18-19
18: Soudím totiž, že utrpení nynějšího času se nedají srovnat s budoucí slávou, která má být na nás
zjevena.
19: Celé tvorstvo toužebně vyhlíží a čeká, kdy se zjeví sláva Božích synů.
Lk 21, 11: budou veliká zemětřesení a v mnohých krajinách hlad a mor, hrůzy a veliká znamení
z nebes.
Mt 24, 13: Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.
Mt 28, 20: a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi
po všecky dny až do skonání tohoto věku. “
2Petr 3, 10-13
10: Den Páně přijde jako přichází zloděj. Tehdy nebesa s rachotem zaniknou, vesmír
se žárem roztaví a země se všemi lidskými činy bude postavena před soud.
11: Když tedy se toto vše rozplyne, jak svatě a zbožně musíte žít vy,
12: kteří dychtivě očekáváte příchod Božího dne! V něm se nebesa roztaví v ohni
a živly se rozpustí žárem.
13: Podle jeho slibu čekáme nové nebe a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost.

1126. Poselství Ježíše ze dne 3. dubna 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

VŠECHNO SE ZMĚNÍ

Mé děti, vstupujete do času, kdy svět pozná velkou nouzi. Budete svědky naplnění mého svatého
Slova, protože čas konce spěchá k vám.
Musíte se naučit přizpůsobit se nové realitě, v níž budete žít, neboť nic nebude jako dřív. Varoval
jsem vás, že to přijde, že pohodlí vám bude vzato, že vše se změní, a již se mění teď. Tyto změny
zesílí, jak se budete blížit konci všech věcí.
V mém Slovu jsem vám řekl, co přichází.
Ježíš

Mt 24, 6-7
6: Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách; hleďte, abyste se nelekali. Musí to být, ale to ještě nebude
konec.
7: Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha místech.
Zj 6, 1-8
1: Tu jsem viděl, jak Beránek rozlomil první ze sedmi pečetí, a slyšel jsem, jak jedna z těch čtyř bytostí
řekla hromovým hlasem: „Pojď!“
2: A hle, bílý kůň, a na něm jezdec s lukem; byl mu dán věnec dobyvatele, aby vyjel a dobýval.
3: Když Beránek rozlomil druhou pečeť, slyšel jsem, jak druhá z těch bytostí řekla: „Pojď!“
4: A vyjel druhý kůň, ohnivý, a jeho jezdec obdržel moc odejmout zemi pokoj, aby se všichni navzájem
vraždili; byl mu dán veliký meč.
5: Když Beránek rozlomil třetí pečeť, slyšel jsem, jak třetí z těch bytostí řekla: „Pojď!“ A hle, kůň černý,
a jezdec měl v ruce váhy.
6: A z kruhu těch čtyř bytostí jsem slyšel hlas: „Za denní mzdu jen mírka pšenice, za denní mzdu tři mírky
ječmene. Olej a víno však nech!“
7: A když Beránek rozlomil čtvrtou pečeť, slyšel jsem hlas čtvrté bytosti: „Pojď!“
8: A hle, kůň sinavý, a jméno jeho jezdce Smrt, a svět mrtvých zůstával za ním. Těm jezdcům byla dána
moc, aby čtvrtinu země zhubili mečem, hladem, morem a dravými šelmami.

1127. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 3. dubna 2020.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

PŘIPRAVTE SE NA BLÍZKOST VAROVÁNÍ

Děti Boha, jediného a Trojjediného:
Boží Láska se šíří do celého stvoření v hledání těch, kdo Jej milují.
Na začátku Svatého týdne vás vyzývám, abyste byly milosrdné k sobě a s upřímností
a jasností přezkoumaly činy a díla celého svého života, abyste dobrovolně odstranily nečistoty
ze svého srdce a připravily se jít na cestu Kalvárie, k níž přichází lidstvo.
Náš nejvyšší Král si přeje, aby jeho děti Jej vzývaly se zkroušeným
a pokorným srdcem, prosily o Boží odpuštění, aby mohly pokračovat na pravé cestě
k věčnému životu, ne bez toho, že by nejdřív poznaly a litovaly urážky učiněné
Nejsvětější Trojici, která je přítomná v každém lidském stvoření.
Musíte se nejdřív uchýlit k Nejsvětější Trojici, abyste našly duchovní sílu a mohly jít
dál, aniž byste se ztratily. Musíte vzít za ruku naši Královnu a Matku, abyste mohly vstoupit
s duchovní silou na cestu velkých bitev, neštěstí, hladomoru a toho, co vyvede člověka
z rovnováhy – pád ekonomiky.
Vy, jako lidstvo, jste přijaly věci tohoto světa a našeptávání ďábla a nakazily jste se velkou,
ďábelskou chorobou pýchy. Nedíváte-li se do svého nitra, nebudete moci rozpoznat to, co není
od Boha, vy, které jdete tak daleko, že nacházíte ospravedlnění, i když odporujete daru života.
V tomto čase člověk čelí výsledku svých činů a žije v panice, která zachvátila většinu lidí.
Směřujete k okraji propasti, a proto já vás vyzývám, abyste znovu rychle našly pokoru
a dřív, než budete křičet k nebi, aby vám naslouchalo, musíte projevit kajícnost nad
spáchanými urážkami a rozhodly se pro úplné obrácení. Lidské stvoření, které se
neobrátilo, chodí mezi kameny a trním, které činí cestu obtížnější.
Boží lidé, svýma očima uvidíte začátek války mezi armádami a ne jen válku bakteriologickou, v níž
žijete. Ach…, jak Boží hněv sestoupí na ty, kdo svrhli bolest nemoci na lidská stvoření!
Je třeba, abyste pracovali na svém duchu v plném vědomí, s absolutní vnitřní svobodou tak, abyste
se viděli, jací jste a mohli chodit bez berlí lidského ega.

Jste milováni naším Králem. Toto je čas kdy Jej musíte hledat, aby k vám mohla přijít nebeská
pomoc, a vy jste nepadli do spárů zla. Budete přesyceni nabídkami všeho druhu,
ale dobře víte, že jste v temnotě, kterou na lidstvo vylilo zlo.
Vy, Boží lidé, buďte silní, abyste nakonec nebyli vrženi do ohnivé pece, kde bude pláč
a skřípění zubů! [Lk 13, 28].
Nejste sami, žijte plně památkou Svatého týdne, nabízejte vaši vnitřní proměnu, žijte
každý den, jako by byl poslední. Meditujte o minulém životě, abyste obnovili to, co musíte znovu
obnovit v jednotě s Boží vůlí a tím, že změníte svůj život, najdete nutnou podporu pro to, co má
přijít.
Země se bude silně třást. Tato pohroma se ještě zvětší.
A vy se připravte na bezprostřední blízkost Varování, jemuž všichni lidí budou muset
čelit.
Nežijte tyto dny v lhostejnosti…
Dívejte se za to, co je vám předkládáno, hledejte lži, hledejte, co skrývají mocnosti, hledejte,
co spřádají za tímto utrpením lidstva, které znovu upadne do této nemoci.
Vy, Boží lidé, nezapomeňte na léky, které vám dalo nebe, abyste je použili v tomto čase. (*)
Jste ochraňováni. Rozvíjejte tuto ochranu tím, že se stanete dětmi Boha v "Duchu a Pravdě".
NAŠE LEGIE VÁS OCHRAŇUJÍ.
BUĎTE HODNI TÉTO OCHRANY!
KDO JE JAKO BŮH? NIKDO NENÍ JAKO BŮH!
Svatý archanděl Michael

(*) Speciál o budoucích nemocech a jejich léčení.

1128. Poselství Ježíše ze dne 6. dubna 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

BUDETE-LI MĚ HLEDAT

Mé děti, doba, v níž žijete, se nepodobá žádné jiné před ní. Budete potřebovat mou moudrost,
až půjdete skrze ni. Chci, abyste hledaly mou tvář pravidelně, každý den.
Chci, abyste Mě nepřetržitě hledaly, abych vás mohl vést a řídit skrze to, čemu nyní
čelíte.
Budete-li v tom (vaše situace) hledat Mě a mou vůli, všechno půjde dobře.
Ježíš

Mt 7, 21: Ne každý, kdo mi říká "Pane, Pane", vejde do království nebeského; ale ten,
kdo činí vůli mého Otce v nebesích.
Ef 6, 6: Nejen naoko, abyste se zalíbili lidem, ale jako služebníci Kristovi, kteří rádi plní Boží vůli.
Mk 3, 35: Kdo činí vůli Boží, to je můj bratr, má sestra i matka.
Jan 4, 34: Ježíš jim řekl: "Můj pokrm jest, abych činil vůli toho, který mě poslal, a dokonal jeho dílo".

1129. Poselství Boha Otce ze dne 7. dubna 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

JÁ BUDU VÁŠ DODAVATEL

Mé děti, vstupujete do doby velkého nedostatku ve světě kolem vás. Radujte se!
Vy nejste ze světa!
Já jsem váš dodavatel a ve Mně není nouze. Ve Mně je hojnost všeho, co kdy můžete potřebovat.
Ti, kteří jdou těsně se Mnou, nebudou mít nedostatek. Žádejte, co potřebujete
a dostanete to.
Já budu váš dodavatel, jestli v to věříte.
Bůh Otec

Jan 15, 19: Kdybyste náleželi světu, svět by miloval to, co je jeho. Protože však nejste ze světa, ale já
jsem vás ze světa vyvolil, proto vás svět nenávidí.
Ž 23, 1: Davidův. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.
Fil 4, 19: Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete, podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši.
Mk 9, 23-24
23: Ježíš mu řekl: "Můžeš-li! Všechno je možné tomu, kdo věří."
24: Chlapcův otec rychle vykřikl: "Věřím, pomoz mé nedůvěře."

1130. Poselství Ježíše ze dne 16. března 2020.
Nástroj: Mária Magdolna (Maďarsko), http://egikegyelmekzapora.blogger.hu

ANTIKRISTOVA TOUHA PO MOCI JE NEUTIŠITELNÁ

Moje děti, přijde čas, kdy se budete moci dostat k potravinám jen velmi omezeně, nebo jen
za přísných podmínek. Svět bude připraven na značku šelmy, neboť antikrist může

vystoupit jen tehdy, až lidstvo bude nosit jeho pečeť (na své pravé ruce nebo na čele).
Jen tak může začít svou vládu potom, co svůj lid donutí padnout na kolena. Nikoho
nebudou zvýhodňovat, neboť je psáno:

"A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo
na čele cejch, aby nemohli kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí
jejího jména. To je třeba pochopit: Kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy.
To číslo označuje člověka, a je to číslo šest set šedesát šest" [Zj 13, 16-18].
Současný stav se bude postupně rozšiřovat. Antikrist, skřípaje zuby, chce vystoupit, neboť
jeho touha po moci je neutišitelná. Lidstvo je téměř připraveno k přijetí jeho osoby. Lidé,
v zájmu svého bezpečí, se dobrovolně skloní před jeho novým režimem, před novým světovým
náboženstvím, aby si tak zachránili svůj život.
Před tím, než se veřejně ukáže, Já zakročím prostřednictvím Velkého Varování, které přijde,
až chaos dosáhne vrcholu. Blížíte se k této světové události, která antikrista na krátký čas zadrží.
Cílem Velkého Varování je obrácení lidstva a zkrácení Satanovy vlády. Modlete se a pozorujte
znamení! Proroctví se završí před vašima očima.
Ježíš

1131. Poselství Matky Spásy ze dne 8. dubna 2020.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

BOJTE SE TOHO, KDO VEDE VAŠI DUŠI K ZATRACENÍ

Vroucně milované děti mého Neposkvrněného srdce:
Žehnám vám, vítám vás v mém srdci, aby všechny v něm mohly zůstat v bezpečí.
Milované děti, zůstávat v bezpečí neznamená být zbavené toho, co přichází, ale čelit všemu
v pokoji, bez zoufalství, s vírou dětí které plní Boží Zákon. Vnitřně se oddejte mému Synu, který
je Láskou pro vaše bratry a žijte v naději a dobročinnosti, ze srdce odpouštějte a zůstávejte

v modlitbě nejen ve slovech, ale praktikujte ji v činech a ochraňujte vašeho bratra.
Nepřestávejte být poslušné Božích příkazů a Boží světlo osvítí vaši cestu.
Milované děti, v tomto čase musíte žít duchovní přijímání naplno. Plně, celou svou duší, silou
a smysly, se srdcem překypujícím láskou k mému Synu, aby mohl být stále uctíván svým lidem.
Síla Božího lidu je nekonečná, když tento lid žije v Duchu a Pravdě, v důvěrnosti mého
Syna. Když lid mého Syna nese s sebou poklad nebes, který žádný mol nezkazí, ani
zloděj neukradne [Mt 6, 19-21]. Takový lid kráčí v harmonii, ve víře a lásce, protože
mohou zabít vaše tělo, ale duši zabít nemohou.
Milovaní, bojte se toho, kdo vede vaši duši k zatracení.
Neztrácejte víru, neříkejte: "k čemu je dobré žít vzhledem k tomu, co má přijít", naopak, stvoření
slabé víry, připravte se zasloužit si věčný život, připravte se žít, co bude Boží vůlí, v jednotě a se
soucitem, abyste si mohly zasloužit Boží milosrdenství.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, kolik z vás čte tato odhalení a nevěnují jim pozornost.
Nedívají se, nevidí, jejich uši jsou zacpané, protože jejich srdce zůstává tvrdé.
Toto je pro vás čas, abyste byly opatrné, aby Boží láska mohla ve vás přetékat v přítomnosti tolika
bolesti, kterou zakouší lidstvo. Buďte opatrné, díváte-li se na ty, kdo vás vyzývají pohlížet na tento
virus jako na něco jiného, když víte, že vyšel z lidských rukou s cílem zmenšit lidskou populaci.
Nasměrujte vaše modlitby k lidstvu – modlitby zrozené v čistém srdci. Pošlete je všem
vašim bratrům, aby mohli přemýšlet během tohoto Svatého týdne, kdy je připomínáno
utrpení, smrt a vzkříšení mého Syna.
Vidím tolik lidských bytostí, kteří jsou Šimonové z Kyrény od kříže mého Syna [Mt 27, 32], aniž by
si toho byli vědomi – Šimonové z Kyrény pro své bratry, kteří trpí a o které se láskyplně starají.
Toto je kříž mého Syna, to je, co najdete v kříži mého Syna: "Lásku, sebezapření,
naději, sebeobětování, víru". Všem těm, kdo jsou Šimonové z Kyrény pro své bratry
na celém světě, říkám: Utrpení našeho Pána Ježíše Krista je činné a chvějící se
v každém z jeho dětí.
Proto ti, kdo chtěli zahnat do slepé uličky lid mého Syna, mé děti, je přivedli k růstu v pokoře,
v lásce, ve zbožnosti, sebeobětování, dobročinnosti, v Boží vůli a lid mého Syna se zvětšil
připojením nových věřících. Ti, kdo nevěřili, nyní věří, jsou svědky zázraků před svýma očima
a jsou znovuzrození ve víře.
Ve víře lidu, který neztrácí odvahu, ale který se rozrůstá a vzpomíná si nejen na utrpení mého
Syna, ale na jeho zmrtvýchvstání, se rodí děti v tomto zmrtvýchvstání, které šly těžkými cestami,
a zapomněly LÁSKU. Nyní se obracejí k mému Synu a říkají: "Tady jsme, Pane Ježíši Kriste,
abychom sloužily svým bratrům a plnily tvou vůli".
Ti, kdo považovali ďábla za svého Boha, se skrývají, zatímco lid mého Syna se modlí
a nachází se v praktikování Boží lásky, modlí se neúnavně jeden za druhého.
A v této praxi lásky k bratru, kde bratr je další Kristus, kdy se vynořuje to, co bylo
skryto, co bylo zapomenuto… Láska k mému Synu vyvstává a lidské stvoření klíčí
k věčnému životu.
Nemějte strach, mé děti, nemějte strach!
Uprostřed bolesti, LÁSKA mého Syna se rodí v jeho dětech.

Proto Nejsvětější Trojice poslala nebeské legie, aby označila jeho lid pečetí. Tato Boží
milost je postupně dávána od jistého času až do chvíle, kdy očištění a věrní budou jako
jeden se svým Pánem a svým Bohem.
Nemějte strach!
Cožpak nejsem tady, tvá Matka?
Žehnám vám.
Matka Maria

1132. Poselství Ježíše ze dne 8. dubna 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA)-

PORODNÍ BOLESTI

V úterý ráno jsem se byla venku projít a mluvila jsem k Pánu o nedostatku jídla a hladomoru
a o jiných věcech, které přicházejí. Náhle Pán mi začal říkat tato slova:
Zásobárny potravin zavřou, protože už nebudou mít jídlo, aby je poskytovaly.

Proč Pane? Proč zásobárny potravin budou zavřeny?
Jelikož hřích v této zemi je mimořádně velký, kvůli tomu to, co musím udělat, abych přitáhl jejich
pozornost, bude stejně mimořádné. Protože jejich blahobyt je ukolébal k spánku, použiji nouzi,
abych je probudil k mé Lásce, mému milosrdenství, k jejich potřebě Mne samotného.
Amerika, kterou jste znali dříve, už není. Nyní, jako žena při porodu, ty, Ameriko, budeš trpět –
porodními bolestmi, jdoucí jedna za druhou, jak události začnou přicházet, abych mohl volat ke
Mně můj lid, který Mě až doposud odmítal nebo ignoroval.
Ježíš

Poznámka: Mám takový pocit, že až zásobárny zavřou, stane se to v nedaleké budoucnosti,
ne právě teď, během pandemie. V roce 2008 mi Pán ukázal hladomor, přicházející do Ameriky.
Vzpomínám si, že země byla velmi prašná a suchá. Kdyby se můj přítel nezmínil ve svém dnešním
dopise o suchu, nemohla bych pochopit, co jsem tehdy viděla (Díky, Jakube!). Všechno bylo tak
suché a prašné, připomínalo mi to obrázky vyprahlé oblasti Velkých Plání na začátku třicátých let.
Na cestách jsem neviděla žádná auta, všichni šli pěšky. Nějací lidé upadli a zemřeli, všichni ostatní
se jen vlekli dál před ně. Vypadali zdrceně. Vzpomínám si, že jsem viděla dívku tak asi na 12-13
let, která měla okrouhlé otevřené boláky (vypadaly asi 2,5 cm v průměru) po celé délce svých paží.
Šla spolu se ženou středního věku. Na internetu jsem nebyla schopná najít fotografii žádné kožní
nemoci, která by vypadala jako to, co jsem viděla. Je možné, že tyto rány na pažích této dívky jsou
znamením, že tento hladomor přijde v čase nějaké nemoci, nebo epidemie, která se projevuje jako
to, čím byla postižena.
Možná, že to bylo to strašné sucho, které vyvolalo hladomor, protože takové sucho, je-li
dostatečně rozsáhlé, by jistě mohlo zastavit růst všeho. Nevzpomínám si, že bych v této vizi viděla

ty boláky na někom jiném než na ní. Viděla jsem jistý počet lidí, kteří vypadali na 40-60 let, nebo
starší, ale boláky jsem viděla jen na té dívce a neviděla jsem žádné jiné blízké jejímu věku. Nemám
ponětí proč.
V úterý ráno, když jsem byla na procházce, měla jsem vizi polí pšenice. Viděla jsem žlutohnědá
pole zlatých zrn v závanech větru, a pak, místo nich, jsem viděla pšenici, která se změnila
v strniště, jakoby vyschla a byla skoro jako prach. Není to tak, že v tomto čase nebudeme moci
koupit jídlo, je to tak, že už žádné jídlo ke koupi nebude.
Další věc k povšimnutí: O pšenici se říká, že představuje znovuzrození a obnovení.

Mt 24, 6-9
6: Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách; hleďte, abyste se nelekali. Musí to být,
ale to ještě nebude konec.
7: Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení
na mnoha místech.
8: Ale to vše bude teprve začátek bolestí.
9: Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou
nenávidět pro mé jméno.
Amos 8, 1-11
10: Vaše slavnosti proměním ve smutek, všechny vaše písně v žalozpěvy. Na všechna bedra vložím
žíněnou suknici, na každé hlavě bude lysina. Učiním, že bude v zemi smutek jako nad jednorozeným
a její poslední chvíle jako den hořkosti.
11: Hle, přicházejí dny, je výrok Panovníka Hospodina, kdy pošlu na zemi hlad, ne hlad po chlebu
ani žízeň po vodě, nýbrž po slyšení slov Hospodinových.
Ž 107, 34: V solné pláně žírnou zemi pro zlobu těch, kdo v ní sídlí.
Ez 14, 13: Lidský synu, jestliže by země proti mně zhřešila a zpronevěřila se a já bych na ni napřáhl
svou ruku, zlámal jí hůl chleba a seslal na ni hlad, takže bych z ní vymýtil lidi i dobytek,
1Thes 5, 2-3
2: Sami přece dobře víte, že den Páně přijde, jako přichází zloděj v noci.
3: Až budou říkat: Je pokoj, nic nehrozí, tu je náhle přepadne zhouba jako bolest rodičku,
a neuniknou.

1133. Poselství Ježíše ze dne 9. dubna 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

NEÚČINNÉ PROSTŘEDKY

Národy, které Mi neustále vzdorovaly, poznají nyní velmi těžké časy. Čelní představitelé, kteří šli
ve vzdoru proti Mně, se vyčerpají hledáním neúčinných prostředků (k řešení různých situací,
kterým budou čelit). V tom čase začnu pozvedat vůdce, kteří jdou po mých cestách.
Jiný vůdce se brzy objeví na světové scéně a bude se zdát, že je držitelem všech odpovědí,
ale jeho úmysl je jen zlo a zkáza.
Ježíš

2Kor 5, 10: Vždyť se všichni musíme ukázat před soudným stolcem Kristovým, aby každý dostal
odplatu za to, co činil ve svém životě, ať dobré či zlé.
1Petr 4, 17: Přišel totiž čas, aby soud začal od domu Božího. Jestliže začíná od vás, jaký bude konec
těch, kteří se Božímu evangeliu vzpírají?
2Pa 7, 14: a můj lid, který se nazývá mým jménem, se pokoří a bude se modlit a vyhledávat mě
a odvrátí se od svých zlých cest, tehdy je vyslyším z nebes, odpustím jim jejich hřích a uzdravím
jejich zemi.
Ž 23, 4: I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla
a tvá hůl mě potěšují.
2Thes 2, 2-4
2: abyste se nedali snadno vyvést z rovnováhy nebo vylekat nějakým projevem ducha nebo řečí
či listem, domněle pocházejícím od nás, jako by den Páně měl už nastat.
3: Žádným způsobem se nedejte od nikoho oklamat, protože nenastane, dokud nedojde ke vzpouře
proti Bohu a neobjeví se člověk nepravosti, Syn zatracení.
4: Ten se postaví na odpor a 'povýší se nade všecko, co má jméno Boží' nebo čemu se vzdává božská
pocta. Dokonce 'usedne v chrámu Božím' a bude se vydávat za Boha.

1134. Poselství Boha Otce ze dne 10. dubna 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

TAK, JAKO CHODIL ELIÁŠ

Přeji si těsnější krok s vámi. Přeji si, abyste trávili čas se Mnou, abych se mohl odhalit ve vašich
životních situacích.
Ještě jste nešli na úrovni, kterou vám nabízím.
Nechal jsem nejlepší na konec, mé děti a chci, aby všechny mé děti chodily tak, jako chodil
po zemi Eliáš.
Jestli Mě ustavičně hledáte, jestli obětujete ve svém životě věci, které se Mi nelíbí, když trpce
litujete svých zlých činů, odhalím se vám novými způsoby a vy půjdete v mé nesmírné moci.
Dám vám krásu za popel.
Bůh Otec

Žid 12, 1: Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všecku přítěž i hřích, který
se nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo,
Gal 5, 16-17
16: Chci říci: Žijte z moci Božího Ducha, a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost.
17: Touhy lidské přirozenosti směřují proti Duchu Božímu, a Boží Duch proti nim. Jde tu o naprostý
protiklad, takže děláte to, co dělat nechcete.
Sk 3, 19: Proto čiňte pokání a obraťte se, aby byly smazány vaše hříchy.

1Jan 1, 9: Jestliže vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští
a očišťuje nás od každé nepravosti.
Iz 31, 3: pozvednout truchlící na Sijónu, dát jim místo popela na hlavu čelenku, olej veselí
místo truchlení, závoj chvály místo ducha beznaděje. Nazvou je "Stromy spravedlnosti"
a "Sadba Hospodinova" k jeho oslavě.

1135. Poselství Ježíše ze dne 13. dubna 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

NEJZHOUBNĚJŠÍ VŮDCE

Nejzhoubnější vůdce všech dob brzy vystoupí na scénu světa. Mému lidu přinese mnoho
pronásledování, neboť nenávidí vše, co je ode Mne a bude dokonce usilovat odstranit ze země mé
Slovo. Snaží se postavit svůj trůn a nahradit Mne s v srdcích mého lidu.
Až se pronásledování rozšíří, budete Mne stále nazývat Pánem? Budete uctívat Mne, nebo mít
strach a pochybnost naplní vaši mysl? Opustíte svou víru ve Mne pro jiné bohy, když se bude zdát,
že ve světě je všechna naděje ztracena? Až nebudu moci odpovědět na vaše modlitby (protože
vše se musí naplnit), zůstanu vaším Bohem, nebo se obrátíte k jinému?
Eliáš šel v mé nesmírné moci v době zlého vůdce a stále plnil mou vůli a hlásal mé jméno.
Co budete dělat vy? Když nebudete moci nasytit sebe? Když nebudete moci uživit ty, které
milujete? Co si vyberete?
Ježíš

2Thes 2, 2-4
2: abyste se nedali snadno vyvést z rovnováhy nebo vylekat nějakým projevem ducha nebo řečí
či listem, domněle pocházejícím od nás, jako by den Páně měl už nastat.
3: Žádným způsobem se nedejte od nikoho oklamat, protože nenastane, dokud nedojde ke vzpouře
proti Bohu a neobjeví se člověk nepravosti, Syn zatracení.
4: Ten se postaví na odpor a 'povýší se nade všecko, co má jméno Boží' nebo čemu se vzdává božská
pocta. Dokonce 'usedne v chrámu Božím' a bude se vydávat za Boha.
2Tim 3, 12: A všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, zakusí pronásledování.
Jak 1, 2-8
2: Mějte z toho jen radost, moji bratří, když na vás přicházejí rozličné zkoušky.
3: Vždyť víte, že osvědčí-li se v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti.
4: A vytrvalost ať je dovršena skutkem, abyste byli dokonalí a neporušení, prosti všech nedostatků.
5: Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek,
a bude mu dána.
6: Nechť však prosí s důvěrou a nic nepochybuje. Kdo pochybuje, je podoben mořské vlně, hnané
a zmítané vichřicí.
7: Ať si takový člověk nemyslí, že od Pána něco dostane;
8: je to muž rozpolcený, nestálý ve všem, co činí.
Mt 17, 10-11
10: Učedníci se ho ptali: "Jak to, že říkají zákoníci, že napřed musí přijít Eliáš?"
11: On jim odpověděl: "Ano, Eliáš přijde a obnoví všecko."
Zj 13, 16-17

16: A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele
cejch,
17: aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména.

1136. Poselství svatého archanděla Michaela na Velký pátek, dne 10. dubna 2020.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

NEPŘIJÍMEJTE NÁHRAŽKU SVATÉ EUCHARISTIE

Milovaní Boží lidé:
Jako obránce lidstva, s mečem v ruce namířeným vzhůru a s mými andělskými legiemi
ve službě Boží vůli a v poslušnosti k Boží výzvě, stojíme před vámi.
Stejně, jak jsme sledovali cestu na Kalvárii našeho Krále a Pána Ježíše Krista, nyní
sledujeme cestu jeho lidu, a jak byl znovu podmaněn a zbaven svého vlastnictví.
V této chvíli nejistoty, v níž tato generace žije, vyzývám vás, abyste byli poslušní Božího Slova,
vyzývám vás, abyste nepochybovali o nekonečném Božím milosrdenství, které vám odpouští
v míře, jakou si neumíte představit. Neváhejte ani vteřinu činit pokání z hloubi srdce, s pevným
úmyslem nápravy a jděte přijmout odpuštění svých vin.
V této době, kdy nemůžete přijímat svátost smíření, prožívejte toto pokání upřímně
ve svém srdci, hluboce a s pevným úmyslem nápravy čekejte na příležitost se
vyzpovídat. Oddejte se našemu Králi a Pánu Ježíši Kristu a spoléhejte na pomoc naší
Královny a Paní Nebe a Země.
Lidstvo kráčí vstříc velkým zprávám, které jím otřesou, včetně některých, jež se týkají církve
našeho Krále a Pána Ježíše Krista. Vy velmi dobře víte, že Katechon (*) stále znovu zabraňuje
definitivnímu objevení nepravosti, posílen nejsvětější eucharistií, centrem, silou
a eucharistickým zázrakem, sestupujícím z nebe v každé eucharistii.
Náš Král a Pán Ježíš Kristus je přítomen se svým Tělem, Krví, se svou duší
a božstvím ve svátosti eucharistie, v živém chlebu, sestupujícím z nebe
[Jan 6, 41-51].

Eucharistie, srdce Božího lidu, je cílem útoku nepřátel církve našeho Pána a Krále Ježíše Krista.
Už velmi dlouho bojují proti eucharistii, aby mystickému Tělu Kristovu odňali to,
co je ochraňuje.
Toto je chvíle, na kterou čekala světová elita, aby zaútočila na Boží lid.
Milovaní, nezoufejte, pokračujte v duchovním přijímání se stejnou vnitřní touhou
přijmout Krista v eucharistii, která otřásá nebem a zemí a působí velké utrpení ďáblu.
Účinkem vroucí touhy přijmout svatou eucharistii, vaše předchozí přijímání se rozzáří
a ulehčí duši. Nepřijímejte náhražku svaté eucharistie, ani nevěřte těm, kdo vám říkají,
abyste zapomněli na vaše hříchy.
Toto je okamžik pravdy, který, vskutku, není než jeden: Kristus přítomný
v eucharistickém zázraku v okamžiku kněžského vysvěcení [Lk 22, 18; 1Kor 11, 24-25].
Proto kněží musí žít pro Krista a jeho lid. Ti, kdo jsou oddáni kněžskému úřadu, jsou zkoušeni
a budou zkoušeni ještě víc.
Milovaní lidé, nesmíte připustit vyjednávání týkající se svaté eucharistie, svátostí
a Božího Zákona.
Velké zkoušky začaly s tímto virem, jenž útočí na tělo a ti, kdo se cítí vlastníky světa, použili tento
virus, aby vás přivedli k odpadlictví utrpením, chtějí vás vést k víře, že jste opuštěni Nejsvětější
Trojicí a vaší nejsvětější Matkou. Ne! Byli jsme posláni bojovat proti tomu, co útočí v tomto
čase na Boží lid: tento virus.
Milovaní lidé Boha, viděli jste, s jakou snadností jste napadáni. Člověk se bojí smrti těla, ale ne
smrti duše kvůli své chladnosti a svého odcizení od Boha jediného a Trojjediného.
Musíte se vrátit k Bohu, musíte být opravdové Boží děti!
Modlete se, Boží děti, modlete se za církev.
Modlete se, synové Boha, modlete se za kněze.
Modlete se, Boží děti, modlete se, aby celé lidstvo bylo poslušné Božího volání.
Modlete se, Boží děti, modlete se kvůli utrpení lidstva, jež způsobí velké pohromy,
které se blíží.
Nebojte se, víra je nepostradatelná, vy nejste a nebudete opuštěni.
Kristus vítězí, Kristus kraluje, Kristus vládne!
Stále a navždy! [Jan 18, 37].
Amen.
KDO JE JAKO BŮH? NIKDO NENÍ JAKO BŮH.
Svatý Michael Archanděl.
(*) Poznámka překladatele: z řečtiny "Překážka". Zde ale žádná konkrétní osoba.

1137. Poselství Ježíše ze dne 14. dubna 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

UČÍM VÁS

Otvírám vám dveře, abyste Mě lépe poznali, šli těsněji se Mnou a nechali Mě vejít do více oblastí
vašeho života. Učím vás skrze to, co je kolem vás a přeji si, abyste to podrobně studovali, abych
mohl říci do vašeho ducha, co chci, abyste se naučili.
Hledejte Mě, dokud jsem k nalezení, neboť znát Mě je klíč ke všemu, co potřebujete.
Ježíš

Jan 10, 4: Když je má všecky venku, kráčí před nimi a ovce jdou za ním, protože znají jeho hlas.
Jan 10: 9-11
9: Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn, bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu.
10: Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měly život a měly ho
v hojnosti.
11: Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce.
Iz 55, 6-7
6: Dotazujte se na Hospodina, dokud je možno ho najít, volejte ho, dokud je blízko.
7: Svévolník ať opustí svou cestu, muž propadlý ničemnostem svoje úmysly; nechť se vrátí
k Hospodinu, slituje se nad ním, k Bohu našemu, vždyť odpouští mnoho.

1138. Poselství Boha Otce ze dne 15. dubna 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

NÁRODY, KTERÉ SE MI VZEPŘELY

Mé děti, řekl jsem vám – musíte připravit své srdce, protože spatříte mnoho smrti, a nyní to
začíná.
V tom, co přichází, budu soudit všechny národy a smrt se bude vyskytovat ve velkém množství
v národech, které se Mi vzepřely, které se odvrátily od mých cest a mého Slova.
Ty, které se Mi postavily na odpor, uvidí velký soud.
Přeji si, abyste se modlily za ty, kdo Mě ještě neznají, abych mohl zachránit jejich duše, které
by nevstoupily do věčnosti beze Mne.
Bůh Otec

2Kor 5, 10: Vždyť se všichni musíme ukázat před soudným stolcem Kristovým, aby každý dostal odplatu
za to, co činil ve svém životě, ať dobré či zlé.

1Petr 4, 17: Přišel totiž čas, aby soud začal od domu Božího. Jestliže začíná od vás, jaký bude konec těch,
kteří se Božímu evangeliu vzpírají?
2Pa 7, 14: A můj lid, který se nazývá mým jménem, se pokoří a bude se modlit a vyhledávat mě
a odvrátí se od svých zlých cest, tehdy je vyslyším z nebes, odpustím jim jejich hřích
a uzdravím jejich zemi.
Ž 23, 4: I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá
hůl mě potěšují.

1139. Poselství Ježíše ze dne 16. dubna 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

BLÍŽ KE MNĚ

Někdy budete cítit, jak se přitahuji blíž k vám. Je důležité, abyste rozpoznali tyto chvíle
a začali trávit více času se Mnou.
Pokaždé, když se k vám přibližuji, je to proto, že vidím hrbol na cestě jdoucí do vaší budoucnosti –
událost, ztrátu, čas zkoušek – něco, co by vám mohlo způsobit bolest nebo starost a Já se k vám
přibližuji, abych vás ochránil a utěšil.
Čímkoli procházíte, Já jsem s vámi.
Ježíš

Mt 28, 20: A učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi
po všecky dny až do skonání tohoto věku.
Ž 145, 18-20
18: Hospodin je blízko všem, kteří volají k němu, všem, kdo ho volají opravdově.
19: Vyplňuje přání těch, kdo se ho bojí, slyší, když volají o pomoc, a zachrání je.
20: Všechny, kdo ho milují, Hospodin ochraňuje, ale všechny svévolníky vyhlazuje.

1140. Poselství Ježíše ze dne 17. dubna 2020.
Nástroj: Glynda Linkous: (USA).

JSEM TU PRO VÁS

Když jdeme spolu, vězte, že Já se vždy dívám dopředu, abych viděl, co budete potřebovat
v příští etapě naší cesty.
Jsem tu vždy pro vás, vždy připravuji, co a koho budete potřebovat.
Můžete Mi ponechat své starosti v plné důvěře.

Ježíš

Mt 28, 20: A učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi
po všecky dny až do skonání tohoto věku.
Ž 145, 18-20
18: Hospodin je blízko všem, kteří volají k němu, všem, kdo ho volají opravdově.
19: Vyplňuje přání těch, kdo se ho bojí, slyší, když volají o pomoc, a zachrání je.
20: Všechny, kdo ho milují, Hospodin ochraňuje, ale všechny svévolníky vyhlazuje.
1Petr 5, 7: Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží.

1141. Poselství Ježíše ze dne 14. dubna 2020.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

MOJI LIDÉ, JÁ VÁS NEOPUSTÍM

Moji milovaní lidé:
Přijměte mé požehnání v tomto čase, kdy lidstvo je postiženo nemocí.
Není to nadarmo, že člověk se bičuje nemocí, o které můj Dům vám dal vědět už dřív, aby vás
nenašel nepřipravené.
A přesto, nemoc přišla náhle, neohlášena a zaskočila lidstvo nepřipravené, a Já učiním
také tak:
Přijdu znenadání a najdu vás ponořené do záležitostí tohoto světa potom, co jste Mnou
opovrhli a vyhnali Mě z mého království.
Někteří byli oklamáni Zlým a ostatní pokračovali po mých cestách, někteří nepřinesli žádné ovoce
a jiní přinesli ovoce věčného života [Jan 15, 3-5].
Vyzval jsem vás, abyste se připojili k mému vítězství na kříži, ale vy jste se ode Mne odvrátili
a přivítali novinky, které vám předložil ďábel, s nimiž vás oklame.

V posledních časech této generace bude vzpoura každodenní skutečností ve světě, vzpoura proti
víře, proti všemu duchovnímu, proti naději, proti dobročinnosti, proti tomu, co je společné,
bratrské a pravdivé.
Mým jménem bude pohrdáno, dokonce mým vlastním lidem. Budu odstraněn
z oltářů a vy budete vyzváni zapomenout na mou Matku a popírat skutečnost,
že má Matka se přimlouvá před naším Trojjediným trůnem.
Budete se nacházet v nové církvi, s novinkami, které jsou cizí Desateru
a svátostem, s novinkami, přicházející ze svobodného zednářství, které spolu
s pozemskými mocnostmi budou zvracet ohavnost.
Je tak mnoho obílených hrobů [Mt 23, 27], které se potulují v mé církvi, je tolik vlků, kteří
už ani nenosí roucho beránčí, poté, co se zjevně odlišili od těch, kdo jsou věrní Mně!
Moji milovaní lidé, vyzývám vás naléhavě, abyste zůstali v mé Lásce a ve všem, co z ní pochází.
Moji milovaní, neodvracejte se od evangelia, nepřijímejte falešná učení, která vás přivedou
do zatracení, učení, ochraňované a posilované nevyhnutelným odpadlictvím v lůnu mé církve.
Byli jste varováni před nemocí těla a nemocí duše, abyste se nenechali oklamat. Pohleďte
na síly, které slouží Satanovi, ve snaze vytrhnout i s kořeny mou církev, jak chrlí své ohavnosti
[Mt 24, 15-35; Da 11, 31; 12, 11]. Moji lidé se ochotně nechali vtáhnout do falešných ideologií,
na cesty, které jim nabízejí rychlé duchovní pozvednutí, bez pokání a mystických zkušeností, jako
bych Já je prodával na nějakém tržišti tomu, kdo nabídne nejvíc.
Neuvědomujete si, že jste prožili revoluci potajmu uvedenou démonem do mé církve,
do společnosti, vzdělání a politiky, a ta proběhla nepozorovaně, byla jemná, pozvolna vás
svedla z cesty nesprávnými zkušenostmi, do nichž lidská stvoření malé víry zakořenila s lehkostí
a poddajností, plynoucí z nevědomosti.
Panství ďábla nad lidstvem je před vámi, panství, které člověk přitáhl. Z tohoto důvodu
je nutné, aby byl zastaven trochu víc. Vy víte, co ho zastaví! Vy víte, kdo ho zastaví!
Moji lidé, podívejte se v pravdě na sebe: odpadlictví vychází z vašeho středu, z mé církve. Proto
jsem vás vyzval, abyste byli ostražití, silní ve víře, věrní Mně, abyste nesešli z cesty
a nezapomněli, že má Matka je vaše Matka.
Posilujte se ve víře, stále se modlete [Ef 6, 18], modlete se v uplatňování mého Slova
v praxi, zůstaňte věrní. Vy slábnete, když čelíte nemoci, slábnete na těle i na duchu, mé děti,
kde je víra, kterou kážete?
Větší nákazy a pandemie přicházejí, jak vám již oznámil můj Dům, ale vy jste mu nepopřáli sluchu,
a nyní se dožadujete uzdravení těla.
Země zvýší počet svých otřesů před tím, než ovlivní svou oběžnou dráhu. Děti, magnetismus Země
byl změněn a vy jste nebyly varovány. Z vesmírného prostoru přicházejí síly, které pozměnily
magnetické pole obklopující Zemi, proto oheň, který zůstává uvnitř Země, je přitahován touto
vnější silou.
Buďte opatrné, mé děti, vážná zemětřesení čekají před lidstvem.
Moji lidé, Já vás neopustím, neopustím vás.
Vědomí lidských stvoření už není stejné, ale mění se, chystá se uznat tohoto žebráka
Lásky, jenž klepe na dveře každého z vás.

Buďte trpěliví, nezoufejte, buďte Láskou a soustřeďte se na Mne. Můj Duch Svatý je povzbuzen,
když se mé děti se otevřou jeho jednání.
Ať žádná událost vás nepřivede k beznaději, můj Dům zůstává pozorný k mým lidem.
Miluji vás věčnou Láskou.
Váš Ježíš

1142. Poselství Ježíše ze dne 20. dubna 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

JDĚTE TĚSNĚ VEDLE MNE

Přitáhnete-li se ve svém srdci ke Mně a poznáte Mě na všech svých cestách, povedu vás ve všem,
co budete dělat.
Když nemůžete poznat, že vás vedu, vaše srdce je příliš daleko ode Mne.
Když jdete těsně vedle Mne, uslyšíte Mě.
Ježíš

Př 3, 5-7
5: Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.
6: Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.
7: Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať.
Jan 10, 27: Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou.
Jer 33, 3: Volej ke mně a odpovím ti. Chci ti oznámit veliké a nedostupné věci, které neznáš.
Iz 30, 21: A na vlastní uši uslyšíš za sebou slovo: "To je ta cesta, jděte po ní," ať budete chtít doprava
nebo doleva.
Ž 32, 8-9
8: Dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš, budu ti radit, spočine na tobě mé oko.
9: Nebuďte jako kůň či mezek bez rozumu: toho zdobí ohlávka a uzda na zkrocení, jinak ho u sebe
neudržíš.

1143. Poselství Boha Otce ze dne 21. dubna 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

POZNEJTE MĚ JAKO ŽIVITELE

Nastavte své srdce tak, aby Mě našlo a poznejte Mě jako Otce a živitele. Proste, a Já vám ukážu
cestu, kterou máte jít. Dovolte Mi poskytnout vám vše, co potřebujete, a ještě víc, v tomto čase.
Řekl jsem vám, že nemáte, protože neprosíte, nebo prosíte špatně. Poproste Mě o to,
co potřebujete a buďte přesvědčeni, že to udělám.
Jděte po mých cestách a dělejte, o čem víte, že je správné a Já vás požehnám.
Bůh Otec

De 4, 29: Odtamtud budete hledat Hospodina, svého Boha; nalezneš ho, budeš-li ho opravdu hledat
celým svým srdcem a celou svou duší.
Mt 7, 7-8
7: Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno.
8: Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno.
Jak 4, 2-3
2: Chcete mít, ale nemáte. Ubíjíte a nevražíte, ale ničeho nemůžete dosáhnout. Sváříte se
a bojujete – a nic nemáte, protože neprosíte.
3: Prosíte sice, ale nedostáváte, protože prosíte nedobře: jde vám o vaše vášně.
Mt 6, 26: Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol, a přece je váš nebeský Otec živí.
Což vy nejste o mnoho cennější?
Sk 14, 17: Avšak nepřestal dosvědčovat sám sebe tím, že jim prokazoval dobro: dával vám z nebe déšť
i úrodu v pravý čas, sytil vás pokrmem a naplňoval radostí.
Ž 23, 1: Davidův. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.

1144. Poselství Boha Otce ze dne 22. dubna 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
ČAS MÉ PŘÍZNĚ

Toto je čas mé přízně. Jestli jdete v poslušnosti k mému Slovu a mým způsobům, požehnám vám
až za hranici všeho, co si můžete představit. Vyslyším dávné modlitby a přivedu lidi do vašeho
života, kteří vám budou žehnat. Zakusíte růst jako nikdy dřív.
Přeji si, abyste šli po mých cestách v poslušnosti k mému svatému Slovu, aby nevěřící mohli vidět
a věřit. Chci, aby věděli, jak žehnám ty, kteří jdou v poslušnosti ke Mně. Prosili jste Mě o mnoho
věcí. Jděte nyní dál ve víře a obdržíte vše, co pro vás mám.
Svět kolem vás se stává z hodiny na hodinu temnější, ale Já si stále přeji žehnat mým dětem.
Mnoho vás žije v nedostatku, ale Já chci, abyste žili v hojnosti.
Jen věřte a ve všem Mě poslouchejte. Jsem Bůh, který vás žehná.
Bůh Otec

Ž 5, 12: Ať se zaradují všichni, kdo se k tobě utíkají; věčně budou plesat, když je budeš chránit, jásotem
tě budou oslavovat ti, kdo milují tvé jméno.

Ž 84, 11: Den v tvých nádvořích je lepší než tisíce jinde; raději chci stát před prahem domu svého Boha,
než prodlévat v stanech svévolnosti,
Lk 11, 28: Ale on řekl: "Blaze těm, kteří slyší Boží slovo a zachovávají je."
Fil 4, 19: Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete, podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši.
Jer 17, 7-8
7: Požehnán buď muž, který doufá v Hospodina, který důvěřuje Hospodinu.
8: Bude jako strom zasazený u vody; své kořeny zapustil u vodního toku, nezakusí přicházející žár.
Jeho listí je zelené, v roce sucha se ničeho neobává, nepřestává nést plody.“
Ž 46, 10: Činí přítrž válkám až do končin země, tříští luky, láme kopí, spaluje v ohni válečné vozy.

1145. Poselství Boha Otce ze dne 23. dubna 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

KDYŽ SE MI MŮŽETE SVĚŘIT NAVŽDY

Nastavte své srdce, abyste každým dnem šli blíž ke Mně. Musíte být ochotní dát vše do mých
rukou – vaše zajištění, vaše zdraví a bezpečí vašich milovaných a pocit pohody, stejně jako svou
spásu.
Když se Mi můžete svěřit navždy, nemůžete Mi také svěřit péči o vaše potřeby v této nynější
hodině?
Bůh Otec

Př3, 5-7
5: Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.
6: Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.
Fil 4, 19: Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete, podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši.

1146. Poselství Ježíše ze dne 19. dubna 2020.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

KDO JE ČLOVĚK, KTERÝ NEODPOUŠTÍ?

Během modlitby ke mně promluvil náš milovaný Ježíš:

JÁ JSEM BŮH NEBE A ZEMĚ!
MILUJI VŠECHNY LIDSKÉ BYTOSTI!
Každý hříšník, který padá znovu a znovu do hříchu, aniž by mírnil své urážky, Mi působí velkou
bolest.
Jsem ochoten odpustit každé lidské bytosti, která se přijde vyzpovídat ze svých hříchů
a plně jich litovala s palčivou touhou znovu nepadnout.
V lidstvu nacházím některé mé děti, které se chtějí vrátit na mou stranu. Já jsem zaplaven Láskou
a štěstím, a ve světle jejich kajícnosti je vidím přede Mnou, jakoby to bylo poprvé, co přede Mne
přišly [Lk 15, 11-32].
Dokonce i v této chvíli, kdy lidstvo je sklíčené, bojácné a nemocné, slyším velké urážky vyslovené
proti Mně, velké pohrdání mou Matkou a vidím chrámy zavřené mému lidu. Ach, jaká bolest!
[Mic 6, 3-8].
Proto volám můj věrný lid, volám každého, aby svědčil o své lásce ke Mně ve svých činech
a jednání vůči svým bratrům, se srdcem osvobozeném od zatrpklosti a hořkosti, způsobené
odmítnutím odpuštění [Lk 15, 11, 25; Mt 6, 14-15].
KDO JE ČLOVĚK, KTERÝ NEODPOUŠTÍ?
Ubohá jsou lidská stvoření, která neodpouštějí – sytí svá srdce hořkostí a podléhají zmatku
a závisti. Ach, jak trpím pro tyto duše, které nepřicházejí přede Mne se zkroušeným
a pokorným srdcem ve svátosti zpovědi, a místo toho se ode Mne odvracejí. Vyzývám je,
aby zůstaly v mé Lásce, kde nenajdou žádné potíže, žádný soud, žádné opovržení, žádnou
zatrpklost.

Vyzývám vás, abyste sami byli láskou, aby mé milosrdenství se nesetkalo s překážkami,
a ať tento čas, v němž začíná změna pro lidstvo, změna, pokud jde o zkoušky
a neštěstí, překonáte s vírou v mého Ducha Svatého. Dá vám milost vytrvalosti
a lásky ke Mně, budete-li hodni takových milostí v jednání a činech v mé Boží vůli, abyste nezůstali
ponecháni na okraji cesty.
Mé děti budou pít kalich svých vlastních hříchů, neboť tyto chvíle utrpení jsou výsledek velkých
omylů, jimž se tato generace otevřela. A jsou to území Santa Fe a Vera Cruz, které budou
velmi zkoušeny.
Modlete se za toto město v Argentině, utrpení se rozšíří po celé Argentině s žalem a velkým
smutkem.
Modlete se, mé děti, za mou zemi, kde jsem kázal a byl veden k smrti na kříži.
Bude cílem útoků.
Modlete se, děti, za oblast Santa Cruz v Brazílii. Bude trpět.
Modlete se, děti, tato pasivní válka se stane lidstvu více zřejmá a člověk uvidí propuknout jiný
ozbrojený konflikt.
Modlete se, protože Čin mého milosrdenství je lidstvu blízko, a musíte vytrvat ve víře, aby
po Varování, moji andělé, kteří zůstávají na Zemi, přivedli ke Mně věrné duše, kde se budou
modlit, a kde budou zapotřebí, aby povzbuzovaly mé věrné.
Modlitba je síla pro můj lid a svaté přijímání mého Těla a Krve je každodenním
pomazáním pro ty, kdo Mě přijímají.
V tomto čase, kdy mé chrámy jsou zavřeny – smutná předzvěst toho, co má přijít, moji lidé nesmí
být sklíčení a ztracení, ale musí být posíleni předešlým přijímáním a trpělivě čekat. Pak druhé
vylití mého Ducha Svatého, těsně po Varování, bude dáno mým spravedlivým
a věrným, aby byli povzbuzením pro své bratry.
Mé milosrdenství nezapomíná na potřeby mého lidu a můj Duch Svatý a moji svatí archandělé a
andělé neponechají můj lid osamoceným.
Miluji vás, moji lidé, žehnám vám.
Nebojte se, děti!
Důvěřujte mému milosrdenství, které je nekonečné!
Ježíši, Tobě důvěřuji.
Ježíši, Tobě důvěřuji.
Ježíši, Tobě důvěřuji.
Váš Ježíš

1147. Poselství Boha Otce ze dne 24. dubna 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

POVEDU VÁS

Vidím, že jste zneklidňovány mnoha věcmi. Mé děti, nepřítel chce odvést vaši pozornost od mých
záležitostí, dokud nebude příliš pozdě.
V běhu těchto dnů se musíte snažit nemít strach. Já vás povedu krok za krokem, každou hodinu,
den za dnem.
Nemůžete vidět, co je daleko před vámi, a neměly byste chtít spatřit, co je daleko před vámi.
Každý den má dost vlastního trápení.
Bůh Otec

Lk 10, 41-42
41: Pán jí odpověděl: „Marto, Marto, děláš si starosti a trápíš se pro mnoho věcí.
42: Jen jednoho je třeba. Marie volila dobře; vybrala si to, oč nepřijde.“
Ž 37, 23: Hospodin činí krok muže pevným, našel zalíbení v jeho cestě.
Mt 6, 34: Nedělejte si tedy starost o zítřek; zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost
vlastního trápení.

1148. Poselství Ježíše ze dne 27. dubna 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

JE POZDĚ

Mnoho z mých dětí chápe pokročilost této hodiny, ale ještě víc jich podřimuje.
Mnohé nevědí o pozdní době a konec k nim může přijít, aniž by si to uvědomily. Probuďte se, děti,
a dejte se do práce!
Pracujte, dokud je den, neboť se rychle blíží noc. Zítřek nemáte zaručen. Nemeškejte.
Neodkládejte na později, co musí být uděláno dnes.
Ježíš

Jan 9, 4: Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude
moci pracovat.
Mt 24, 44: Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete.
Lk 21, 28: Když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko.

1149. Poselství Ježíše ze dne 19. prosince 2019.
Nástroj: Mária Magdolna (Maďarsko), http://egikegyelmekzapora.blogger.hu

NEŠTĚSTÍ ČLOVĚKA

Když cestuji, nebo se procházím po ulici, často pozoruji lidi. Myslím si, že pohled, oblečení
a chování lidí mnohokrát ukáže, jaký je jejich život a zda mohou sebe nazvat šťastnými
v tomto světě. Když jsem je sledovala, objevil se u mne Pán Ježíš a řekl mi toto:
Má dcero, lidé jsou většinou nešťastní, neboť Mě vyloučili ze svých životů navzdory tomu, že často
klepu na dveře jejich srdce. Hlavní příčinou jejich neštěstí netkví v jejich každodenních těžkostech
(tělesné, duševní, duchovní, materiální starosti). Ve skutečnosti sténají pod břemenem svého
hříchu, proto je nevidíš svobodné. Protože u Mne neprosí o vysvobození, jejich hřích je strhává
do ještě hlubšího neštěstí.
Jen u Mne může člověk získat skutečné duševní a tělesné vysvobození, neboť Pravda je vysvobodí.
Já jsem Cesta, Pravda a Život. Kamkoli jdete a hledáte vysvobození, tam na vás čeká zajetí
a otroctví. Jedině u Mne se můžete uzdravit. Duše může najít pokoj jen u svého Stvořitele.

Konec poselství

1150. Poselství Ježíše ze dne 28. dubna 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

OČIŠŤOVÁNÍ

Mnoho mých dětí ještě potřebuje očištění. Vstupujete do času velkého očišťování, protože vás
připravuji na váš život tady se Mnou. Život na Zemi, jak jej znáte, nebude trvat příliš dlouho.
Připravte se jít domů.
Pátrejte hluboko ve své duši po tom, co se Mi ještě nelíbí. Připravte své srdce, aby pochopilo,
co od vás chci a udělejte nutné změny teď. Proste, potřebujete-li pomoc, ale už dál neotálejte,
mé děti, nemáte nadbytek času jako dřív.
Učiníte-li tyto změny, můžete očišťování předejít.
Ježíš

Za 13, 8-9
8: Z celé země, je výrok Hospodinův, budou dvě třetiny vyhlazeny, zajdou, jen třetina
v ní zbude.
9: Tu třetinu však provedu ohněm. Přetavím je, jako se taví stříbro, přezkouším je, jako se zkouší zlato.
Ti budou vzývat mé jméno a já jim odpovím. Řeknu: Toto je můj lid. A oni řeknou: "Hospodin je můj Bůh."
Iz 48, 10: Hle, přetavil jsem tě, ne však jako stříbro, vyzkoušel jsem tě v tavicí peci utrpení.
Ez 18, 29-31
29: Avšak dům izraelský říká: "Cesta Panovníkova není správná." Mé cesty že nejsou správné,
dome izraelský? Nejsou to vaše cesty, jež nejsou správné?

30: Proto budu soudit každého z vás, dome izraelský, podle jeho cest, je výrok Panovníka Hospodina.
Obraťte se a odvraťte se ode všech svých nevěrností a vaše nepravost vám nebude k pádu.
31: Odhoďte od sebe všechny nevěrnosti, jichž jste se dopouštěli, a obnovte své srdce
a svého ducha. Proč byste měli zemřít, dome izraelský?

1151. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 25. dubna 2020.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

LIDSTVO SEVŘEL STRACH, PROTOŽE OPUSTILO VÍRU

Lidé Boha, Jednoho a Trojjediného:
Jako princ nebeských armád, přicházím k vám se Slovem z výše, abyste se
přezkoumali, než nadejde čas.
Jsou slyšet zvuky, rezonují novými nemocemi a vakcínami a rozezněly se víc než zvony, víc než
trubky, víc než legie, víc než zbraně, víc než vysvětlení člověka.
Boží lidé musí zůstat připraveni: Jednota je nepostradatelná, aby "vlna myšlenek" nepronikla
lidskou mysl a nerozdělila marnými spory ty, kdo se rozhodli pro obrácení.
Nebe vás varovalo, abyste mohli pozorovat velkou změnu, v níž žijete, že jste v tomto okamžiku
i v přicházejících časech drženi v zajetí. Nic nebude stejné: mějte na paměti, že pro člověka nic
nebude stejné, proto lidská stvoření si budou připadat, že se ztrácejí v nových pravidlech
světového řádu.
Masky těch, kdo vládnou, spadnou na zem a uvidíte je, jací jsou – "propagátory této
války, kteří půjdou do ozbrojeného konfliktu."
Milovaní lidé Boha, člověk bude trpět hrůzou v očekávání neustálých mutací vyrobeného viru,
až do doby, kdy zlo, které virus vytvořilo, bude demaskováno.
Lidstvo sevřel strach, protože opustilo víru.
Děti našeho Pána a Krále Nebe a Země: Podívejte se, znamení nebudou otálet, nebe vylije jeho
bolest.
Ach, lidstvo! Trpíte postupně, jako někdo, kdo přistupuje k ohni, který roznítil
vlastníma rukama!
Satan uchopil tuto generaci, mazaně oslepil lidskou mysl osobními domněnkami, aby lidstvo nešlo

směrem k lásce, ale ke sporům, žárlivosti, ke vzpouře.
"TAJEMSTVÍ NEPRAVOSTI" je již připraveno, bude však poraženo, ale ne dřív, než
nastane velká zkouška odpadlictví.
Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista: Kdokoli má opravdovou víru, odolá a neodpadne. Ten, kdo
opravdovou víru nemá, se nebude bránit. Zapomněli jste, že "pod ochranou Nejvyššího", jste
zachráněni ze sítě Zlého.
Toto je čas spravedlivých. Dokonce i uprostřed utrpení obdrží pomoc. Toto je čas časů,
a vy se musíte zasvětit naší Královně a Matce s opravdovým, jednoduchým
a zkroušeným srdcem, a tímto způsobem věřící obdrží novou sílu, nové odhodlání, nové
vítězství, protože náš milovaný Král a Pán Ježíš Kristus udělil své matce žezlo Pravdy,
aby oddělil svůj lid od plevele.
Modlete se, milovaní lidé, modlete se srdcem, modlete se duší, modlete se smysly,
modlete se, vy, kteří jste viděli, jak národy byly přemoženy osamělostí, která je
předzvěstí umlčeného, bojácného a bezmocného lidstva.
Modlete se, přišla nemoc.
Modlete se, skrze podvod pomoci, byla Amerika ještě více zamořena.
Bezmoc maličkých je zvýrazněna tím, co se skrývá za mocnými, kteří si postupně podmaňují Boží
děti.
Očekávali jste válku, přicházející s velkým duněním? Proto nerozpoznáváte časy války.
Ty půjdou od slov k činům, jeden bude obviňovat druhého, dokud nepozvednou své zbraně, a celé
lidstvo bude trpět.
Snažně vás prosím, vás, kdo nerozpoznáváte znamení časů. Probuďte se dřív, než
velké nebeské těleso bude zářit na obloze, jako šelma, blížící se k Zemi za bílého dne!
Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista, jen ti, kdo mají opravdovou víru, budou moci cítit Boží
přítomnost v těžkých chvílích.
OBRAŤTE SE TEĎ!
POSLOUCHEJTE! ZAPŘÍSAHÁM VÁS! DÁVEJTE POZOR, OBRAŤTE SE!
Připravte se v duchu, po Varování bude spravedlivý spravedlivějším a svatý svatějším.
MILUJTE LÁSKU LÁSEK! ZBOŽŇUJTE JEDNOHO A TROJJEDINÉHO BOHA, BUĎTE ČÁSTÍ
JEHO LIDU.
Milujte naši Královnu, najděte v ní útočiště, v Utěšitelce zarmoucených.
KDO JE JAKO BŮH? NIKDO NENÍ JAKO BŮH!
Svatý archanděl Michael

1152. Vize Ježíše a poselství svatého Petra ze dne 29. března 2020.
Nástroj: Mária Magdolna (Maďarsko), http://egikegyelmekzapora.blogger.hu

SVATÝ PETR A BOUŘLIVÉ MOŘE

Pán mi ukázal stav v církvi. Viděla jsem, že baziliku svatého Petra – v mystickém významu –
obklopuje bouřlivé moře. Jeho vlny zaplavily Řím a spolu s ním i Evropu. Moře s sebou strhlo
mnoho obětí. Viděla jsem několik člunů, v nichž se lidé modlili růženec, v jiných člunech se kněží
modlili v přítomnosti eucharistie. V bouřlivém moři mnozí volali o pomoc. Většina lidí se utopila,
než přišla pomoc, ale někteří unikli včas. Mnoho člunů se začalo naplňovat vodou, ale nějaká síla
je udržovala na hladině. V zuřící bouři se objevil svatý Peter a řekl toto:
Moje děti, církev teď zažívá stav, který jsem prožil i já, spolu s apoštoly na Galilejském moři.
Ve svém strachu jsem volal: "Pane, zachraň mě!" [Mt 14, 24-33]. Ve světě vládne bezbožnost.
Chrámy stojí, jsou ale prázdné. Evropu zaplavilo novopohanství, zatímco církev Ježíše Krista byla
zatlačena do pozadí. Nedivte se, že nová pandemie postihla Evropu a svět! Epidemie bude mít
mnoho smrtelných obětí a ti, kdo onemocní, dostanou příležitost k obrácení.
Teď žijete v období strachu a pochybností. Pán se mě zeptal: "Malověrný, proč jsi pochyboval?"
S pevnou vírou, důvěrou se spolehněte na Ježíše, který na vás nezapomene ani na okamžik.
Během zkoušky věřte, že On je všemocný a jeho milost překypuje i navzdory hříchu.
Mé děti, člověk nepravosti je už připraven vládnout. Jeho prostřednictvím Satan zpečetí svou moc.
Ti, kdo ho následují, mu už připravili trůn, na němž může vládnout. Modlete se, neboť on svede
i velký počet křesťanů tím, že se prohlásí za skutečného mesiáše.
V Římě převážil chaos a postihují jej nadpřirozené pohromy a nebeská znamení. Pozorujte tato
znamení, neboť z nich můžete usoudit na mnoho věcí. Já svatý Petr, skála, vidím smrt církve, ale
také její vzkříšení, které se dovrší v den Kristova slavného příchodu. Den a hodina i mně není
známá, ale vím, že je blízko. V ten den se Satan ze svého zápasu s Bohem může dostat jen jako
poražený.

Konec poselství.

1153. Poselství Ježíše ze dne 29. dubna 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

NEJMENŠÍ Z TĚCH, KTERÉ POTKÁTE

Pro mé děti nastal čas, aby rostly v mé lásce. Chci, abyste se naučily milovat druhé, jako Já jsem
miloval vás.
Naučte se dívat se na ně mýma očima a mým srdcem. V mém pohledu je každé z nich vzácné,
jako jste vy. Každé má velký potenciál v mém království, jako máte vy. Každé je duší, kterou chci
zachránit, jako jsem zachránil vás.
Rozprostřete svou lásku dokonce na nejmenší z těch, které potkáte, a Já je zasáhnu skrze vás.
Vše, co pro ně uděláte, jste udělali pro Mne.

Ježíš

Mt 25, 35-40
35: Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách,
a ujali jste se mne,
36: byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení,
a přišli jste za mnou.
37: Tu mu ti spravedliví odpovědí: "Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a nasytili jsme tě, nebo žíznivého,
a dali jsme ti pít?
38: Kdy jsme tě viděli jako pocestného, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsme tě?
39: Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme za tebou?"
40: Král odpoví a řekne jim: "Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných
bratří, mně jste učinili."

1154. Poselství Boha Otce ze dne 30. dubna 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
VĚŘTE MI

I když nejste tam, kde jste si mysleli, že máte v této chvíli být, jste tam, kde jsem rozhodl, abyste
byli. Nebojujte proti tomuto umístění, ale uvolněte se ve Mně.
Věřte Mi, že se o vás starám. Podívejte se do mého Slova a přimějte své srdce, aby Mě vyhledalo
kvůli všemu, co si přejete.
Bůh Otec
Př 3, 3-5
5: Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.
6: Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.
7: Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať.

1155. Poselství Ježíše ze dne 4. listopadu 2012.
Nástroj: Pelianito (Kanada).

VŠE, CO ŘEKNETE, MÁ NÁSLEDKY V ČASE A VE VĚČNOSTI

Jak 3, 6: I jazyk je jako oheň, dovede způsobit kdejakou špatnost. Právě jazyk mezi našimi údy může
poskvrnit celého člověka, zapaluje náš život, protože sám je zapalován peklem.

Mé děti,

ať je vaše řeč vybrána s velkou pečlivostí – musí být světlem ve světě. Vězte a věřte, že vše,
co řeknete, má následky v čase a ve věčnosti. A tak vybírejte vaše slova s moudrostí a opatrností
a raději zůstaňte mlčet, než abyste plnili vzduch nicotným klábosením, nebo hůř, klevetami, nebo
ostrou řečí. Nechť je vaše řeč dokonalým obrazem vašeho mírumilovného srdce, srdce pevně
ukotveného v lásce k Bohu a v úplné důvěře v jeho dobrotu. Mlčení je často ctnostnější cestou.
Kroťte váš jazyk a budete pracovat pro mír ve světě.
Ježíš

Ježíši a Maria, odpusťte mi, kdykoliv jsem mluvila nevhodně, nebo příliš mnoho.
V Boží vůli vás prosím, abyste uzdravili svět, kdykoliv jsem povolila uzdu mému jazyku.
Jestli jsem někoho zranila, prosím vás, uzdravte ho v těle, mysli a duchu, pro vaši slávu
a kvůli jejich duším. Pane, ve svém milosrdenství, nedovol mému hříchu, aby narušil
cyklus přírody. Ježíši, důvěřuji Tobě!
Amen.

1156. Poselství Boha Otce ze dne 1. května 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

ODVRAŤTE ZRAK

Mé děti, přestaňte se dívat na vlny.
Udržíte-li svůj zrak na Mně, vaše životní situace vás nezdolají. Budete-li se horlivě věnovat tomu,
abyste Mě poznaly – opravdu poznaly, pochopíte, že se o vás postarám.
Odvraťte svůj zrak od světa. Nemyslete na to, co nemůžete udělat, ale na to, co mohu udělat Já.
Se Mnou není nic nemožné.
Bůh Otec

Iz 26, 3-4
3: Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem, pokojem, neboť v tebe doufá.
4: Doufejte v Hospodina věčně, neboť Hospodin, jen Hospodin je skála věků.

1157. Poselství Boha Otce ze dne 4. května 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
PRO ČAS, JAKO JE TENTO

Postavil jsem vás tam, kde jste, kvůli času, jako je tento, ale tolik mých dětí uniká
z tohoto místa.

Poznámka: V mém duchu jsem viděla, že Pán drží jemně svou rukou některé z jeho dětí
na svrchní desce stolu, a pak, jak některé děti vyklouzly z jeho sevření a utíkají pryč. Viděla jsem,
že si myslely, že nepřichází kvůli nim, aby obstály, a tak se pokusily samy zachránit ze svých
těžkostí.
Mé děti, nedovolte svému strachu, aby prostoupil vašeho ducha, neboť Já chci, abyste se bály jen
Mne. Když půjdete blízko Mne a každý den budete trávit svůj čas v mém Slovu, nemáte se čeho
bát.
Dejte Mi své starosti. Odevzdejte sebe a svou životní cestu Mně. Dovolte Mi vás provázet
a Já vás povedu pryč z místa, kde jste, a pak na tom budete lépe.
Dovolte Mi vás vést, neboť jsem vás zavolal pro čas, jako je tento.
Bůh Otec

Ester 4, 12-16
12: Esteřin vzkaz oznámili Mordokajovi.
13: Mordokaj však vzkázal Ester: "Nedomnívej se, že v domě králově vyvázneš životem, jediná
ze všech židů.
14: Budeš-li v tuto chvíli skutečně mlčet, úleva a osvobození přijde židům odjinud, ale ty a dům tvého otce
zahynete. Kdo ví, zda jsi nedosáhla královské hodnosti právě pro chvíli, jako je tato."
15: Ester dala odpovědět Mordokajovi:
16: "Jdi, shromáždi všechny židy, kteří jsou v Šúšanu, a postěte se za mne. Nejezte a nepijte po tři dny,
v noci ani ve dne. Také já a mé dívky se budeme takto postit. Potom půjdu ke králi, třebaže
to není podle zákona. Mám-li zahynout, zahynu."
2Tim 1, 7: Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy.
1Petr 5, 6-8
6: Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas.
7: Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží.
8: Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako lev řvoucí a hledá,
koho by pohltil.
Př 3 5-7
5: Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.
6: Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.
7: Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať.

1158. Poselství Boha Otce ze dne 5. května 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

PORODNÍ BOLESTI

Mé děti, musíte se snažit, abyste pochopily, že co jednou bylo, už nikdy znovu nebude.
Čas, který na Zemi zbývá, běží rychle ke konci všech věcí. Přijdete domů dřív, než věříte
a Já si přeji, abyste se připravily.
Připravte své srdce – nelpěte na věcech vašeho světa, ale usilujte o to, co je nahoře. Radujte
se ze své spásy, jak jste to kdysi dělaly, neboť nyní je spása blíž než kdy dříve.

Země se brzy stane strašným místem, kde bude vládnout zlo. Mými dětmi bude opovrhováno
a budou zabíjeny. I když jste ve své minulosti poznaly šťastné a bezstarostné dny, nyní jsou
za vámi.
Porodní bolesti se zvětšují, jako u ženy pracující k porodu. Velmi brzy se můj Syn vrátí, aby vás
přivedl, a vy musíte být připraveny.
Bůh Otec

1Jan 2, 15-17
15: Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není.
16: Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho oči a na čem si
v životě zakládá, není z Otce, ale ze světa.
17: A svět pomíjí i jeho chtivost; kdo však činí vůli Boží, zůstává na věky.
Kol 3, 2: K tomu směřujte, a ne k pozemským věcem.
1Thes 5, 3: Až budou říkat "je pokoj, nic nehrozí", tu je náhle přepadne zhouba jako bolest rodičku,
a neuniknou.
Mt 24, 7-9
7: Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení
na mnoha místech.
8: Ale to vše bude teprve začátek bolestí.
9: Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás
budou nenávidět pro mé jméno.

1159. Poselství Ježíše ze dne 3. května 2020.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

ŽÁDNÉ Z MÝCH DĚTÍ SI NESMÍ MYSLET, ŽE ZLÝ SI JICH NEVŠIMNE

Moji milovaní lidé:
Mé milosrdenství se vylévá na mé děti.
Přicházím, abych vám ještě jednou nabídl mou lásku.
Mou touhou je být přivítán všemi, aby stále mohli pít z mého nevyčerpatelného zdroje živé vody
[Jan 4, 13-14].
Se zavřenými chrámy jsem našel otevřené domy v modlitbě.
Vše, o co vás žádám, není zbytečné, ale je bezprostředně zapotřebí, aby moji lidé pracovali
a jednali v mé vůli.
Začali jste měsíc zasvěcený mé Blahoslavené Matce uprostřed nynějšího utrpení. Proto vás volám,
abyste byli více duchovní, s ohledem na bezodkladnou naléhavost potřeby větší spirituality, aby
vaše víra byla silná a pevná.
Dávejte pozor na mé výzvy, musíte prosit mého Ducha Svatého o schopnost
rozlišování, nutnou k tomu, abyste mohli rozpoznat nynější znamení a signály.
Mé děti musí být neochvějné, musí zůstat silné a rozpoznat, že ďábel vás pokouší malými šipkami,
aby vás zničil v závažných věcech, vzdaluje vás ode Mne, aby vás přivedl blíž ke zmatku, vytvářel
svár a rozdělení; nepadněte do jeho spárů.
Moji lidé, tento čas je pro lidská stvoření mimořádně nebezpečný, musíte zůstat bdělí. Zlý vás zná,
útočí na vás, abyste padli do jeho pastí jako novorozené děti. Zaplavuje vaši mysl pokušením, útočí
na vás v myšlenkách a přivádí vás k použití vaší inteligence proti sobě samým a vašim bratrům,
a nakonec vás odvádí ode Mne.
Musíte zůstat ostražití a být si vědomi, že žádné z mých dětí si nesmí myslet,
že Zlý si jich nevšimne.
Ne, děti, on vás zná a ví, čemu vás má vystavit, abyste padli. Musíte si udržet víru,
být si jisti, že Já jsem váš Bůh, že jsem Začátek a Konec, Cesta, Pravda a Život
[Jan 14, 6; Zj 22, 13].
Moji lidé, vlci jsou hladoví a vrhají se na mé děti, aby je zostudili, ponížili a zesměšnili. Zůstaňte
opatrní, abyste se nevydali špatnými cestami a mysleli si, že na jiných cestách si vás nevšimnou.
Satan a jeho říše zavedli do světa liberalismus, vedoucí mé lidi k naprosté bezbožnosti,
aniž by rozpoznali ducha nepravosti [2Thes 2, 7], jenž pomocí klamu, zmatku a lží vás
od nynějška vede k tomu, abyste se sami odsoudili, zeslábli a jednali ve stínu, když v lidském
stvoření není víra pevná, a bere si vás jako nástroj k vykonávání svých zlých záměrů.
Kolik z mých lidí již odpadlo od víry! Pohrdají Desaterem, přijímají, co je proti Božímu Zákonu, stali
se vykonavateli nemorálnosti, žijí v ateismu, slouží ideologiím a sektám, které jdou proti mému
božství, slouží bez strachu Satanovi a patří k předchůdcům antikrista.

Moji lidé, budete čelit většímu odpadlictví než tomu, o kterém jsem se vám již zmínil: je to velké
odpadlictví v mé církvi, v níž budete uctívat antikrista jako mesiáše, a to bude velké utrpení mých
dětí.
Vyzývám vás, abyste se modlili kvůli zmatku, ve kterém žijete.
Varoval jsem vás, že tato současná nemoc bude mutovat a vy, mé děti, musíte učinit
preventivní opatření v tomto čase, kdy ti, kdo přinášejí neštěstí mým lidem, ukazují
svou moc nad lidstvem.
Vyzývám vás, abyste činili nápravu a modlili se za všechny, kdo se rouhali mému
božství, protože přitáhli na národy velké pohromy.
Vyzývám vás, abyste se modlili za ty, kdo opovrhli voláním mé Nejsvětější Matky,
vydali se zatracení a ignorovali výzvy k obrácení, které nejsou jen voláním k srdci těla,
ale výzvou k úplné proměně, abyste mohli žít v plném rozsahu své sjednocení s mou
vůlí "na zemi, jako i v nebi" [Mt 6, 10].
Můj lide, moji milovaní lidé, kolik neštěstí hrozí lidstvu, jak mnoho utrpení přichází z vesmíru,
kdy se Země bude silně třást!
Já jsem hlas mluvící k poušti srdce lidí, aby se mohli vrátit ke Mně, a má Matka je ponoří
do svého Neposkvrněného Srdce. Tam, pod její ochranou, víra bude růst a její ticho způsobí,
že budete naslouchat mému hlasu.
Děti mé Matky, modlete se a připravte se zasvětit se mé Matce, plně vědomé
nekonečné hodnoty zasvěcení jejímu Neposkvrněnému Srdci a buďte hodny
obdržet Pečeť jako moji věrní, ve chvíli, kdy o tom rozhodne má vůle.
Nebuďte bojácní nebo neklidní. Moji lidé Mě poznají a jsou si vědomi, že Já je neopustím.
Moji lidé vědí, že nepůjdou jako sirotci, ale že mají Matku, která je miluje. Je to má Matka,
ta, kterou jsem vám dal u paty mého kříže slávy a majestátu [Jan 19, 25-27].
"Pojďte ke Mně, kdo jste žízniví, Já vám dám živou vodu" a obnovím váš pancíř
k duchovnímu boji.
Moji lidé jsou věrní a opravdoví.
Nebojte se, mé děti, "JÁ JSEM VÁŠ BŮH" [Ex 3, 14; Jan 8, 28].
Váš Ježíš

1160. Poselství Ježíše ze dne 9. prosince 2003.
Nástroj: Jennifer (USA).

VIZE VAROVÁNÍ

Mé dítě, zakoušíš vizi Varování, které má přijít.

Obloha je temná a zdá se mi, že je noc, ale mé srdce mi říká, že je odpoledne. Vidím, jak se nebe
otevírá a mohu slyšet dlouhé a mocné údery hromu. Když pozvednu oči, vidím Ježíše, jak krvácí
na kříži a lidi, jak padají na kolena.
Ježíš mi pak říká:
Uvidí svoji duši, jak ji vidím Já.
Mohu velmi jasně vidět rány na [těle] Ježíše, a On pak říká:
Uvidí každé zranění, které přidali na mé Nejsvětější Srdce.
Nalevo vidím svatou Matku jak pláče a pak mi Ježíš znovu říká:
Připravte se, připravte se teď, neboť hodina se rychle blíží. Mé dítě, modli se za mnohé
duše, které zahynou kvůli svým hříšným a sobeckým cestám.
Když pozvedávám oči, vidím kapky krve z těla Ježíše, jak dopadají na zem. Vidím milióny lidí všech
národů země. Mnozí z nich se zdají zmatení, když se dívají směrem k obloze.
Ježíš říká:
Hledají světlo, protože nemá být taková tma, je to však temnota hříchu, která pokrývá
zemi a jediné světlo je to, z kterého přicházím, neboť lidstvo nechápe probuzení, které
jim právě uděluji. Bude to ta největší očista od počátku stvoření.
Vidím, jak lidé pláčou a jiní v hrůze křičí, když vidí Ježíše, jak krvácí na kříži. Ježíš říká:
Není to pohled na moje zranění, který způsobuje jejich utrpení, ale hlubiny jejich duše, která
poznává, že je přivedly tam, kde nyní jsou. Není to pohled na mé krvácející rány, který způsobuje
jejich bolest, ale vědomí, že je to jejich odmítnutí Mne, které způsobuje krvácení mých zranění.
Mé dítě, tak mnoho jich zahyne, neboť jejich duše se příliš vzdálily ode Mne, přesto jsem to Já,
Ježíš, který jim ukážu hloubku mého milosrdenství.
Mé dítě, vidíš, že se země otřásla, když se tato očisťující hodina osvícení blíží, a zuřivost lva
obchází uprostřed mého lidu. Pokušení se bude znásobovat, neboť on hledá co nejvíce obětí. Bude
to největší duchovní bitva, jakou kdy člověk snášel. Mé dítě, řekni mým lidem, že je dnes prosím,
aby dbali mých slov, protože na východě vyvstávají znamení. Řekni mým lidem, že nadešla hodina,
neboť Já jsem Ježíš a všechno bude vykonáno podle mé vůle.
Když pozvedám oči, stále vidím Ježíše krvácejícího na kříži. Stále vidím Blahoslavenou Matku, jak
pláče po levé straně. Kříž je na nebi zářivě bílý a osvětlený, vypadá, jako by byl zavěšen. Obloha
se otvírá a já vidím živé světlo, jak dopadá na kříž a v tomto světle vidím vzkříšeného Ježíše, jak se
objevil v bílém, dívající se k nebi a pozvedávající své ruce. Pak se dívá k zemi a dělá znamení kříže
a žehná svému lidu.

Konec poselství.

1161. Poselství Boha Otce ze dne 7. května 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

PŘEMÝŠLEJTE

Mé děti, v tomto čase se kolem vás přihodí mnoho událostí, které uvedou do chodu můj plán jak
přivodit konec všech věcí na zemi. Nebojte se, až uvidíte, jak se tyto věci stanou.
Zbavte se náklonnosti ke všemu, co je na zemi, neboť to brzy pomine. Probuďte svou touhu po
věcech nahoře, kde brzy budete se Mnou.
Přemýšlejte o své povaze a o svých opravdových motivech, když jdete vašim dnem, a kajte se,
najdete-li tam hřích, který vám mohu odpustit.
Svět kolem vás je každou minutu temnější a brzy se stane utrpením pro všechny, kdo na něm žijí.
Nechci, abyste byly mezi nimi.
Bůh Otec

Poznámka: Pokud jde o poslední řádek tohoto poselství, Pán mi dal pochopit, že jak postupujeme
ke konci, zkoušky se stanou stále více intenzivní, aby přitáhly lidi ke kajícnosti,
a že ti, kdo odmítnou Pánův očistný proces, budou prožívat očišťování v onom [pozdějším] čase.
Nebýt mezi těmi, kdo jsou ještě zde, pak znamená, že Mu dovolíme, aby nás napravil
a změnil teď.

Col 3, 1-6
1: Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží.
2: K tomu směřujte, a ne k pozemským věcem.
3: Zemřeli jste a váš život je skryt spolu s Kristem v Bohu.
4: Ale až se ukáže Kristus, váš život, tehdy i vy se s ním ukážete v slávě.
5: Proto umrtvujte své pozemské sklony: smilstvo, necudnost, vášeň, zlou touhu a hrabivost,
která je modloslužbou.
6: Pro takové věci přichází Boží hněv.
Ž 7, 9: Sám Hospodin povede při s lidmi. Dopomoz mi, Hospodine, k právu, podle mé spravedlnosti
a bezúhonnosti.
Da 12, 1-4
1: V oné době povstane Míkael, velký ochránce, a bude stát při synech tvého lidu. Bude to doba soužení,
jaké nebylo od vzniku národa až do této doby. V oné době bude vyproštěn tvůj lid, každý, kdo je zapsán
v Knize.
2: Mnozí z těch, kteří spí v prachu země, procitnou; jedni k životu věčnému, druzí k pohaně a věčné hrůze.
3: Prozíraví budou zářit jako záře oblohy, a ti, kteří mnohým dopomáhají k spravedlnosti, jako hvězdy,
navěky a navždy.
4: A ty, Danieli, udržuj ta slova v tajnosti a zapečeť tuto knihu až do doby konce. Mnozí budou zmateně
pobíhat, ale poznání se rozmnoží.

1162. Poselství Boha Otce ze dne 8. května 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

POVOLAL JSEM VÁS K DUŠÍM

Mé děti, čas nyní začne velmi rychle pádit kolem vás, protože jsem zrychlil čas, zatímco jdete ke
konci všech věcí. Chci přivést hřích na zemi ke konci.
Váš čas je nyní velmi omezen a velmi málo vám jej zbývá, abyste dokončili to, k čemu jsem vás
povolal. Já jsem největší ze všech Králů. Budete stát přede Mnou s prázdnýma rukama?
Když jsem vás povolal k duším, budu od vás volat k zodpovědnosti za tyto duše. Budu od vás
vyžadovat odpověď, až budete v tom čase stát přede Mnou.
Přemýšlejte o tom, když plánujete, co z vašich dnů ještě zbývá.
Bůh Otec

Mt 24, 22: A kdyby nebyly ty dny zkráceny, nebyl by spasen žádný člověk; ale kvůli vyvoleným budou
ty dny zkráceny.
Řím 14, 12: Každý z nás tedy sám za sebe vydá počet Bohu.
Ž 10, 13: Smí svévolník znevažovat Boha, říkat si v srdci: "Ty nic nevypátráš"?
Ez 33, 6-8
6: Jestliže však strážce uvidí meč přicházet, ale nezaduje na polnici a lid nebude varován a meč přijde
a zachvátí někoho z nich, ten bude pro svou nepravost zachvácen, ale strážného budu volat za jeho krev
k odpovědnosti.
7: Ty, lidský synu, slyš. Ustanovuji tě strážcem izraelského domu. Uslyšíš-li z mých úst slovo, vyřídíš jim
mé varování.
8: Řeknu-li o svévolníkovi: Svévolníku, zemřeš, a ty bys nepromluvil a nevaroval ho před jeho cestou,
ten svévolník zemře za svou nepravost, ale za jeho krev budu volat k odpovědnosti tebe.
Zj 20, 12: Viděl jsem mrtvé, mocné i prosté, jak stojí před trůnem, a byly otevřeny knihy. Ještě jedna
kniha byla otevřena, kniha života. A mrtví byli souzeni podle svých činů zapsaných v těch knihách.

1163. Poselství Ježíše ze dne 12. května 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

KŮŇ VÁLKY

Temná noc duše se blíží k mému lidu v Americe. Nastane noc, jež se bude zdát stejná jako
všechny ostatní, ale ráno začne nový den – den zkázy. Neboť se brzy objeví kůň války.
Tato válka se rozšíří a zachvátí svět. Velké národy se spojí v boji.
Vyzývám všechny národy, ať se připraví na to, co přichází. V jediné noci bude mnoho smrti
a zkázy. V této noci odejde mnoho duší do věčné temnoty. To není má vůle – chci, abyste činili
pokání a aby všechny duše byly spaseny.
Mé děti, nebuďte neochotné se kát, když jste proti Mně hřešily, neboť Já vždy odpouštím, činíte-li
pokání.

Ježíš
Zj 6, 4: A vyjel druhý kůň, ohnivý, a jeho jezdec obdržel moc odejmout zemi pokoj, aby se všichni
navzájem vraždili; byl mu dán veliký meč.
1Jan 1, 5-10
5: A toto je zvěst, kterou jsme od něho slyšeli a vám ji oznamujeme: že Bůh je světlo a není v něm
nejmenší tmy.
6: Říkáme-li, že s ním máme společenství, a přitom chodíme ve tmě, lžeme a nečiníme pravdu.
7: Jestliže však chodíme v světle, jako on je v světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho
Syna, nás očišťuje od každého hříchu.
8: Říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není.
9: Jestliže vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od
každé nepravosti.
10: Říkáme-li, že jsme nezhřešili, děláme z něho lháře a jeho slovo v nás není.

1164. Poselství Matky Spásy ze dne 10. května 2020.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

NEZOUFEJTE, BUĎTE SI JISTI BOŽÍ OCHRANOU

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
milovaní Boží lidé:
Žehnám vás mým srdcem, žehnám vás mou láskou.
Zůstaňte na pravé cestě, na cestě vedoucí k věčnému životu.
Jdete pomalu, krok za krokem, vedeni pošetilostí [Př 14, 9], aniž byste dbali na volání mého Syna
a mého volání, takže kříž se pro vás stává těžší.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, neodchylujte se od učení mého Syna. Musíte zůstat
velmi pozorné a ochotné poslouchat. Můj Syn vás vede po cestě Boží vůle, abyste překonaly
překážky, které jste vytvořily a které vám zabránily vidět jasnost, k níž vás vede poslušnost.
Mějte na paměti, že musíte být schopné říct "ANO, ANO, nebo NE, NE" [Mt 5, 37], ale
bez vlažnosti. Musíte zůstat na přímé cestě, kde není závist nebo soupeření, protože

to jsou okovy řetězů, které vám brání dívat se výš, kam vás chce vést můj Syn. Musíte
rozpoznat své osobní slabosti, protože vás vedou k pohrdání milostmi, jimiž můj Syn
zdobí duše.
Děti, dospívejte v tomto čase, neupadejte do svéhlavosti, abyste neprošly bolestí, která podmaní
lidské stvoření, dokud je nepřivede k poslušnosti.
Je tolik zájmů, číhajících kolem lidu mého Syna, které vás povedou k přílišnému utrpení,
a proto vás volám, abyste nezapomněly na mé prosby.
Čiňte nápravu, modlete se k mému Synu s upřímným srdcem, žíznící po Boží Lásce.
Nezapomeňte na utrpení, k němuž směřujete, buďte pokorné, ale nezoufejte, buďte si jisté Boží
ochranou. Můj Syn vás tolik miluje, že posílá svého milovaného anděla pokoje, aby vám byl oporou
ve chvílích největšího zmatku.
Modlete se, mé děti, modlete se. Překvapí vás "zpráva, která otřese lidem mého Syna",
ale neupadněte do sklíčenosti, setrvejte i nadále v pravém magisteriu církve mého
Syna, k němuž jste byly a jste povolány.
Modlete se, mé děti, země se stále třese.
Modlete se za Japonsko, modlete se za Kalifornii, modlete se za Mexiko, modlete se
za Chile.
Modlete se, mé děti, modlete se za Spojené státy, oheň tu chvíli činí tíživější.
Modlete se, mé děti, modlete se s láskou a připravte se na tento 13. květen,
nezapomeňte, že se musíte zasvětit mému Neposkvrněnému Srdci, jakoby to bylo
POSLEDNÍ ZASVĚCENÍ.
Chráním, ochraňuji, zachraňuji a osvobozuji každé z mých dětí v trvalé stálosti, děti věrné mému
Synu.
Děti, zůstaňte ve střehu, nezanedbávejte duchovní cestu. Nebojte se mých varování, bojte se
ztráty své duše [Mt 16, 26].
Ti, kdo se zasvětí mému Neposkvrněnému Srdci a zůstanou věrní mému Synu, obdrží
milost mé ochrany.
Nebojte se!
Nejsem to já, kdo je vaše Matka?
Žehnám vám, miluji vás, cením si vás.
Matka Maria
1165. ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI NEJSVĚTĚJŠÍ PANNY MARIE
13. KVĚTNA 2020
Nástroj: Luz de Maria

Já (……….) se odevzdávám, Matko, do tvé ochrany a tvému vedení. Nechci jít sám uprostřed bouře
tohoto světa.
Stojím před tebou, Matko Boží lásky, s prázdnýma rukama, ale se srdcem plným lásky
a naděje ve tvou přímluvu.
Prosím tě, abys mě naučila milovat Nejsvětější Trojici tvou, tobě vlastní láskou, abych nebyl
lhostejný k jejímu volání, nebo lhostejný k lidstvu.
Vezmi si mou mysl, myšlenky, mé vědomí i podvědomí, mé srdce, mé touhy, má očekávání
a sjednoť mé bytí s Trojjedinou vůlí, jak jsi to udělala, aby Slovo tvého Syna nepadlo na vyprahlou
půdu.
Matko, sjednocená s církví, Mystickým Tělem Krista: krvácejícím a opovrhovaným v tomto čase
temnoty, pozvedám k tobě svůj prosebný hlas, aby rozkol mezi lidmi a národy byl ukončen tvou
mateřskou láskou.
DNES SLAVNOSTNĚ ZASVĚCUJI TOBĚ, NEJSVĚTĚJŠÍ MATKO, CELÝ MŮJ ŽIVOT,
OD MÉHO NAROZENÍ. ZE SVÉ SVOBODNÉ VŮLE ODMÍTÁM ĎÁBLA A JEHO INTRIKY
A ZCELA ODEVZDÁVÁM SEBE TVÉMU NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI.
OD TOHOTO OKAMŽIKU MĚ VEZMI ZA RUKU A V HODINĚ MÉ SMRTI MĚ PŘIVEĎ
PŘED TVÉHO BOŽÍHO SYNA.
Dovol, Matko dobroty, aby toto mé zasvěcení bylo neseno rukama andělů do každého srdce,
aby se mohlo nekonečně opakovat v každé lidské bytosti.

Amen.

1166. Poselství Boha Otce ze dne 14. května 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

KDYŽ VŠECHNO PADNE DO CHAOSU

Mé děti, svět kolem vás se právě navždy mění. Mnoho duší bude navěky ztraceno v bitvě, která
přichází k zemi. Chaos bude vládnout. Teror bude všude, ale vy se nemusíte bát, jen věřte, že Já
mám pro vás plán. Mám plán k tomu, jak vás ochránit a postarat se o vás, než pro vás nadejde čas
jít ke Mně domů.
Vaše vykoupení je nyní velmi blízko. Dokončete práci, ke které jsem vás povolal. Buďte připraveni.
Nezapomeňte, že když vše kolem vás padne do chaosu, Já jsem stále s vámi.
Bůh Otec

Lk 21, 25-26
25: Budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách a na zemi úzkost národů, bezradných,
kam se podít před řevem valícího se moře.
26: Lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět. Neboť mocnosti
nebeské se zachvějí.
Lk 21, 36: Buďte bdělí a proste v každý čas, abyste měli sílu uniknout všemu tomu, co se bude dít,
a mohli stanout před Synem člověka.
Mt 24, 29: Hned po soužení těch dnů se zatmí slunce, měsíc ztratí svou zář, hvězdy budou padat
z nebe a mocnosti nebeské se zachvějí.
Iz 13, 9: Hle, přichází den Hospodinův, nelítostný, s prchlivostí a planoucím hněvem, aby zemi změnil
v spoušť a vymýtil z ní její hříchy.
Jan 14, 27: Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám.
Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí!
Mt 11, 28-30
28: Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.
29: Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete
odpočinutí svým duším.
30: Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží.“
Mt 28, 20: A učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny,
až do skonání tohoto věku.

1167. Poselství Boha Otce ze dne 15. května 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

OČISTĚTE SE OD IDOLŮ

Odstraňte idoly z vašich srdcí, mé děti. Vyčistěte své srdce nyní, protože Já jsem jediný Bůh,
Jemuž sloužíte.
V přicházejících časech se mnozí vzdají svých věčných duší a dostanou značku šelmy, jak bylo
předpověděno v mém svatém Slovu. Mnozí obdrží značku, aby mohli živit své modly. Modly
manželů, manželek, dětí a vnuků. Stále je milujete víc než Mne?
Tyto časy přijdou a oni budou plakat a prosit vás o jídlo. Jak si vyberete?
Očistěte své srdce od všech model, mé děti, dokud je ještě čas, neboť pak už nebudete mít žádný
čas promyslet vaše rozhodnutí, jako je tomu teď. Já budu první ve vašem srdci. Když nebudu první
Já, kdo je pak ve skutečnosti váš Bůh?
Bůh Otec

1Pa 16, 25-27
25: neboť Hospodin je veliký, nejvyšší chvály hodný, budí bázeň, je nad všechny bohy.
26: Všechna božstva národů jsou bůžci, ale Hospodin učinil nebe.
27: Před jeho tváří velebná důstojnost, moc a potěšení na svatém místě jeho.
Zj 13, 16-18
16: A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo
na čele cejch,
17: aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména.
18: To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo
šest set šedesát šest.

1168. Poselství Matky Spásy ze dne 13. května 2020, ve svátek Naší Paní Fatimské.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

BOŽÍ ZÁKON ZŮSTANE V PLATNOSTI AŽ DO KONCE ČASŮ

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Žehnám vám.
Jděte, aniž byste zapomínaly, že vás čeká věčná radost.
Jako mystické Tělo církve mého Syna, nemůžete změnit směr, na nějž vás povolal můj Syn:
BOŽÍ ZÁKON.
Boží Zákon zůstane v platnosti až do konce časů [Mt 5, 17-18] a proto jakákoli podoba
přizpůsobení se novotám okamžiku se neslučuje s Boží vůlí.
Bůh Otec zná osud všeho, co existuje, proto vám nedal Přikázání, aby lidská stvoření s nimi
nakládala podle své vůle.
"Milovat Boha budeš nade všechno" není jen zákon pro lidské stvoření, není to jen
Přikázání, je to povinnost každého lidského stvoření být v souladu s Otcem
s náležitou důstojností, jakou zasluhuje Nejsvětější Trojice.
Chcete být aktivní součástí lidu mého Syna?
Jděte dlouhou, úzkou cestou [Mt 7, 14], jděte uprostřed trní, skal, kamení, bouří, pronásledování
a jiných náhlých změn.
Musíte růst ve své spiritualitě, abyste mohly odolat útokům, jimž budete vystaveny na vaší cestě
a neztratily svou víru.
Jako Boží lid, neochabujte, vyrůstejte, modlete se a posilujte svou důvěru v mého Syna
a v tuto Matku, modlete se bez ustání [Mt 26, 41], modlete se jeden za druhého a tím se stanete
jednotou, lidem, který se nezastavuje.
Ďábel oslabuje mé děti, proto musíte být posíleny naplňováním Přikázání, účastí na svátostech,
na dílech milosrdenství, blahoslavenství a tím, že budete zbožňovat mého Syna
s láskou a vždy jednat v jeho podobnosti.
Milované děti, zlo postoupilo mílovým krokem a mílovým krokem zeslábl člověk, protože odmítl
vše, co znamená námahu, nápravu, vnitřní změnu, proměnu svého ega, aby mohl milovat službu
mému Synu a neutekl před tím, co znamená změnu pro dobro jeho duše.
Ďábel pronikl do církve mého Syna, lidská stvoření nevědí kam jít, nevědí komu věřit nebo
naslouchat, nenacházejí pravdu v tom, co se děje, protože neposlouchají, nečtou
a nemají užitek z odhalení, v nichž jsme jim dali poznat Pravdu, aby nezůstaly
ve zmatku.
Virus, který drží lidstvo bez dechu, pohroužené do beznaděje, omezené na zajetí, ustrašené
a daleko od spirituality, je virusem, vytvořený člověkem v rámci války, ve které žijí velké mocnosti.
Je to virus vytvořený těmi, kdo zmanipulovali lidstvo, aby podnítili pohrdání Božím
Zákonem, nemorálnost a lidské úchylky, a přivedli tak lidstvo k osamocení, ztrátě
odvahy, neschopnosti a hladu. A když lidstvo vstoupí do války zbraní, bude připraveno
přijmout antikrista.
Modlete se, děti, modlete se za lidstvo.

Modlete se, děti, modlete se za Argentinu, bude trpět, bude trpět, tento lid bude trpět.
Modlete se, děti, modlete se za církev mého Syna, bude otřesena.
Milované děti, komunismus vypadá, že spí, ale svět uvidí jeho probuzení, až udeří na Evropu.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, země se bude silně třást, počasí vám nedá
oddechnout, znamení a signály nebudou čekat.
Děti: Víra, Láska, věrnost a sebejistota.
Nebojte se! Můj Syn je tady, živoucí, s tlukoucím srdcem, nebojte se.
Nemějte strach, tato Matka je se svými dětmi.
MOJE NEPOSKVRNĚNÉ SRDCE ZVÍTĚZÍ.
Z MÝCH RUKOU MÉMU SYNU!
Žehnám vám.
Matka Maria

1169. Poselství Ježíše ze dne 18. května 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

PŘIPRAVTE SE

Mé děti, Já vím, že cítíte zármutek kvůli tomu, co přichází do vašeho světa. Nechci, abyste dovolily
svému smutku, aby odvedl vaši pozornost od ukončení práce, ke které jsem vás povolal.
Nezahoďte, jako Ezau, vaše právo prvorozeného pro mísu jídla, až ten čas přijde.
Připravte se a účastněte se závodu, který byl přichystán pro vás, protože váš čas na zemi téměř
vypršel. Já se brzy vrátím, abych vás vzal a přivedl domů.
Ježíš

Ge 25, 29-34
29: Jákob jednou připravil krmi. Tu přišel Ezau z pole znavený
30: a řekl Jákobovi: "Dej mi zhltnout trochu toho červeného, toho krvavého, jsem znaven k smrti."
Proto se jmenuje Edóm (to je Červený).
31: Jákob však řekl: "Prodej mi dnes své prvorozenství!"
32: Ezau na to odvětil: "Stejně mám blízko k smrti, k čemu je mi prvorozenství!"
33: Jákob řekl: "Odpřisáhni mi to dnes." A on mu to odpřisáhl, a tak své prvorozenství prodal Jákobovi.

34: Jákob dal pak Ezauovi chléb a čočkovou krmi. Ten pojedl, napil se, vstal a odešel. Tak Ezau pohrdl
prvorozenstvím.
1Petr 13-14
13: Odhodlaně se tedy připravte ve své mysli, buďte střízliví a celou svou naději upněte k milosti, která
k vám přichází ve zjevení Ježíše Krista.
14: Jako poslušné děti nedejte se opanovat žádostmi, které vás ovládaly předtím, v době vaší
nevědomosti;

1170. Poselství Boha Otce ze dne 19. května 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

O SVÉ VLASTNÍ SE POSTARÁM

Uslyšíte zvuky a uvidíte děsivé věci, které u vás vyvolají velký strach, pokud jim to dovolíte. Vložte
svou důvěru do Mne, do mé lásky k vám, do mé schopnosti vás ochránit a zajistit vás, a bude to
vypadat méně strašně.
Nadcházející časy přinesou některým velký nedostatek, ale pro vás není třeba, aby tomu tak bylo,
neboť vy nejste ze světa kolem vás. Jste moji. A o své vlastní se postarám.
Bůh Otec

Iz 41, 10: Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu,
pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.
Num 23,19: Bůh není člověk, aby lhal, ani lidský syn, aby litoval. Zdali řekne, a neučiní, promluví,
a nedodrží?
Fil 4, 19: Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete, podle svého bohatství v slávě
v Kristu Ježíši.
1Jan 5, 14-15
14: Máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší, kdykoliv o něco požádáme ve shodě
s jeho vůlí.
15: A víme-li, že nás slyší, kdykoliv o něco žádáme, pak také víme, že to, co máme, jsme dostali od něho.

1171. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 18. května 2020.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

JIŽ JSEM VÁS VAROVAL, ŽE TATO BITVA JE O LIDSTVO

Milovaní Boží lidé:
Buďte spojení v jednotě a bratrství Božích dětí.
Boží lidé, musíte být svatí, jako Kristus je svatý.
Požehnání zůstává na Božích dětech a dětech naší Královny a Matky, ačkoli každé lidské stvoření
se musí chovat a jednat v podobnosti s naším Pánem a Králem Ježíšem Kristem, aby si zasloužilo
toto požehnání.
Boží požehnání je vyléváno na celé lidstvo, i když se rozvíjí v lidských stvořeních, která se snaží,
bojují za obrácení, činí pokání a nápravu za urážky, spáchané proti Nejsvětější Trojici, proti naší
Královně a Matce a proti jejich bližním, aby mohly být hodny Božího milosrdenství.
[Mk, 11, 25; Ž 32, 5].
V tomto čase, kdy se zmatek závratnou rychlostí pohybuje uprostřed mystického Těla našeho
Krále, musím vás volat k POSLUŠNOSTI, která je vyjádřena v Božím Zákonu a nemůže být
změněna [Ž 19, 8-10].
Boží lid se musí najít v posílení ve víře ve všem, co přistupuje k církvi, a tudíž k mystickému Tělu
našeho Krále.
V tomto čase lidské stvoření nezná utrpení, proto je nepoznává jako část odčinění, a když trpí,
obviňuje Boha.
NESPOUTANÉ LIDSTVO ZNESVĚTILO TAJEMSTVÍ BOŽÍ LÁSKY, KTERÉ BŮH DAL
ČLOVĚKU V NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI, PŘED NÍŽ NEBESKÉ CHÓRY PROLÉVALY SLZY
BOLESTI PRO TAK ZÁVAŽNÝ ČIN ČLOVĚKA.
Činy, které dávají sílu Zlému a povzbuzují ho, jsou toho druhu, že silně doráží na děti naší Královny
a Matky. Bičuje je znovu a znovu, nyní nemocí, a pak zesílením této pohromy nemoci, aby přivedl
lidi k zoufalství, dokud se lidské stvoření utrpením a bolestí nestane neschopné dál přežít
v neustálé úzkosti.
Z lásky k Bohu Jedinému a Trojjedinému, z lásky k naší Královně, z lásky k vám, jako
k Božím dětem, jsem vás již varoval, že tato bitva je o lidstvo, je bitvou mezi dobrem
a zlem [Gen 3, 15], která se stává válkou mocností, dokud nedosáhne bodu exploze v použití
bojových zbraní a pak, v politováníhodném použití zbraní hromadného ničení.

Uvědomte si, že křižovatky, na nichž stojíte, se budou zvětšovat stále víc, z úrovně na úroveň,
z instituce na instituci, zahrnou společnost ve všech jejích dílech a činech a především, ducha
člověka, aby podkopal víru v Boha.
Boží lidé, tato bitva přestává být bitvou a stává se dlouho očekávanou a obávanou
světovou válkou.
Ideologie bojující o duše, poznají Boží děti. Rozlišujte, děti Boží, rozlišujte! Neuhášejte víru, buďte
bdělé a opatrné, protože právě v tomto čase bude přemíra vlků v rouchu beránčím
[Mt 7, 15].
Musíte rozlišovat, abyste nedávaly perly sviním.
UŽ DOST! UŽ DOST LIDSKÉHO ŠÍLENSTVÍ, DUCHOVNÍ SLEPOTY, KTERÁ VEDE JEN KE
ZRADĚ A PRONÁSLEDOVÁNÍ BOŽÍHO LIDU UŽ PŘEDEM.
Musíte mít na paměti, co se v historii spásy stalo těm, kdo neposlechli Boha a vzbouřili se proti
Němu. Lidé této generace pro své bludy a znesvěcení nebudou ušetřeni. Budou se
muset pokořit a uznat, že jsou hříšníky před Bohem.
V tomto čase ti, kdo touží po obrácení a jsou na ně připraveni, najdou k němu svobodnější cestu
uprostřed ticha, které mezi lidmi převládá. Násilí se zamaskovalo nad celým lidstvem, aby je
umlčelo – násilí, ano, aniž by si toho člověk všiml! Lidstvo je v zajetí, aniž pociťuje,
že bylo zbaveno své svobody.
Nové náboženství vystoupí, aniž by si jej Boží lid všiml. Náboženství bez duchovní
potravy, kde Boží lidé žijí, jakoby praktikovali jiné náboženství. Dláždí cestu pro JEDINÉ
NÁBOŽENSTVÍ tím, že uchvátí žezlo našeho Krále a Pána Ježíše Krista.
Objeví se šílenství člověka, upadající ekonomika si jej podmaní jednotnou měnou.
Bez morálky nebo podstaty… co čeká člověka?
Boží lidé, znamení a symboly jsou viditelné, můžete si vybrat.
Desky, které tvoří zemskou kůru, se pohybují neobvyklým způsobem a způsobují závažná
zemětřesení velkého rozsahu.
Voda moří stoupá, dávejte si pozor, Boží děti!
Komunismus vstoupil do zemí Ameriky a přišel nářek, probudil se v této chvíli.
Padněte na kolena, "modlete se v tomto čase i mimo tento čas", nepodlehněte,
udržujte svou víru živou a pulzující, Boží pomoc sestupuje z nebe.
Ten, kdo nevěřil, věří…
Ten, kdo nechodil, chodí…
Ten, kdo se na cestě zastavil, nechejte ho pokračovat v plné síle…
Toto je čas, ten a žádný jiný, to je ten čas pro vás, abyste se smířili s Nejsvětější Trojicí.
Toto je čas uchopit ruku, která se drží před každým z vás, ruku Královny a Matky celého stvoření…
S vírou, nadějí, bez nedbalosti, s modlitbou a praxí modlitby, se skutky, s odpuštěním
a jistotou.
Svatý archanděl Michael

1172. Poselství Boha Otce ze dne 20. května 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

VAŠE VÍRA V EKONOMIKU

Mnoho z mých dětí vložilo svou důvěru v jejich ekonomiku, ne ve Mne. Nyní, když vidíte, že vaše
ekonomika se potýká s obtížemi, máte obavy. Já jsem stejný včera, dnes a navždy – vložte svou
důvěru ve Mne a Já vás provedu vším, co přichází.
Já jsem skutečně schopen se o vás postarat – nepostaral jsem se o můj lid Izraele, když procházel
pustinou, kde žádné zaopatření nebylo? Nedal jsem vám mnoho příběhů o mém zajištění v mém
svatém Slovu?
Proč tedy máte strach?
Bůh Otec

Mt 9, 26-30
26: Pověst o tom se rozšířila po celé té krajině.
27: Když šel Ježíš odtamtud dál, šli za ním dva slepci a křičeli: "Smiluj se nad námi, Synu Davidův!"
28: A když vešel do domu, přistoupili ti slepci k němu. Ježíš jim řekl: "Věříte, že to mohu učinit?"
Odpověděli mu: "Ano, Pane."
29: Tu se dotkl jejich očí a řekl: "Podle vaší víry se vám staň."
30: A otevřely se jim oči. Ježíš jim pohrozil: "Ne aby se to někdo dověděl!"
Ex 41, 35: Izraelci jedli manu po čtyřicet let, dokud nepřišli do země, v níž se měli usadit; jedli manu,
dokud nepřišli na pokraj kenaanské země.
Iz 41, 10: Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu,
pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.
Ž 34, 5: Dotázal jsem se Hospodina a odpověděl mi, vysvobodil mě od všeho, čeho jsem se lekal.

1173. Poselství Boha Otce ze dne 21. května 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

NAŠE ODPOVĚĎ

Minulý týden jsem si četla v Slovu, v 1. Knize Samuelově, o Davidu a Goliáši, když mi Pán ukázal,
že to, jak David odpověděl Goliáši, bylo přesně, jak si přeje, abychom odpověděli
v přicházející válce. Že odpověď, kterou dal David, je stejná, jakou On chce, abychom dali my:

1Sam 17, 45-47
45: Ale David Pelištejci odpověděl: "Ty jdeš proti mně s mečem, kopím a oštěpem, já však jdu proti tobě
ve jménu Hospodina zástupů, Boha izraelských řad, kterého jsi potupil.
46: Ještě dnes mi tě Hospodin vydá do rukou. Zabiji tě a srazím ti hlavu. Ještě dnes vydám mrtvoly
z pelištejského tábora nebeskému ptactvu a zemské zvěři. Celý svět pozná, že při Izraeli stojí Bůh.
47: A celé toto shromáždění pozná, že Hospodin nezachraňuje mečem a kopím. Vždyť boj je Hospodinův.
On vás vydá do našich rukou."

1174. Poselství Ježíše ze dne 22. května 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

OHLÉDNUTÍ

Mé děti, chci, abyste se podívaly zpátky na celý svůj život, který jste žily – skutečně se ohlédly
zpět. Žily jste svůj život podle mého svatého Slova? Byly jste laskavé? Milovaly jste rozumně?
Darovaly jste se velkodušně ostatním?
Přeji si, abyste se nyní usilovně snažily, zatímco ještě můžete, splnit vše, o co jsem vás žádal.
Ježíš
Jak 1, 26-27
26: Domnívá-li se kdo, že je zbožný, a přitom nedrží na uzdě svůj jazyk, klame tím sám sebe
a jeho zbožnost je marná.
27: Pravá a čistá zbožnost před Bohem a Otcem znamená pamatovat na vdovy a sirotky
v jejich soužení a chránit se před poskvrnou světa.

1175. Poselství Ježíše ze dne 14. července 2011.
Nástroj: Maria (Francie).

VŽDY MI DŮVĚŘUJ

Já nejsem nevděčný Bůh, ale Bůh dobrý a spravedlivý. Ty, můj věrný lide, jsi radostí mého
ubohého srdce, tolik zraněného tímto krutým světem. Já vás odměním za vaši velkou věrnost,
a navzdory vašim současným potížím, budete v bezpečí během velkého chaosu na zemi.
Nechám vám ochutnat moji velkou Lásku, kterou k vám chovám, budete se Mnou tak šťastní,
že tak velké štěstí, které vás čeká, si vůbec nemůžete představit. Miluji vás a tolik se těším,
až vás budu hýčkat.
Miluji všechna má stvoření a to je důvod, proč na svět přichází Velká očista, aby se Mi svět vrátil
zpátky. Zlo ze země zmizí a přívrženci Satana půjdou do pekla navěky.

Má dcero, neměj strach, víš přece, že to všechno přijde. Já ti říkám vždy pravdu, abys věděla,
co přichází. Vždy Mi důvěřuj, Já tě ochráním, mé dítě, stejně tak jako ty, kteří k tobě patří.
Tento čas teď přichází a člověk stále nic nepochopil. Bude to utrpení a pláč, který lidi probudí
a nechá je znovu přijít k jejich jedinému Bohu.
To všechno přichází, buď připravená má dcero, buď připravená.
Miluji tě nekonečně.
Ježíš, Král Lásky. Amen!
1176. Poselství Matky Spásy ze dne 23. května 2020.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

TOUHA PO MOCI ODDĚLUJE LIDI OD BOHA

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Žehnám vám svou mateřskou láskou.
ZLO PRONÁSLEDUJE MÉ DĚTI; TAK TOMU BYLO PO CELÉ VĚKY [Zj 17].
Had přišel, aby vzal s sebou děti mého Syna, uchvátil je tisíci způsoby skrze mysl a myšlenky tím,
že u těch, které jsou extrémně racionální, vyvolal bezdůvodné otázky.
Nevědomost a arogance člověka se opakuje v této generaci, která touží být jako Bůh
a nezodpovědně nakládat s životem. Touha po moci odděluje lidi od Boha, držíc je jednou
v záležitostech nebe a jindy v záležitostech světa. Proto v každém okamžiku jsou lidská stvoření
obklopena malomocenstvím, které se přenáší nedovolenými činy, protože je vidí jako dobré, ale
jejich svědomí jim říká, že dobré nejsou, a že jdou proti Božímu Zákonu.
Hranicí mezi dobrem zlem je jeden krok lidského ega. Je to okamžik, kdy stvoření se
zahalí temnotou a vstoupí do něčeho, z čeho pak nemůže vyjít.

Světový vůdce trpí, vzbuzuje obdiv, ale i obavu lidstva.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, tato generace přijala zneuctění lidstva a tato zneuctění
mají za následek jeho celkovou očistu.
Chaos, kterému musí lidstvo čelit, není hmotné povahy, jak se obává velká část mých
dětí. Největší chaos přichází, když Bůh je vyhoštěn a kdy ti, kteří nejsou částí pravého
magisteria církve, se postavili před Něj.
Moji milovaní lidé:
Existuje virus, který je horší než ten současný – je to nedostatek důvěry v mého božského Syna.
Člověk nemá vůči mému Synu žádnou úctu, protože se od Něj oddělil. Nejhorší
pandemie, která v této generaci existuje, je ztráta víry, která vyvolává rozdělení
a pronásledování v lidu mého Syna vůči mým oblíbeným synům a vůči lidem mého
Syna, kteří se zavázali evangelizovat Božího lid.
Milovaní, ti, kdo kážou, jsou donuceni k mlčení, kdo pozvedají své hlasy, jsou deptáni, na ty,
kdo oznamují Slovo mého Syna a mé slovo, jsou uvalovány strašné tresty. Ticho a mlčení mých
dětí je zárukou vítězství zla nad naivními.
Velká temnota se vznáší nad lidem mého Syna, temnota, způsobená vulkanickými erupcemi,
silným větrem, který zvedl písek a hlínu, a zabránil slunci mít převahu. Voda moří stoupne
znenadání a mé děti budou trpět. Příroda bude jednat bez varování, bude jednat
s nesmírnou silou.
Nemoci se rozmnoží v různých podobách a nedůvěra mezi lidmi světa bude růst, dokud se
nakonec nebudou bát jeden druhého.
Hvězda Slunce vyvolá u člověka strach a nárůst elementů přicházejících z vesmíru
a padajících na Zem, způsobí poplach.
Hřích musí být odčiněn, nejdřív rukou člověka, pak Boží ruka bude působit na lidstvo,
poté, co muž zatracení zbičoval hříšné lidstvo.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce: budete hledat Pravdu a nenajdete ji, proto
v tomto čase musíte být jedno s mým Synem, musíte být obráceny, abyste nebyly obětí zmatku,
musíte být silné, být stvoření víry, plné lásky ke Kristu eucharistie a důvěry v pomoc shora.
Nabízím vám mou ochranu a pomoc, ale pro to musíte hledat Boží Království [Mt 6, 33], žít
v neustálém obrácení, pracovat a jednat v podobnosti s mým Synem.
Co přichází, přijde, jako to, co jsem oznámila a čemu jste neuvěřili…, a tak
v mžiku oka přijde pohroma.
Ukryjte se pod mým mateřským pláštěm, povedu vás k mému Synu, abyste se mohli radovat
z věčné slávy.
V jednotě s Nejsvětější Trojicí.
Matka Maria

1177. Poselství Boha Otce ze dne 26. května 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

ZKAŽENOST NA NEJVYŠŠÍCH MÍSTECH

Mé děti, viděly jste během této generální zkoušky jak vše, co každý den považujete za zaručené,
může vám být velmi rychle vzato. Vše se může změnit v okamžiku a v této době uvidíte, že se to
časem stane.
Zlé síly a zkaženost na nejvyšších místech připravily plány jak vyhladit můj lid – všechny, kdo věří
v mé jméno. Brzy se o jejich plánu dozvíte. I když se ke Mně budete modlit, abych to zastavil,
nemohu to udělat, protože to bylo předpověděno v mém svatém Slovu, které se musí naplnit,
abych se mohl vrátit a přivést vás ke Mně domů.
Vy víte, co musíte udělat. Nečekejte, až ten čas, abyste to udělaly, uplyne. Vše se změní
v jednom dnu (*).
Bůh Otec

Poznámka: Pochopila jsem, že "to, co musíte udělat", je u různých lidí jiné, a že On vede své lidi
prostřednictvím jejich ducha.

Ef 6, 10-12
10: A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci.
11: Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům.
12: Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu,
co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla.

1178. Poselství Ježíše zde dne 27. května 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

PODLE VAŠÍ VÍRY

Šla jsem vyvenčit své psy – Pán ke mně často mluví během těchto procházek, protože má mysl je
velmi tichá, obvykle se modlím a jsem klidná, takže je snazší Jej slyšet. A tak jsem se procházela
a ptala se Jej, jaký byl [můj] pořad v rádiu tento týden, protože ten, o kterém jsem si myslela,
že udělám, nedopadl dobře. Neměla jsem dostatek odhalení o tom, co jsem chtěla vyučovat
(O Značce). A On začal ke mně mluvit o náhradě:
Moje děti, nezapomněl jsem na věci, které vám vzal nepřítel. Cožpak mocný Král by jen stál
a díval se, jak jsou jeho děti okrádány? Nikoli, Já mám plán, jak oplatit každému hříšníku, který
se nekaje a nahradit vám víc, než co jste měly dřív.
Proste Mě nyní o věci, které chcete, a věřte Mi, že to udělám. Bude vám dáno podle vaší víry.

Jo 2, 25: Tak vám nahradím, co po léta požíraly kobylky a brouci, různá havěť a housenky, mé veliké
vojsko, které jsem na vás posílal.

1179. Poselství Boha Otce ze dne 28. května 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
ZRYCHLENÝ ČAS

Mé děti, neodkládejte na zítřek, co pro mé království můžete udělat dnes. Znovu jsem zrychlil čas,
abych vás mohl přivést rychleji domů. Nechci, abyste byly sužovány věcmi, které přijdou, až bude
vylit můj hněv. Můj hněv je vyhrazen pro bezbožné a nevěřící.
Je rezervován pro ty, kdo uctívají šelmu a přijmou její značku.
Budete-li stále váhat a necháte tyto věci nevyřízené, budou nevyřízené po celou věčnost. Jak tedy
budete stát přede Mnou? Jak vydáte počet z toho, co jste neudělali? Jak odpovíte, když jste
ignorovali mou vůli?
Bůh Otec

Jan 15, 16: Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce
a vaše ovoce aby zůstalo; a Otec vám dá, oč byste ho prosili v mém jménu.
Ef 4, 11-13
11: Toto jsou jeho dary: jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele evangelia, jiné
za pastýře a učitele,
12: by své vyvolené dokonale připravil k dílu služby – k budování Kristova těla,
13: až bychom všichni dosáhli jednoty víry a poznání Syna Božího, a tak dorostli zralého lidství, měřeno
mírou Kristovy plnosti.
Řím 14, 12: Každý z nás tedy sám za sebe vydá počet Bohu.
2Kor 5, 10: Vždyť se všichni musíme ukázat před soudným stolcem Kristovým, aby každý dostal odplatu
za to, co činil ve svém životě, ať dobré či zlé.
Zj20, 11-13
11: A viděl jsem veliký bělostný trůn a toho, kdo na něm seděl; před jeho pohledem zmizela země i nebe
a už pro ně nebylo místa.
12: Viděl jsem mrtvé, mocné i prosté, jak stojí před trůnem, a byly otevřeny knihy. Ještě jedna kniha byla
otevřena, kniha života. A mrtví byli souzeni podle svých činů zapsaných v těch knihách.
13: Moře vydalo své mrtvé, i smrt a její říše vydaly své mrtvé, a všichni byli souzeni podle svých činů.

1180. Poselství Boha Otce ze dne 29. května 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

SLEDUJTE MNE

Mé děti, žijete v znepokojivých časech a brzy uvidíte válku na všech stranách, až začne poslední
válka. Nebojte se.

Připoutejte své srdce ke Mně a svůj zrak upírejte na Mne. Nedívejte se na strašné podívané, které
přicházejí. Nedívejte se na situace, které vám nahánějí strach. Dívejte se na Mne.
Já jsem stále stejný. Miluji vás trvalou láskou, která nikdy neváhá. Budete-li se dívat jen na Mne,
nebudete mít strach. Nedovolte své mysli zabývat se děsivými myšlenkami. Myslete na mé Slovo.
Jestli zaměříte svou mysl na Mne, budete v pokoji, dokonce i v nejznepokojivějších časech.
Bůh Otec

Iz 26, 3: Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem, pokojem, neboť v tebe doufá.
Fil 4, 6-7
6: Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu.
7: A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.

1181. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 1. června 2020.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

BUĎTE STÁLE PEVNÍ A PRAVDIVÍ

Milovaní Boží lidé:

Přicházím k vám ve jménu nebeských zástupů se Slovem Pravdy v ústech, abych
vyhlásil:
KDO JE JAKO BŮH?
NIKDO NENÍ JAKO BŮH!
Už nepohrdejte příležitostí k modlitbě k našemu Králi a Pánu Ježíši Kristu, aby vám Duch Svatý
pomáhal ve vašem duchovním růstu.

Je třeba, abyste v tomto mimořádném okamžiku pro lidstvo, prosili o to, co vám chybí a byli
poslušní hlasu Ducha Svatého [1Tes 19-21].
Vedou se bitvy duchovního a morálního řádu, církevního řádu a s myšlenkami, které vyjdou na
světlo, v pokusu potlačit vaši víru.
Neváhejte, buďte stále pevní a pravdiví, ukažte, že patříte Kristu bez strachu a my vám přijdeme
na pomoc.
Uvnitř církve nejsou její příslušníci všichni stejní, ale v něčem se musí sjednotit:
ve věrnosti a lásce k Bohu. To, co je duše s ohledem na tělo člověka, je Duch Svatý
s ohledem na Tělo Kristovo, kterým je církev. Duch Svatý pracuje v církvi stejně jako duše
ve všech údech jednoho těla.
Nebojte se zpráv o potlačení eucharistické potravy. Chtějí vás zmást, aby podkopali
víru Božího lidu.
Svobodné zednářství použije své největší zbraně proti dětem naší Královny Nebe
a Země a Matky, ze strachu, že je rozdrtí "Žena oděná sluncem, s měsícem pod
nohama" [Zj 12, 1].
Pokračujte v plnění povinností stavu Božích dětí, které oblékají svátosti jako štít, blahoslavenství
jako obuv, skutky milosrdenství jako křídla k nohám, Přikázání jako meč
a lásku k Bohu a bližnímu jako svůj odznak.
Modlete se kvůli opakujícím se nemocem, které se znovu objeví.
Modlete se kvůli pohromám velkých zemětřesení.
Modlete se za Francii a Německo, které trpí.
Modlete se kvůli účinkům vody na kontinenty.
Děti Boha a naší Královny a Matky Nebe a Země, kontinenty se od sebe vzdalují.
Slunce vyzařuje teplo, které ovlivňuje Zemi a člověk, který nevěřil, bude přemýšlet
o tom, co mu nebe oznámilo, a v té chvíli se bude třást strachem
a zděšením.
Thajsko těžce trpí, bude se třást a voda ho zaplaví.
Zkoušky lidstva nebudou dlouho čekat a to, co zneklidňuje člověka, přichází. Ekonomika slábne
a padá, následuje jednotná měna jako první krok v ovládnutí světového řádu.
Boží lidé, udržte si víru, toto není čas k vrávorání, je to čas k tomu, abyste především zůstali věrní.
Člověk nemá pokoru, aby nejdřív hledal Boha, a pak se podíval na sebe. Vy, vy jste jiní, buďte
světlem uprostřed temnot, které se vrhly na zem [Mt 5, 16].
Buďte neúnavní hledači Krista. Plavte se v bouřlivých vodách uprostřed hurikánů a cyklonů
a uvědomte si, že spolu s naším Králem a Pánem Ježíšem Kristem můžete vše.
Nemějte strach, musíte soustředit své myšlenky na našeho Krále a Pána Ježíše Krista,
aby vaše víra neochabla a abyste vlastnili milost a plnost Ducha Svatého – jistotu Boží
pomoci.

Nenechejte se odradit, když některá lidská stvoření ztratí svou víru, pozvedněte zrak
a roztáhněte své ruce k vaší Královně a Matce.
Člověk nemůže pochopit, že lidské věci jsou pomíjivé, a proto zanedbává svou duši.
My, vaši společníci na cestě, vás neopustíme.
Modlete se s vírou, modlete se s pokorným srdcem a obdržíte požehnání, která vás
na cestě posílí.
Ve jménu Nejsvětější Trojice.
KDO JE JAKO BŮH?
NIKDO NENÍ JAKO BŮH!
Svatý archanděl Michael
1182. Poselství Ježíše ze dne 1. června 2020.
Nástroj: Glynda Linkous USA).

BUDU MÍT OČIŠTĚNOU NEVĚSTU

Má přítelkyně a já jsme si v neděli ráno posílaly e-maily o pokračujících strašných nepokojích a
přemýšlely jsme, jestli přímo nepovedou ke všem ostatním událostem konce času, o nichž jsme
obě věděly, že přicházejí. Napsala mi o všem, co jsem také cítila, a já jí řekla, že jsem se již dlouho
snažila, a snažím se získat pro nás u Pána více informací.
Několik hodin později jsem uctívala Boha v písni (*) roku, kdy jsem byla zachráněna a začala jsem
v duchu vidět lidi, které jsem znala, jak leží na ulici blízko mého domu. Jejich vnitřnosti byly
vytrženy z jejich těl, a ta ležela tiše, zkroucená a bez pohybu. Nikdo nepřišel si je vyžádat a slyšela
jsem jen ticho v tomto malém městě v horách, ale nebylo mi ukázáno proč. Nebyli tam ani ptáci,
kteří by zpívali, a ptáci tady zpívají pořád. Scéna se zaostřila na těla
a viděla jsem v jejich tvářích roky velkého utrpení, vědouce, že tito lidé nebyli opravdoví věřící,
poznala jsem, že to museli být přeživší z nějakých velkých událostí konce času. Nebylo mi ukázáno,
co je zabilo (**), ale zvířata přicházela do města kvůli nedostatku potravy
a roztrhala jejich těla na kusy.
Mé drahé dítě, jak víš, nic není v pořádku ve vašem světě. To, co nyní vidíš, je předběžný pohled
na chaos a násilí, které má ještě přijít.
Když budete dbát mých varování a poslouchat, co vám říkám, budete trpět velmi málo, ale budeteli pokračovat jako dosud, bez poslušnosti, pak čas, v němž budete ponecháni na zemi, bude
vskutku mučivý.
Rozhodněte se moudře. Není to má vůle, že trpíte, ale žijete v čase mé očisty a Já budu mít
očištěnou Nevěstu.
Ježíš
Ef 5, 27: Tak si on sám připravil církev slavnou, bez poskvrny, vrásky a čehokoli podobného,
aby byla svatá a bezúhonná.

Žid 12, 1-8
1: Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás
tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo,
2: s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Místo radosti, která
se mu nabízela, podstoupil kříž, nedbaje na potupu; proto usedl po pravici Božího trůnu.
3: Myslete na to, co všecko on musel snést od hříšníků, abyste neochabovali a neklesali na duchu.
4: Ještě jste v zápase s hříchem nemuseli prolít svou krev.
5: Což jste zapomněli na slova, jimiž vás Bůh povzbuzuje jako své syny: Synu můj, podrobuj se kázni Páně
a neklesej na mysli, když tě kárá.
6: Koho Pán miluje, toho přísně vychovává, a trestá každého, koho přijímá za syna.
7: Podvolujte se jeho výchově; Bůh s vámi jedná jako se svými syny. Byl by to vůbec syn, kdyby
ho otec nevychovával?
8: Jste-li bez takové výchovy, jaké se dostává všem synům, pak nejste synové, ale cizí děti.
Lv 26, 20-28
20: Nadarmo bude spotřebována vaše síla. Země vám nedá svůj výnos a stromoví v zemi neponese ovoce.
21: Jestliže mi i pak budete odporovat a nebudete mě chtít poslouchat, přidám vám sedmkrát víc ran pro
vaše hříchy.
22: Pustím na vás polní zvěř. Ta vás připraví o děti, vyhubí váš dobytek a ztenčí vaše řady; vaše cesty
zpustnou.
23: Jestliže se tím nedáte ode mne napomenout a budete mi dále odporovat,
24: i já se vám budu stavět na odpor a budu vás bít sedmkrát víc za vaše hříchy.
25: Uvedu na vás meč pomsty, aby pomstil porušování smlouvy. Shromáždíte-li se do svých měst, pošlu
mezi vás mor a budete vydáni do rukou nepřítele.
26: Až vám zlomím hůl chleba, bude deset žen pro vás péci chléb v jediné peci a budou vám odvažovat
chléb na příděl. Budete jíst, ale nenasytíte se.
27: Jestliže mě ani přesto neuposlechnete a budete mi dále odporovat,
28: i já se vám budu stavět na odpor v rozhořčení a budu vás trestat sedmkrát víc za vaše hříchy.
Iz 18, 1-6
1: Běda zemi okřídleného hmyzu při řekách Kúše;
2: posílá vyslance po moři, po vodní hladině v plavidlech šáchorových. Jděte, poslové hbití,
k urostlému pronárodu s lesklou pletí, k lidu daleko široko obávanému, k pronárodu nesrozumitelné řeči,
který poražené pošlapává, jehož zemí protékají řeky!
3: Všichni obyvatelé světa, vy, kdo přebýváte na zemi, až se vyzdvihne na horách korouhev, uvidíte, až se
zatroubí na polnici, uslyšíte.
4: Neboť Hospodin mi praví toto: "Klidně budu přihlížet ze svého stanoviště, budu jak sálavé horko v záři
slunce, jako rosný oblak v horku žní.
5: Přede žněmi, když odkvete réva a květenství se promění ve zrající hrozen, tu se jalové výhonky odřežou
vinařským nožem a odnože se odstraňují, vylamují.
6: Vesměs budou zanechány dravému ptactvu hor a zvířectvu země, takže dravé ptactvo na nich stráví
léto a veškeré zvířectvo země na nich bude zimovat."
Jr 7, 30-33
30: Judští synové se dopouštěli toho, co je zlé v mých očích, je výrok Hospodinův. V domě, který je
nazýván mým jménem, postavili ohyzdné modly, a tak jej poskvrnili.
31: V Tófetu, který je v Údolí syna Hinómova, postavili posvátná návrší a spalovali své syny a své dcery
ohněm. To jsem jim nepřikázal, ani mi to nepřišlo na mysl.
32: Proto hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy se už nebude říkat: Tófet ani Údolí syna Hinómova,
nýbrž Údolí vraždění. V Tófetu se bude pohřbívat, a až nebude místo,
33: stanou se mrtvoly tohoto lidu pokrmem nebeskému ptactvu a zemskému zvířectvu, jež nikdo
nevyplaší.

Poznámky překladatele:
(*) Druh uctívání Boha ve zpěvu zvláštního druhu písní v evangelikální denominaci v USA. Příklad:
https://www.youtube.com/watch?v=oygWkvT12z4

(**) Náš Pán nechal Glyndu Linkous spatřit účinky vakuových bomb (termobarické zbraně),

vyvinutých k usmrcení všech živých tvorů v dosahu tlakové vlny výbuchu, primárně zničením jejich
plic. I když jsou zakázané mezinárodními úmluvami, jsou ve výzbroji ruské armády
a patrně i armády USA.

1183. Poselství Boha Otce ze dne 2. června 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

MÉ OČIŠŤOVÁNÍ

Toto je čas mé očisty. Jste v poslední fázi před tím, než budete povoláni domů. Přeji si, abyste byli
připravení. Přeji si, abyste byli připraveni (být povoláni domů). Chci, abyste odložili každý hřích,
abyste nepotřebovali těžké očišťování.
Mé děti, buďte si jisty, že očistím ty, kdo zušlechtění mají zapotřebí.
Bůh Otec

Iz 48, 9-11
9: Zdržoval jsem svůj hněv pro své jméno, pro svou chválu jsem se kvůli tobě krotil, nevyhladil jsem tě.
10: Hle, přetavil jsem tě, ne však jako stříbro, vyzkoušel jsem tě v tavicí peci utrpení.
11: Kvůli sobě, kvůli sobě samému to dělám. Což smí být mé jméno znesvěceno? Svou slávu nikomu
nedám.

1184. Poselství Ježíše ze dne 3. června 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
NE JÁ

Mé děti, v přicházejících časech budete čelit okolnostem tak strašným, že si budete myslet, že jsem
vás opustil. Až se to stane, chci, abyste si vzpomněly, kdo Já jsem. Vzpomeňte si na všechny doby,
kdy jsem vám žehnal a vzpomeňte si také, že jsem vás před tímto časem varoval, že je jako žádný
před ním. Všechno zlo a zkaženost ve světě byly připraveny pro tento čas, aby mé svaté Slovo
mohlo být naplněno ve své úplnosti.
Řekl jsem vám, že od vás neodejdu, nebo že vás neopustím, a mé Slovo je v každém ohledu
pravdivé. Já jsem stále s vámi.
Když se časy stanou těžké, mějte na paměti, že je to vaše okolí, které se změnilo, ne Já.
Ježíš

Mt 28, 20: A naučte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny
až do skonání tohoto věku.
Žid 13, 8: Ježíš Kristus je tentýž včera i dnes i na věky.

1185. Poselství Ježíše ze dne 4. června 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

ČAS NENÁVISTNÍKŮ

Mé děti, přichází čas extrémního pronásledování, v němž budete nenáviděny kvůli mému jménu.
Lidé, kteří milují svět, vás budou nazývat nenávistníky, ale jsou to oni, kdo chrlí nenávist.
Nenávidí Mne a nenávidí vše, co se Mi podobá. Čas nenávistníků přijde brzy. Musíte mít silnou víru,
abyste v tom čase nepřešly na stranu nepřítele.
Nenechejte se odradit, až pronásledování přijde, ale radujte se, neboť jejich nenávistí je vaše
nebeská odměna navýšena.
Chci, abyste věděly, v co věříte, abyste byly opravdově moji a být kdykoli připraveny, že vás
zavolám ke Mně domů.
Ježíš

Lk 6, 22: Blaze vám, když vás lidé budou nenávidět a když vás vyloučí, potupí a vymažou vaše jméno
jako proklaté pro Syna člověka.
2Tim 3, 12: A všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, zakusí pronásledování.
Mt 5, 10-12
10: Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské.
11: Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně.
12: Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích; stejně pronásledovali i proroky,
kteří byli před vámi.
Mt 24, 13: Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.
Mt 25, 13: Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu.

1186. Poselství Ježíše ze dne 5. června 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
JE TO VAŠE ROZHODNUTÍ

Mnoho z mých dětí se ptalo, jak intenzivní bude pro ně konec všech věcí.
Říkám vám nyní, že je to na vás. Jestli se podvolíte mému očišťování, váš čas bude kratší
a snazší.
Vy, kdo budete mému očišťování klást odpor, budete na zemi [tak dlouho], až budete očištěni
v událostech, které přijdou. Čím déle budete na Zemi, tím silnější se stane očišťování. Není
mým přáním, abyste trpěli v těchto událostech, ale přicházející pálivé zkoušky jsou navrženy tak,
aby očistily můj lid.
Je to vaše rozhodnutí, mé děti. Vyberte si moudře.
Ježíš

1Petr 4, 12: Moji milovaní, nebuďte zmateni výhní zkoušky, která na vás přišla, jako by se s vámi dělo
něco neobvyklého,
1Petr 1, 7: Vám, kteří věříte, je vzácný, ale nevěřícím je to: kámen, který stavitelé zavrhli; ten se stal
kamenem úhelným,
Za 13, 9: Tu třetinu však provedu ohněm. Přetavím je, jako se taví stříbro, přezkouším je, jako se zkouší
zlato. Ti budou vzývat mé jméno a já jim odpovím. Řeknu: Toto je můj lid. A oni řeknou: Hospodin je můj
Bůh.
Lk 21, 36: Buďte bdělí a proste v každý čas, abyste měli sílu uniknout všemu tomu, co se bude dít,
a mohli stanout před Synem člověka.
Mt 24, 13: Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.

1187. Poselství Ježíše ze dne 19. dubna 2017.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

PÁN NÁM ŘEKL, CO SE STANE TEĎ A V BUDOUCNOSTI

Neděle, 7. června 2020:

Minulý týden jsem pročítala několik starších poselství a hledala jsem, kde by nám Pán mohl říct
cokoli o době, v níž teď žijeme, a doufala jsem, že najdu vodítko k tomu, co bude následovat.
Dnes jsem nic nehledala. Právě jsem chtěla zavřít záložku, na jejíž založení si
už nevzpomínám, která vedla na webovou stránku JPH, (*) ale TOTO POSELSTVÍ bylo na ní
ukázáno. Nebyla jsem na té stránce celý den – nevzpomínám si, že bych je tam viděla od doby,
co jsem je tam zavěsila v roce 2017.
To, co předpovídá, že bude následovat, není dobré, ale kdo je předem informován, je lépe
připraven. Myslím, že všichni dáváme přednost vědět než nevědět. Kéž náš Pán bude mít velké
milosrdenství s námi a s těmi, které milujeme.

19. dubna 2017:
AMERIKA PADNE

Velká bouře přichází do země Ameriky, bouře, která přinese velký chaos a mnoho nerozhodnosti
na vysokých místech. Amerika je na pokraji války, ale její generál není připraven.
Ohně budou hořet napříč Amerikou a bude plná občanských protestů. Rozdělený lid nemůže obstát
a nepřátelé Ameriky se chopí okamžiku k invazi. Amerika padne do rukou svých nepřátel, protože
se ke Mně obrátila zády a už nemá moji ochranu.

Připravte se, moji lidé, neboť válka přichází do Ameriky a také do jiných zemí. Konec je
u vás, neboť všechna má Slova budou v této generaci naplněna. Uvidíte vystoupení Zlého, ale
budete bezmocní zastavit, co se musí stát, abych vás mohl přivést ke Mně domů a očistit tuto
zemi.
Buďte silní, buďte stateční – stůjte si pevně za svou vírou ve Mne a neodvracejte se od ní, neboť
to je největší nebezpečí. Nemějte strach z těch, kdo mohou zabít tělo, bojte se jen toho, kdo může
zabít tělo i duši. Nebojte se veřejně hlásat mé jméno, neboť Já budu s vámi, když to učiníte,
a budu k vám velmi milosrdný.
Ježíš

Mt 10, 17-35
17: Mějte se na pozoru před lidmi; neboť vás budou vydávat soudům, ve svých synagógách vás budou
bičovat,
18: budou vás vodit před vládce a krále kvůli mně, abyste vydali svědectví jim i národům.
19: A když vás obžalují, nedělejte si starosti, jak a co budete mluvit; neboť v tu hodinu vám bude dáno,
co máte mluvit.
20: Nejste to vy, kdo mluvíte, ale mluví ve vás Duch vašeho Otce.
21: Vydá na smrt bratr bratra a otec dítě, povstanou děti proti rodičům a připraví je o život.
22: Budou vás všichni nenávidět pro mé jméno; ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.
23: Když vás budou pronásledovat v jednom městě, prchněte do jiného; amen, pravím vám,
že nebudete hotovi se všemi izraelskými městy, než přijde Syn člověka.
24: Žák není nad učitele ani sluha nad svého pána.
25: Stačí, aby žák byl jako jeho učitel a sluha jako jeho pán. Když hospodáře nazvali Belzebulem,
čím spíše jeho čeleď!
26: Nebojte se jich tedy; neboť není nic zahaleného, co nebude jednou odhaleno, a nic skrytého,
co nebude poznáno.
27: Co vám říkám ve tmě, povězte na světle; a co slyšíte v soukromí, hlásejte ze střech.
28: A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou; bojte se toho, který může i duši
i tělo zahubit v pekle.
29: Neprodávají se dva vrabci za haléř? A ani jeden z nich nepadne na zem bez dopuštění vašeho Otce.
30: U vás pak jsou spočteny i všecky vlasy na hlavě.
31: Nebojte se tedy; máte větší cenu než mnoho vrabců.
32: Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi;
33: kdo mě však zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi.
34: Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč.
35: Neboť jsem přišel postavit syna proti jeho otci, dceru proti matce, snachu proti tchyni;

(*) Poznámka překladatele:

JPH – Just Praise Him – Jen Jej chvalte: jméno webové stránky Glyndy Linkous.

1188. Poselství Ježíše ze dne 8. června 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

ŽÁDNÝ ČAS POKOJE

To nebude čas pokoje, protože přichází válka, na níž se bude podílet mnoho národů. Bude hodně
hladu a situace se zhorší, až nastane hladomor.
Já očišťuji mé lidi a brzy je povolám domů. Neztrácejte naději, moji lidé – nevaroval jsem vás už
předem, že tento čas přichází? Opravdu jste nevěřili?

Já naplním celé mé Slovo.
Ježíš

Mt 24, 6-8
6: Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách; hleďte, abyste se nelekali. Musí to být, ale to ještě nebude
konec.
7:Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha místech.
8: Ale to vše bude teprve začátek bolestí.
Da 12, 10: Mnozí se vytříbí, zbělí a budou vyzkoušeni. Svévolníci budou jednat svévolně; žádný svévolník
se nepoučí, ale prozíraví se poučí.

1189. Poselství Matky Spásy ze dne 7. června 2020.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

DUCHOVNĚ SLEPÍ VEDOU MÉ DĚTI K FALEŠNÝM UČENÍM

Jako dcera Boha Otce, Matka Boha Syna, chrám a svatostánek Ducha Svatého,
v jednotě se slavností tohoto dne, kdy slavíme velký svátek Nejsvětější Trojice,
volám Boží milosrdenství, aby pokrylo celé lidstvo.
V nebi se slaví nevýslovná tajemství Nejsvětější Trojice a já vás vyzývám, abyste je
oslavovali na Zemi, v jednotě s Nejsvětější Trojicí.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, lidé mého Syna:
Zůstaňte v modlitbě, buďte opatrné, modlete se za jednotu, aby vaše víra nekolísala.
Moje oznámení nebyla marná, lidé mého Syna musí přivítat mé výzvy k obrácení
a jednotě, aby jako mystické Tělo mého Syna nepodlehlo zlu, které je pronásleduje
ve velkém utajení, aniž by to pociťovalo.

Sucho v srdcích mých dětí postupuje a dosahuje k těm nejneopatrnějším, nejučenějším,
nejimpulzivnějším a nejzdrženlivějším. Zlo postupuje mílovými kroky k těm, kdo zůstávají
ve světě.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Nacházíte se ve vichru, který pronikl církev mého Syna a přivedl mnoho mých dětí k opuštění víry.
Ďábel dosáhl toho, že napadl tolik lidských stvoření, která zůstávají plná hněvu, bez lásky
k mému Synu a bližnímu, naplňují své lidské ego osobním uspokojením, které nemá žádnou
duchovní hodnotu.
Milovaní lidé mého Syna, duchovně slepí vedou mé děti k falešným učením, v nichž je víra
pohřbena a šíří se zmatek, a přivádějí mé děti k pádu do zla. Je to okamžik, kdy nerozhodní
padnou do spárů ďábla.
Milovaní mého Syna, vesmír je v chaosu, síla působící uvnitř vesmíru se zvětšila, a to způsobilo,
že meteory, meteority a asteroidy se blíží k Zemi a mění pohyb různých planet.
Mějte na paměti, že to, co lidská bytost uvolnila, sestoupilo v té míře, v jaké se lidské stvoření
zbavilo pout [Přikázání], vzdálilo se od Boží ruky a odmítlo ji. S omytím velkých ploch země, vody
moří a řek vykazují nepředvídané pohyby a mé děti velmi trpí.
Nezapomeňte, že klima se neustále mění, věda to nazývá klimatickou změnou, a jako Matka vám
dávám jasně najevo, že je to výsledek jednání a zlých činů lidských stvoření.
Nejsvětějším očím Nejsvětější Trojice není příjemné se dívat, kolik hněvu zůstává na Zemi jako
součást duchovní prázdnoty lidského stvoření, čímž se spouští pokračující výskyt alarmujících jevů,
na Zemi nikdy dříve nevídaných.
Milované děti mého Neposkvrněného srdce:
Buďte vytrvalé, buďte opatrné, neberte tato slova na lehkou váhu, meditujte
a usilovně se modlete. V této chvíli nesmí mé děti mít strach.
VELKÉ VAROVÁNÍ přinese požehnání duším, které v sobě nesou pravé učení církve mého Syna.
Ty, které přijaly novoty a modernismus jako část svého duchovního života: některé se budou kát,
jiné se budou bouřit proti Nejsvětější Trojici a této Matce. Lidstvo vstoupí do času
nekontrolovatelného pronásledování lidí, věrných mému Synu.
V takovém scénáři nechci, abyste propadly panice, ale byly lidská stvoření, která jsou
si jistá Boží a mou ochranou [Ž 23, 4].
Modlete se, mé děti, modlete se za Ameriku, ruce se pozvedly, lidé proti lidem.
Modlete se za Argentinu, je ponořena do bolesti.
Modlete se kvůli sopce, která je aktivní v Mexiku.
Modlete se jeden za druhého.
Žehnám vám všem a držím vás v mém Neposkvrněném Srdci.
Nebojte se!
Nejsem to já, kdo je vaše Matka?

Matka Maria

1190. Poselství Ježíše ze dne 9. června 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

MNOHO NEBEZPEČÍ

Mé děti, nebezpečné časy leží před vámi a budou ze dne na den temnější. Nová nebezpečí přijdou
a mnohem víc jich číhá ve stínu, ponechané bez povšimnutí.
V tomto čase Země čelí mnoha nebezpečím najednou. Jedno nebezpečí bude u vás a ostatní
přijdou téměř nepovšimnuty. To způsobí chvílemi chaos, ale ti, kdo Mě znají, se nemusí bát.
V tomto čase povolám mnoho mých lidí domů, ale mnohem víc jich na Zemi zůstane na vhodnou
dobu.
Smutný čas se blíží, neboť na Zemi se rozmůže smrt a přijde velký zármutek. Zemětřesení,
epidemie a násilí přinesou v tom čase mnoho ztrát na životech.
Ježíš

2Tim 3, 1: Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy.
Mt 24, 6-8
6: Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách; hleďte, abyste se nelekali. Musí to být, ale to ještě nebude
konec.
7: Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha místech.
8: Ale to vše bude teprve začátek bolestí.

1191. Poselství Ježíše ze dne 10. června 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

FYZICKÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ

Mé děti, rychle se blíží čas, kdy pronásledování, jímž trpíte, se stane jak fyzickým tak
i emocionálním. Musíte se připravit snášet strádání až do konce a být lhostejné k fyzické bolesti,
protože můj nepřítel udělá všechno možné, aby vás přesvědčil zřeknout se Mne
a zapřít Mě.
Už dlouho jste věděly, že tento den přijde a nyní je u vás. Mnoho z toho, co jste vyhlížely, přijde
v tomto čase.

Přeji si, abyste šly nebojácně hlásat mé jméno. Jděte s odvahou, mé děti, neboť Já jsem
s vámi na každém kroku. Brzy budete chodit tady se Mnou.
Ježíš

Mt 5, 10: Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské.
Jan 5, 18: To bylo příčinou, že Židé ještě více usilovali Ježíše zabít, protože nejen znesvěcoval sobotu, ale
dokonce nazýval Boha vlastním Otcem, a tak se mu stavěl naroveň.
Lk 6, 22: Blaze vám, když vás lidé budou nenávidět a když vás vyloučí, potupí a vymažou vaše jméno jako
proklaté pro Syna člověka.
Mt 24, 13: Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.

1192. Poselství Ježíše ze dne 12. června 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

OZVĚNY KOLEM SVĚTA

Mé děti, vstoupily jste do času velkého smutku, protože má ruka soudu spočívá na vašem národu
Ameriky. Co se brzy stane Americe, bude mít odezvu v celém světě a také všechny národy pocítí
její ztrátu.
Nepřátelé Ameriky kují pikle proti ní dokonce i v tomto okamžiku a plánují útok. Vládci, mající jen
podlost ve svých srdcích, se spikli, aby uchvátili Bílý dům zevnitř tohoto národa.
Já jim v tom nezabráním, protože to je část mého soudu nad tímto národem.
Když se národ odvrátí ode Mne a dává přednost svým vlastním cestám před mými, dám mu
prostor k pokání, ale pak jej odevzdám jeho vlastním prostředkům.
Život, jaký jste znali v Americe, se už nikdy nevrátí k tomu, jaký byl. Změní se nyní a bude se stále
měnit, ale ne dobrými způsoby. Já vás provedu skrze vše, co přijde.
Ježíš

Mt 24, 6: Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách; hleďte, abyste se nelekali. Musí to být,
ale to ještě nebude konec.
Mt 24, 7: Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení
na mnoha místech.
Mt 24,8: Ale to vše bude teprve začátek bolestí.
Př 14, 34: Spravedlnost vyvyšuje pronárody, kdežto hřích je národům pro potupu.
Ž 9, 18: Do podsvětí se navrátí svévolníci, všechny pronárody, jež na Boha zapomněly.
(V Bibli krále Jakuba je to verš 17).

1193. Poselství Boha Otce ze dne 13. června 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

VZRŮST NÁSILÍ – 14. prosince 2018 (č. 642)

NÁSILÍ

Mé děti, musíte připravit své srdce na změnu, která je právě před vámi. Velmi brzy přijde
na Zem vzrůst násilí a jeho důsledky vás budou šokovat. Mnozí budou mít strach, až chaos vstoupí
do mysli mnoha bezbožných, kteří mají jiný názor na politickou situaci.
Tito bezbožní budou podněcovat k vraždě a následky budou velmi zlé. Budou se snažit vyhlazovat.
Modlete se o mou ochranu. (Modlete se o Boží ochranu sebe a svých milovaných).
Bůh Otec

Gn 6, 11-13
11: Země však byla před Bohem zkažená a plná násilí.
12: Bůh pohleděl na zemi; byla zcela zkažená, protože všechno tvorstvo pokazilo na zemi svou cestu.
13: I řekl Bůh Noemu: Rozhodl jsem se skoncovat se vším tvorstvem, neboť země je plná lidského násilí.
Zahladím je i se zemí.
2S 22, 2-4
2: Pravil: "Hospodine, skalní štíte můj, má pevná tvrzi, můj vysvoboditeli,
3: Bože můj, má skálo, utíkám k tobě, štíte můj a rohu spásy, nedobytný hrade, moje útočiště, zachránce
můj, ty mě před násilím zachraňuješ!
4: Když jsem vzýval Hospodina, jemuž patří chvála, byl jsem zachráněn před svými nepřáteli.

1194. Poselství Ježíše ze dne 14. června 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

BLÍŽÍ SE SMUTNÝ ČAS – 9. prosince 2011

Moji lidé, k národu Ameriky se blíží smutný čas, neboť její hříchy předstoupily přede Mne.
Dlouho jsem vás naléhavě prosil, abyste činili pokání, ale vy jste se nekáli a nyní, kdysi velký
národ Ameriky, založený v mém jménu, musí být souzen.
Mnoho těch, kdo se nazývají mým jménem, nejsou moji. Vskutku, v jejich životech není nic,
co se Mi ještě podobá. Neřekl jsem v mém svatém Slovu, abyste nebrali mé jméno nadarmo?

Proč se nazýváte moji, když patříte světu, v němž žijete?
Věříte, že vaše povrchní víra může obstát před mým soudem? Mluvíte pravdu, když říkáte,
že Mě znáte? Jak Mě můžete znát, když jste si pro Mne nikdy neudělali čas?
To, co přichází na Zem, je opravdu příliš zlé, než aby to vaše mysl pochopila, přesto tolik
z mých lidí stále nevěří, že mé soudy jsou blízko a že nebudou zaskočeni nepřipravení.
Až udeřím na Ameriku, všechny národy na Zemi budou postiženy. Její bída bude mít odezvu
po celém světě.
Ježíš
Ex 20, 7: Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho,
kdo by jeho jména zneužíval.
Zj 3, 15-17
15: Vím o tvých skutcích; nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený anebo horký!
16: Ale že jsi vlažný, a nejsi horký ani studený, nesnesu tě v ústech.
17: Vždyť říkáš: Jsem bohat, mám všecko a nic už nepotřebuji! A nevíš, že jsi ubohý, bědný
a nuzný, slepý a nahý.
1Jan2, 15-16
15: Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není.
16: Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho oči a na čem si v životě zakládá,
není z Otce, ale ze světa.
Mt 16, 26: Jaký prospěch bude mít člověk, získá-li celý svět, ale svůj život ztratí? A zač získá člověk svůj
život zpět?
2Kor 5, 10: Vždyť se všichni musíme ukázat před soudným stolcem Kristovým, aby každý dostal odplatu
za to, co činil ve svém životě, ať dobré či zlé.

1195. Poselství Boha Otce ze dne 16. června 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

MÉ METODY

Mé metody se nezměnily. Až nechám pršet soud na Ameriku, mé metody budou stejné jako za
starých časů. Záplavy, oheň a síra, špatní vůdci a válka. Pošlu vlny, jimž nemůžete uniknout, oheň,
jenž nemůžete uhasit, špatné vůdce, jichž se nemůžete zbavit a válku, která zničí vše, čeho se
dotkne.
Mé děti – mé opravdové děti, které Mě znají, které si na Mne udělají čas, které Mi slouží celým
svým srdcem, poznají milosrdenství v tomto čase. Budou vedeny do bezpečí a Já se o ně
postarám. Budou mít úkryt, jídlo a zabezpečení, stejně jako mé děti v zemi Goshen v dávné
minulosti a oddělím zkažené a ty, kdo jsou moji. Časem budou pronásledovány, protože bude
zjevné všem, kdo vidí, že ony mají dostatek, kdy zkažení nemají nic.
Buďte silné ve víře, mé děti. Buďte si jisté svým vztahem se Mnou. Znáte Mě jako Otce? Znáte
Mě jako svého chlebodárce? Ty, které Mě neznají jako živitele, nebudou moci uvěřit, že zajistím

vše, co v tom čase budou potřebovat. Nyní je čas vybudovat vaši nejsvětější víru. Přijďte ke Mně
a křičte o více víry a Já vám odpovím.
Bůh Otec

Jr 14, 12: Ani když se budou postit, nevyslyším jejich bědování, ani když připraví oběť zápalnou
a přídavnou, nenajdu v nich zalíbení. Zcela s nimi skoncuji mečem, hladem a morem.
Jr 14, 15: Toto praví Hospodin proti těm prorokům, kteří prorokují jeho jménem: "Já jsem
je neposlal. To oni říkají: 'V této zemi nebude meč a hlad.' Mečem a hladem vymřou ti proroci
do jednoho."
Jr 19, 17: Toto praví Hospodin zástupů: Hle, pošlu na ně meč, hlad a mor, naložím s nimi jako
s trpkými fíky, které se nedají jíst, jak jsou odporné.
Ex 11, 5-7
5: Všichni prvorození v egyptské zemi zemřou, od prvorozeného syna faraónova, který sedí
na jeho trůnu, po prvorozeného syna otrokyně, která mele na mlýnku, i všechno prvorozené
z dobytka.
6: Po celé egyptské zemi se bude rozléhat veliký křik, jakého nebylo a už nebude.
7: Ale na žádného Izraelce ani pes nezavrčí, ani na člověka ani na dobytče, abyste poznali,
že Hospodin podivuhodně rozlišuje mezi Egyptem a Izraelem.
Př 18, 10: Pevná věž je Hospodinovo jméno, k němu se uteče spravedlivý jak do hradu.

1196. Poselství Ježíše ze dne 18. června 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

JSTE PŘIPRAVENÍ?

Mé děti, jste připravené? Jste připravené na konec této epochy? Příští věk bude poslední
a daleko těžší než všechny věky před ní.
Udělaly byste dobře, kdybyste prodloužily čas, který trávíte každý den se Mnou. Doplňte čas, který
trávíte v modlitbě. Přidejte k němu ještě modlitby v duchu ke Mně. Doplňte váš čas zbožňování,
který trávíte se Mnou. To jsou věci, které opravdu potřebujete učinit, abyste se připravily na to,
co přichází.
V tom, co přichází, je nemožné přežít beze Mne. Bude mnoho žalu a ztrát v přicházejícím čase.
Někteří z těch, které milujete, mohou být povoláni domů před vámi. Někteří z těch, na něž
spoléháte, mohou být povoláni domů dřív než vy.
Poznejte Mě – Věřte Mi – Nacházejte útěchu ve Mně.
Ježíš

Lk 21, 36: Buďte bdělí a proste v každý čas, abyste měli sílu uniknout všemu tomu, co se bude dít,
a mohli stanout před Synem člověka.“

Lk 21, 11: Budou veliká zemětřesení a v mnohých krajinách hlad a mor, hrůzy a veliká znamení
z nebes.
Mt 24,21: Neboť tehdy nastane hrozné soužení, jaké nebylo od počátku světa až do nynějška
a nikdy již nebude.
Mt 24, 22: A kdyby nebyly ty dny zkráceny, nebyl by spasen žádný člověk; ale kvůli vyvoleným budou
ty dny zkráceny.

1197. Poselství Ježíše ze dne 13. června 2020.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

Milovaní lidé,
POKRAČUJTE NA CESTĚ OBRÁCENÍ.

Zůstaňte v mé Lásce a harmonii tváří v tvář zmatku, kterému čelí tato generace. Buďte
pravdivými svědky mého učení a dovolte, aby se rozvinuly dary a ctnosti, jež na každého z vás vylil
můj Duch Svatý.
Moji lidé, musíte naplnit mou vůli, v každém okamžiku svého života plnit Boží Zákon a musíte
odmítnout jít tam, kde život na zemi je pro vás snazší, ale vede vás k činům a jednání mimo mé
učení [Mt 7, 13-14].
Děti: tato chvíle, kterou žijete je těžká, je zkouškou pro všechny, kdo jsou moji. Jste pokoušeni
znovu a znovu ďáblem, který se toulá kolem a hledá kořist uprostřed lidstva, jemuž chybí láska
a úcta ke Mně, chybí jim věrnost a porozumění, takže "Jsem odmítnut", a proto můj Duch Svatý
nemůže být vylit do všech, kteří jsou moji.
Přicházím a hledám lidi mého svatého zbytku, mou církev zbytku, v níž budu vylévat
všechnu svou Lásku, aby mohla pokračovat, neoslabená v okamžicích Velkého soužení,
které budou současně časem vítězství.
Moji milovaní, byl pro vás nastaven směr k následování jako výsledek zneužité vědy, zaplavující vás
omezeními světového řádu, který bude stále šířit větší bolest a větší kontrolu nad lidstvem, s cílem

izolovat vás, abyste byli více zranitelní. Musíte si být vědomi duchovní a duševní bitvy, v níž se
nacházíte, protože jste nejvíc obklíčeni těmi, kdo jsou daleko ode Mne.
Sociální chaos se bude šířit ze země do země jako mor, když člověk, jenž je omezen ve svém
jednání a činech se stává mentálně narušeným. Je to dílo nepřítele člověka.
Nastal čas, moji lidé!
Jste jako "ovce uprostřed vlků, proto buďte opatrní jako hadi a bezelstní jako
holubice" [Mt 10, 16].
Ale neznepokojujte se kvůli tomu, neboť můj Duch Svatý vám pomůže vytrvat až do konce.
Odevzdejte se Mně a "Já budu mluvit za vás" [Mk 13, 11]. Nemějte strach, i když mým Slovem
bude pohrdáno a svátosti zesměšňovány, neodvracejte se ode Mne, zůstaňte Mi věrní.
Moji lidé: Zůstávám s vámi, jsem přítomen, skutečný a opravdový v mém Těle,
v mé duši a v mém božství v eucharistii! Nezapomeňte, že jsem věrný mému lidu!
Modlete se, mé děti, modlete se. Velké národy povstávají ve vnitřních duchovních
bitvách. Můj lid je pronásledován.
Modlete se, mé děti, modlete se. Útisk lidstva povede ke konfrontaci mezi lidmi,
dokud se náhle neobjeví válka.
Modlete se, mé děti, modlete se. Magnetický pól Země se pohybuje směrem
k Rusku, není to náhoda, ale znamení lidem, aby se probudili.
Rusko napadne svět a povede jej k utrpení.
Moji milovaní, uvidíte velké přírodní jevy, nebojte se, uchovejte si víru, buďte opatrní
a pomáhejte jeden druhému.
Lidstvo bude hladovět kvůli světové hospodářské krizi.
Modlete se, neochabujte ve víře, buďte pravdiví.
Buďte můj lid v Duchu a Pravdě.
Má Matka vás ochraňuje, zůstaňte s ní, neoddělujte se od mé Matky.
Modlete se a čiňte nápravu. Modlete se.
Žehnám vám, vytrvejte ve svém obrácení.
Miluji vás.
Váš Ježíš

1198. 20. června 2020: Připomínka poselství Boha Otce ze dne 8. února 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

PŘICHÁZÍ VELMI VELKÁ VÁLKA – 8. února 2019 (č. 709)

I když toto Slovo bylo zveřejněno před 18. měsíci, cítila jsem, že je hodno být znovu sdíleno,
protože Pán nám říká znovu a znovu, že přichází válka. V tomto Slovu nám dává o této válce
některé výmluvné podrobnosti.

VYTYČÍM HRANICI

Moji lidé (slyšela jsem tak velký smutek v hlase Pána), přichází velká válka, která postihne všechny
národy. Během této války se násilí zmocní vašich zemí. Nepřítel připravuje srdce svého lidu na tuto
válku. Napětí se rychle zvyšuje, nebude trvat dlouho (než začne) – mnoho, mnoho duší bude v
této válce ztraceno v království temnoty. Duše, které nejsou vrostlé do Mne a nemají ve Mně
základy, nebudou mít žádnou šanci.
Pro můj lid, Já budu tím rozdílem v tom, co přichází do vaší země. Právě tak, jak jsem vytyčil
hranici v zemi Gošen pro můj lid Izraele, který následoval mého služebníka Mojžíše, tak vytyčím
hranici pro můj lid.
Potrestám sluhy Satana v čase této války, a vy to uvidíte, ale můj trest nepřijde blízko k těm, kteří
celým svým srdcem slouží Mně. Povedu vás a postarám se o vás, a jen svýma očima spatříte
a před sebou uvidíte odměnu bezbožných.
Tato válka bude velmi smutný čas pro celé lidstvo, neboť zkáza bude velmi velká. Velká města a
oblasti budou v této válce navždy ztracena. Rozkládající těla budou ležet ve vašich ulicích, neboť
nebude bezpečné pohřbívat vaše mrtvé. Až se to stane, vězte, že konec je velmi blízko a vám
zbývá málo času na zemi. (*)
Povězte lidem o mém Příchodu, neboť je nyní velmi blízko. Řekněte jim, aby dali svá srdce Mně,
neboť přijdu brzy zpět, abych shromáždil mé děti u Mne. Řekněte jim, že nebudou žít věčnost bez
mé velké Lásky.
Bůh Otec

Ex 9, 25-26
25: Krupobití potlouklo v celé egyptské zemi všechno, co bylo na poli, od lidí po dobytek; krupobití
potlouklo také všechny polní byliny a polámalo všechno polní stromoví.
26: Jenom v zemi Gošenu, kde sídlili Izraelci, krupobití nebylo.
Ex 10, 22-23
22: Mojžíš vztáhl ruku k nebi. Tu nastala po celé egyptské zemi tma tmoucí a trvala tři dny.
23: Lidé neviděli jeden druhého; po tři dny se nikdo neodvážil hnout ze svého místa. Ale všichni Izraelci
měli ve svých obydlích světlo.
Ex 11 5-7
5: Všichni prvorození v egyptské zemi zemřou, od prvorozeného syna faraónova, který sedí na jeho trůnu,
po prvorozeného syna otrokyně, která mele na mlýnku, i všechno prvorozené z dobytka.
6: Po celé egyptské zemi se bude rozléhat veliký křik, jakého nebylo a už nebude.
7: Ale na žádného Izraelce, ani pes nezavrčí, ani na člověka ani na dobytče, abyste poznali,
že Hospodin podivuhodně rozlišuje mezi Egyptem a Izraelem.
Ž 91, 5-8
5: Nelekej se hrůzy noci ani šípu, který létá ve dne,
6: moru, jenž se plíží temnotami, nákazy, jež šíří zhoubu za poledne.
7: Byť jich po tvém boku padlo tisíc, byť i deset tisíc tobě po pravici, tebe nestihne nic takového.
8: Na vlastní oči to spatříš, uzříš odplatu, jež stihne svévolníky.

Jr 16, 4: Zemřou na smrtelné nemoci. Nebude se nad nimi naříkat a nebudou pohřbeni. Budou hnojem na
povrchu role. Skoncuje s nimi meč a hlad. Jejich mrtvoly budou za pokrm nebeskému ptactvu a zemskému
zvířectvu.
Jr 16, 9-11
9: Toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Hle, způsobím, že na tomto místě, před vaším zrakem a za
vašich dnů přestane veselí a hlas radosti, hlas ženicha a hlas nevěsty.
10: Až oznámíš tomuto lidu všechna tato slova, zeptají se tě: Proč Hospodin promluvil proti nám všechno
toto velké zlo? Jaká je naše nepravost? Jaký je náš hřích? V čem jsme hřešili proti Hospodinu, našemu
Bohu?
11 Na to jim odpovíš: V tom, že mě vaši otcové opustili, je výrok Hospodinův, a chodili za jinými bohy,
sloužili jim a klaněli se jim; mne opustili a můj zákon nedodržovali.

(*) Poznámka překladatele:

Z poselství paní Marie Božího milosrdenství víme, že velké válce bude předcházet rozsáhlý konflikt
na Středním východě s účastí Izraele a později invaze do Itálie.
1199. 21. června 2020: Připomínka poselství Ježíše ze dne 12. září 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

CHAOS, NENÁVIST A URÁŽKY

Mé děti, varoval jsem vás před těmito časy v mém svatém Slovu. Všimly jste si? Vstoupily jste
do času, který nebude podobný žádnému před ním.
Čas, do něhož jste vstoupily, bude naplněn chaosem. Chaos vnikne do všeho, co vidíte. Pronikne
do počasí, do Země, do zvířat a do lidí.
Nenávist ovládne atmosféru Země. Tolik nenávisti jednoho k druhému, tolik nenávisti k těm
u moci. Tolik nenávisti…
Nenávist bude panovat. Řekl jsem vám, že mnozí budou zraňováni urážkami. Mnozí už jsou,
a přesto budou silnější.
Všechny tyto okolnosti současně vytvoří atmosféru nepodobnou ničemu před tím, a tato
atmosféra, tolik nepodobná té, kterou jsem pro vás stvořil, abyste v ní prodlévaly, povede lidi
k provádění zoufalých činů. Násilí se stane běžným před mým návratem a válka bude na obzoru,
až vykročím na oblaka, abych zavolal mé děti.
Udržte se v tom, co přichází, mé děti, stejně jako v tom, co je nyní kolem vás. Vrátím se brzy.
Váš Ježíš

Mt 24, 4-15
4: Ježíš jim odpověděl: „Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl.
5: Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat ‚já jsem Mesiáš ‘ a svedou mnohé.
6: Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách; hleďte, abyste se nelekali. Musí to být, ale to ještě nebude
konec.
7: Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha místech.

8: Ale to vše bude teprve začátek bolestí.
9: Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno.
10: A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět;
11: povstanou lživí proroci a mnohé svedou,
12: a protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých.
13: Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.
14: A toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům,
a teprve potom přijde konec.
15: Když pak uvidíte ‚znesvěcující ohavnost‘, o níž je řeč u proroka Daniela, jak stojí na místě svatém –
kdo čteš, rozuměj!

1200. Poselství Boha Otce ze dne 22. června 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

ČAS VELKÝCH NÁSILNOSTÍ

Mé děti, vystupňujte svou odvahu, neboť se blíží čas velkých násilností. Uvidíte podívanou,
o níž byste si nikdy nemyslely, že ji uvidíte, podívanou, která vás naplní hrůzou. To, co uvidíte, vás
vyděsí, nebudete-li mít kořeny ve Mně. Nezapomeňte, že Já vás mohu vždy ochránit, a nebude
záležet na tom, co se děje kolem vás. Způsobil jsem vše, co uvidíte.
Vzpomínáte si na mého služebníka Daniela, a jak jsem ho ochránil ve lví jámě? A tak mohu také
vás ochránit. Vzpomínáte si na Danielovy známé Shadracha, Meshacha a Abednega
a jak jsem je ochránil v ohnivé peci? A tak mohu ochránit také vás.
Není nic, co přijde v budoucnosti a bylo by pro Mne překvapením a nic, čím bych vás nemohl
provést, jen když v to věříte.
Bůh Otec
2S 22, 3: Bože můj, má skálo, utíkám se k tobě, štíte můj a rohu spásy, nedobytný hrade, moje útočiště,
zachránce můj, ty mě před násilím zachraňuješ!
2S 22, 49: Ty mě z rukou mých nepřátel vytrhuješ, pozvedáš mě nad ty, kdo proti mně povstávají,
ty mě násilníku vyrveš.
Ž 11, 5: Hospodin zkoumá spravedlivého i svévolníka; toho, kdo miluje násilí, z té duše nenávidí.
Ž 18, 48: Bůh, jenž mě pověřil vykonáním pomsty, národy mi podrobuje.
Da 3, 24-26
24: Tu král Nebúkadnesar užasl a chvatně vstal. Otázal se královské rady: "Což jsme nevhodili do ohně tři
svázané muže?" Odpověděli králi: "Jistěže, králi."
25: Král zvolal: „Hle, vidím čtyři muže, jsou rozvázaní a procházejí se uprostřed ohně bez jakékoli úhony.
Ten čtvrtý se svým vzhledem podobá božímu synu.“
26: I přistoupil Nebúkadnesar k otvoru rozpálené ohnivé pece a zvolal: "Šadraku, Méšaku a Abed-nego,
služebníci Boha nejvyššího, vyjděte a pojďte sem !" Šadrak, Méšak a Abed-nego vyšli
z ohně.
Da 6, 23: Můj Bůh poslal svého anděla a zavřel ústa lvům, takže mi neublížili. Vždyť jsem byl před ním
shledán čistý a ani proti tobě, králi, jsem se ničeho zlého nedopustil.“

1201. Poselství Ježíše ze dne 23. června 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

PŘEDÁVÁM JI

V tomto čase předávám Zemi hříchu. Lidstvo dalo přednost hříchu přede Mnou. Volal jsem
je k pokání, ale většina [lidí] Mě ignorovala. Ty jsem odevzdal jejich hříchům.
Mé děti, uvidíte velký vzrůst temnoty ve vašem okolí, až tento přechod nastane. Nebuďte
šokovány, když uvidíte, jak se hřích zmocní světa – víte už dlouho z mého svatého Slova,
že to přijde.
Zdržte se hříchu a jděte těsně se Mnou a Já vás ochráním od škody.
Ježíš

Řím 8, 20-22
20: Neboť tvorstvo bylo vydáno marnosti – ne vlastní vinou, nýbrž tím, kdo je marnosti vydal.
Trvá však naděje,
21: že i samo tvorstvo bude vysvobozeno z otroctví zániku a uvedeno do svobody a slávy dětí Božích.
22: Víme přece, že veškeré tvorstvo až podnes společně sténá a pracuje k porodu.
Ga 5, 16: Chci říci: Žijte z moci Božího Ducha, a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost.
Jak 4, 7: Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží
se k vám.
1Jan 3, 6-7
6: Kdo v Synu zůstává, nehřeší; kdo hřeší, ten ho neviděl ani nepoznal.
7: Dítky, ať vás nikdo neklame: Spravedlivý je ten, kdo činí spravedlnost – tak jako on je spravedlivý.
1Jan 3, 9-10
9: Kdo je narozen z Boha, nedopouští se hříchu, protože Boží símě v něm zůstává; ba ani nemůže hřešit,
protože se narodil z Boha.
10: Podle toho lze rozeznat děti Boží a děti ďáblovy: Není z Boha, kdokoliv nečiní spravedlnost
a nemiluje svého bratra.

1202. Poselství Ježíše ze dne 24. června 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

NÁSILNÉ ČINY A CHAOS

Násilné činy a chaos budou panovat v tom čase, kdy se víc a víc lidí odevzdá anarchii.

Až nedodržování zákona zakoření a lidé se začnou choulit ve strachu, vražda se stane všední věcí.
Uvidíte to nejhorší, jak vystoupí z lidí, protože nic jim v tom nezabrání. (Dříve zákon zabraňoval

lidem páchat zločiny, ale v tomto čase bezpráví nebude žádné vymáhání zákona).
Vystoupení Zlého už není daleko, mé děti. Jste připravené?
Ježíš

Mt 24, 12-13
12: A protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých.
13:Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.
2Tes 2, 3-4
3: Žádným způsobem se nedejte od nikoho oklamat, protože nenastane, dokud nedojde ke vzpouře proti
Bohu a neobjeví se člověk nepravosti, Syn zatracení.
4: Ten se postaví na odpor a povýší se nade všecko, co má jméno Boží nebo čemu se vzdává božská pocta.
'Dokonce usedne v chrámu Božím' a bude se vydávat za Boha.

Poznámka překladatele:
Poselství je určeno lidem v USA.
1203. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 20. června 2020.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

ČLOVĚK BUDE ZKOUŠEN AŽ K VYČERPÁNÍ

Milovaní Boží lidé:
Jste děti Boha Otce, jste Jím velmi milováni.
Boží Slovo je neomylné, proto lidé pokračují na své cestě ve směru, který ukazuje
každé Slovo, jež vyšlo z Božích úst. [Ž 19, 9; 2Petr 1, 20-21].
Jste lidé, kteří jdou uprostřed strastí tohoto času, k nimž bylo lidstvo přivedeno. Proměna,
v níž žijete, nebyla nikdy zamýšlena člověkem tohoto věku.

Naše Královna a Matka předjímala, že velcí nepřátelé Boha budou pociťováni v celém lidstvu,
ale tato generace jí nevěřila. Tolik lidí, kteří v minulosti byli věřící a nyní opustili víru, jsou částí
katastrofálního stavu lidstva, které bylo tak často vyzýváno k obrácení a neposlechlo, jako
neposlechli v Sodomě a Gomoře [Gen 19].
Přišel jsem znovu, abych žádal o OBRÁCENÍ zatvrzelá srdce, která nezměkla.
Přišel jsem před tato srdce z kamene, která nepřipustí, že Slovo, přicházející shora, se jich dotýká,
aby je zcitlivěla.
Slovo OBĚŤ bylo odstraněno a nahrazeno slovem LHOSTEJNOST, slovo, jež rezonuje
v lidských stvořeních, která se přizpůsobila tomu, co si přeje většina, aniž by analyzovala následky
pro duše, které pohrdají Boží vůlí.
Vůně svatosti byla v chrámech ztracena, i velebnost posvátného a úcta k svatosti, stejně
jako jsou ztraceni někteří zasvěcení našemu Králi a Pánu Ježíši Kristu, když se stali světskými
a odevzdali se marnivé slávě.
Lidé trestají sami sebe tím, že nad sebou vynášejí soud, přitahují vážné a velké
pohromy, následek pohrdání k našemu a vašemu Králi a Pánu Ježíši Kristu, skutečně
a opravdově přítomnému v nejsvětější oltářní svátosti.
Boží Slovo v Písmu svatém je znesvěceno, Přikázání Božího Zákona jsou snadno zapomenuta
a pozměněna s velkou lehkostí, a výsledkem je: UTRPENÍ LIDSTVA.
Milovaní Jediného a Trojjediného Boha, Boží Dům je znesvěcen, a to nepřestává. Věrné Boží děti
už nevědí kam jít. Boží lidé se nacházejí v dlouhé noci v Getsemanské zahradě se svým Pánem
a Králem Ježíšem Kristem, ustaraní, zranění a hladoví. Vědí, že jdou k těžšímu
a bouřlivějšímu času, kdy rozdělené Mystické Tělo Krista se bude střetávat a rozkol získá půdu.
Boží lidé, virus, který drží lidstvo v napětí, je začátkem VELKÉ ZKOUŠKY, která postihne celé
lidstvo, jež je odstranění pocitu hanby této generace. Litujete ty, kdo trpí kvůli obětem této
virové nemoci, ale nestaráte se o nevinné, kteří jsou stále obětováni potratem.
Tento virus není jen další virus, není to psychická porucha, tento virus vede k smrti člověka ve
větším počtu, než vám bylo řečeno, protože byl přidán jako další prostředek, který ďábel používá,
aby ničil a dezinformoval lidstvo.
V několika dnech byly vybudovány velké nemocnice, ale pro jiné účely, než se původně myslelo.
Brzy budou použity, neboť virus cestuje kolem světa a překvapuje svět. Lidstvo bude trpět hladem,
vyčerpané národy padnou v boji.
Otcův Dům vám již oznámil jeden z cílů světového řádu: Omezit světovou populaci
a vy, vy jste to nechali bez povšimnutí.
Další virus přichází a bude devastovat lidstvo bez rozdílu. Proto nezapomeňte, že musíte být
připraveni, aniž byste opovrhovali tím, co vás přivádí k našemu Králi a Pánu Ježíši Kristu:
POUŽIJTE SVÁTOSTI!
Důvěřujte naší Královně a Matce, modlete se svými činy, abyste mohli být svědky mateřské lásky,
modlete se svatý růženec a modlete se svými díly a svým jednáním.
Zlo se projevuje ve světě, neberte na lehkou váhu toto volání, které vám přináším,
je to NALÉHAVÉ VOLÁNÍ, legie démonů si podmaňují ty, kdo je přijímají, a tím se zříkají Boha.

Chvíle, které mají přijít, způsobí velké utrpení lidstva, víc pro ty, kdo opovrhli vírou.
Varuji vás před bičem ďábla na lidstvo.
Modlete se, Boží děti, modlete se. Země se bude silně třást.
Modlete se, Boží děti, modlete se. Násilí člověka se zintenzivní.
Boží děti, od úsvitu musíte uctívat Boha Jednoho a Trojjediného v jednotě
s andělskými hierarchiemi. Člověk bude zkoušen až k vyčerpání, zatímco bytostem víry bude
pomáháno uprostřed soužení, v tomto období před Velkým Varováním. Bůh dovoluje, aby jeho
odhalení byla naplněna způsobem, který člověk neočekává, ani nedokáže předvídat, jako tomu
bylo nedávno v církvi.
Pokud jde o vás, nebojte se, udržujte svou jistotu, že jste Božími dětmi, dětmi naší Královny
a Matky, dětmi Boží Lásky.
Nebojte se pravdy, kterou vám přináším z nebe, abyste si uvědomili Boží věrnost vůči
jeho lidu. Nemějte strach, jste zpraveni už předem. Zůstaňte věrní Bohu a jeho Přikázáním
a zbytek vám bude přidán navíc.
Buďte opravdovými dětmi Boha.
KDO JE JAKO BŮH?
NIKDO NENÍ JAKO BŮH!
Svatý archanděl Michael

1204. Poselství Ježíše ze dne 25. června 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

NOVÁ ODVAHA

Můj Duch se začíná pozvedat v mých dětech a činí je odvážnější než kdy dříve. Vykonám nové
hrdinské činy skrze mé děti, které nejeví žádný strach z člověka. Učiním ohromná díla, aby Mě
nevěřící mohli poznat a pochopili, že jsem Bůh. Jejich odměna bude velmi veliká. (Těch, kdo

Jej odvážně obhajují).

Budete jedním z těch, kdo je pro Mne v tomto čase? Když tyto časy se stanou ještě temnější
a objeví se pronásledování, zapřete, že jste moji?
Budete stát při Mně, nebo padnete?
Ježíš

Př 28, 1: Svévolníci utíkají, i když je nikdo nepronásleduje, ale spravedliví žijí v bezpečí jako lvíče.
Sk 4, 29-30
29: Pohleď tedy, Pane, na jejich hrozby a dej svým služebníkům, aby s odvahou a odhodlaně mluvili tvé
slovo;

30: a vztahuj svou ruku k uzdravování, čiň znamení a zázraky skrze jméno svého svatého služebníka
Ježíše.
Mt 10, 33: Kdo mě však zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi.
Mt 5, 10: Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské.
Jan 15, 18: Nenávidí-li vás svět, vězte, že mě nenáviděl dříve než vás.
Lk 6, 22: Blaze vám, když vás lidé budou nenávidět a když vás vyloučí, potupí a vymažou vaše jméno jako
proklaté pro Syna člověka.

1205. Poselství Ježíše ze dne 26. června 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

ZVRÁCENOST

Mé děti, musíte připravit své srdce a mysl na to, co brzy přijde, neboť mnoho věcí je v bouři,
kterou nepřítel naplánoval, abyste o tom netušily. Mnoho úchylek bylo uvolněno do vašeho světa,
ale mnohem víc jich přichází – věci, o nichž jste si nikdy nemyslely, že je uvidíte – ohavnosti,
nepřirozené činy a věci, které se nikdy neměly stát.
Přichází úroveň zvrácenosti, jakou svět dříve nikdy neviděl. Bude šokovat a znechutí můj pravý lid,
zatímco zkažení se budou radovat, že konečně už nejsou žádné hranice pro jejich zvrácenou
smyslnost.
Tento vzestup násilí a zvrácenosti postihne dokonce i nejmenší města, protože bude pramenit
ze srdce lidí. Když uvidíte, že se tyto věci stanou, nezoufejte, ale nasyťte se mým svatým Slovem.
Využívejte více času k modlitbám ke Mně, abych mohl zachránit poslední z duší, aby vešly do
mého království. Konec přijde rychleji, než věříte a milióny duší budou zaskočeny nepřipravené.
Ježíš

Př 28, 18: Kdo žije bezúhonně, bude zachráněn, ale falešný obojetník rázem padne.
Ž 11, 5: Hospodin zkoumá spravedlivého i svévolníka; toho, kdo miluje násilí, z té duše nenávidí.
Gal 5, 19-21
19: Skutky lidské svévole jsou zřejmé: necudnost, nečistota, bezuzdnost,
20: modlářství, čarodějství, rozbroje, hádky, žárlivost, vášeň, podlost, rozpory, rozkoly,
21: závist, opilství, nestřídmost a podobné věci. Řekl jsem už dříve a říkám znovu, že ti, kteří
takové věci dělají, nebudou mít podíl na království Božím.

1206. 27. června 2020: Připomínka poselství Ježíše ze dne 13. června 2015.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

DUCH BEZPRÁVÍ

Je jasné, že duch, o kterém Pán mluvil v tomto poselství, je přesně to, co vidíme, když
je náš národ trhán na kusy. Řekl nám, co máme dělat a jaké budou následky, když to neuděláme.

Sobota, 13. června 2015.
ANARCHIE

Toto ráno jsem se Pána vyptávala na všechny útoky na policii, které se nedávno objevily
ve zprávách, protože v mém duchu jsem byla hrozně zneklidněná způsobem, jakým bylo
v médiích popsáno mnoho z těchto událostí, a věřím, že jsme v tom vedeni do strašného směru.
Pokud jde o to, pociťuji z toho hrozný děs. Nakonec Pán začal mluvit a toto poselství je to, co mi
řekl. Prosím, modlete se, válka – to všechno – je to velmi, velmi vážné. Bude panovat naprostý
chaos, jestli tento odporný špinavý duch uspěje a Bůh nám říká, abychom s ním bojovali.
Nemylte se, pokud si myslíte, že budete vyňati z tohoto chaosu – nebudete, a ti, které milujete,
také nebudou. Nikdo z nás.
Moji lidé, ve vaší zemi byl uvolněn duch anarchie. Proto jste svědky tolika násilných činů
a lhostejnosti k vašim úřadům.
Tento duch se pokouší vzepřít a agresivně podkopat jakoukoli zavedenou autoritu prudkými střety
a znevážením hanlivými útoky. Jeho cílem je nahradit zákon, který vám nyní vládne.
Jestli mu dovolíte, aby uspěl, velká anarchie bude panovat ve vaší zemi a vy a vaše děti nebudete
v bezpečí před jejím vlivem.
Vyzývám nyní můj lid vést s cílevědomostí válku proti tomuto duchu. Vyžeňte ho z vašeho okolí –
braňte, co je správné a buďte proti tomu, co je falešné mezi vámi – buďte solí, jíž jsem vás
ustanovil. Neseďte s rukama v klíně, když tato zlá síla vás napadne.
Ti, kdo jsou k tomu lhostejní, sklidí velký zármutek pro jejich nedostatek poslušnosti.
Modlete se a bojujte, moji lidé! Jste mou silnou armádou – a jednejte podle toho!
Domluvil jsem.
Ježíš

Mt 24, 12: A protože se značně rozmůže nepravost, ochladne u mnohých láska.
Mt 13, 40-42
40: Tak jako se tedy sbírá plevel a pálí ohněm, tak bude i při skonání věku.
41: Syn člověka pošle své anděly, ti vyberou z jeho království každé pohoršení a každého,
kdo se dopouští nepravosti,
42: a hodí je do ohnivé pece; tam bude pláč a skřípění zubů.
Ef 6, 14-16
14: Stůjte tedy‚ opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti,
15: obuti k pohotové službě evangeliu pokoje
16: a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého.

1207. 28. června 2020: Připomínka poselství Boha Otce ze dne 26. září 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

PŘICHÁZÍ BOUŘE

Čtvrtek, 26. září 2019… (č. 950)
PŘIPRAVTE SVOU VÍRU

Mé děti, musíte se připravit, neboť přichází bouře. Není to obyčejná bouře. Je to bouře, přicházející
do pozemského počasí, ale víc než ta; je to bouře, přicházející do pozemského ekonomického
systému, a je to bouře přicházejícího totálního chaosu, který byl dán do pohybu nepřítelem vašich
duší.
Všechny tyto bouře se budou setkávat, aby vytvořily ve vašem životě bouři nepředstavitelného
rozsahu, neboť každá se žene svou cestou spolu s těma dvěma. Pro mé lidi není způsob jak se
plně připravit na všechno, co uvidíte a prožijete. Připravte svou víru, a ta vás tím provede.
Připravte svou víru – vybudujte si život na své nejsvětější víře a věřte Mi jako nikdy dříve. Věřte
Mi, že vám zajistím všechny vaše potřeby, až pracovní místa zmizí ze Země. Věřte Mi, že vás
povedu, až vaši zlí vůdci zvítězí. Věřte Mi, že vás ochráním uprostřed chaosu a zmatku. Věřte
Mi, že vás udržím v bezpečí až se válka a násilí vystupňují na neočekávanou úroveň.
Každá z těchto bouří dá do pohybu věci, předpověděné v mém svatém Slovu. Konec všech věcí se
rychle blíží. Připravte se, neboť půjdete brzy domů.
Bůh Otec

Ju 1, 20-21
20: Ale vy, milovaní, budujte svůj život na přesvaté víře, modlete se v Duchu Svatém,
21: uchovejte se v lásce Boží a očekávejte milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista k věčnému životu.
Zj 6, 1-10
1: Tu jsem viděl, jak Beránek rozlomil první ze sedmi pečetí, a slyšel jsem, jak jedna z těch čtyř bytostí
řekla hromovým hlasem: "Pojď!"
2: A hle, bílý kůň, a na něm jezdec s lukem; byl mu dán věnec dobyvatele, aby vyjel a dobýval.
3: Když Beránek rozlomil druhou pečeť, slyšel jsem, jak druhá z těch bytostí řekla: "Pojď!"
4: A vyjel druhý kůň, ohnivý, a jeho jezdec obdržel moc odejmout zemi pokoj, aby se všichni navzájem
vraždili; byl mu dán veliký meč.
5: Když Beránek rozlomil třetí pečeť, slyšel jsem, jak třetí z těch bytostí řekla: "Pojď!" A hle, kůň černý,
a jezdec měl v ruce váhy.
6: A z kruhu těch čtyř bytostí jsem slyšel hlas: "Za denní mzdu jen mírka pšenice, za denní mzdu tři mírky
ječmene. Olej a víno však nech!"
7: A když Beránek rozlomil čtvrtou pečeť, slyšel jsem hlas čtvrté bytosti: "Pojď!"
8: A hle, kůň sinavý, a jméno jeho jezdce Smrt, a svět mrtvých zůstával za ním. Těm jezdcům byla dána
moc, aby čtvrtinu země zhubili mečem, hladem, morem a dravými šelmami.
9: Když Beránek rozlomil pátou pečeť, spatřil jsem pod oltářem ty, kdo byli zabiti pro slovo Boží a pro
svědectví, které vydali.

10: A křičeli velikým hlasem: "Kdy už, Pane svatý a věrný, vykonáš soud a za naši krev potrestáš ty,
kdo bydlí na zemi?"

1208. Poselství Ježíše ze dne 29. června 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

ODVRAŤTE SE

Mé děti, řekl jsem vám, že nárůst světla a temnoty v každé duši bude patrnější každým dalším
dnem, jak člověk vstupuje do nových úrovní zvrácenosti a násilí, a je to pravda.
Vzrůst temnoty v těch, kdo jsou blízko vás a neznají Mě, způsobí, že se mnozí od vás odvrátí
v tomto čase. Temnota v nich zahání světlo mého Ducha ve vás. Ať vám leží na srdci, aby
rozumělo tomu, co se v těchto časech děje v Duchu, abyste se netrápily, když odejdou.
Ježíš
Jan 3, 19: Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože
jejich skutky byly zlé.
2Kor 6, 14-18
14: Nedejte se zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěřícími! Co má společného spravedlnost
s nepravostí? A jaké spolužití světla s temnotou?
15: Jaký souzvuk Krista s Beliálem? Jaký podíl věřícího s nevěřícím?
16: Jaké spojení chrámu Božího s modlami? My jsme přece chrám Boha živého. Jak řekl Bůh: 'Budu
přebývat a procházet se mezi nimi, budu jejich Bohem a oni budou mým lidem.'
17: A proto 'vyjděte z jejich středu a oddělte se', praví Hospodin a 'ničeho nečistého se nedotýkejte,
a já vás přijmu'
18: a 'budu vám Otcem a vy budete mými syny a dcerami, praví Hospodin zástupů.'

1209. Poselství Ježíše ze dne 30. června 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

AŤ UŽ SLOUŽÍTE KOMUKOLI

Proč se nazýváte mým jménem, když nejste moji? Proč tvrdíte, že jste moji, když všechny vaše
volby jsou pro mého nepřítele? Proč podporujete zlo ve světě a dáváte svůj souhlas způsobům
mého nepřítele a vyslovujete mé jméno? Nepodléhejte sebeklamu, neboť Já nebudu považovat
za nevinné, kdo tak činí.
Neboť vy, kdo následujete program mého nepřítele ve vašem světě, vy, kdo schvalujete zlo, které
zavedl, vězte, že vás nebudu považovat za nevinné. Složíte Mi účty z toho, proč jste ho
podporovali.
Ať už sloužíte ve svém životě komukoli – Mně, nebo mému nepříteli, nemylte se, budete mu sloužit
i ve věčnosti.

Vyberte si moudře, budete si vybírat jen jednou.
Ježíš

Jan 3, 19: Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože
jejich skutky byly zlé.
Ex 20, 7: Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho,
kdo by jeho jména zneužíval.
Sk 3, 19: Proto čiňte pokání a obraťte se, aby byly smazány vaše hříchy.
Jak 4, 8: Umyjte si ruce, hříšníci, a očisťte svá srdce, lidé dvojí tváře!
Jan 8, 44-45
44: Nikdo nemůže přijít ke mně, jestliže ho nepřitáhne Otec, který mě poslal; a já ho vzkřísím
v poslední den.
45: Je psáno v prorocích: 'Všichni budou vyučeni od Boha'. Každý, kdo slyšel Otce a vyučil se
u něho, přichází ke mně.
1Petr 5, 8: Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako 'lev řvoucí' a hledá,
koho by pohltil.

1210. Poselství Matky Spásy ze dne 25. června 2020.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

LIDÉ SI JEN PŘEJÍ SLYŠET, ŽE BŮH JE LÁSKA

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Miluji vás mateřskou láskou, vedu vás k mému Synu.
I když si nevšímáte mých výzev, budu vás stále neúnavně volat.

Lidé mého Syna zanedbali jednotu s Nejsvětější Trojicí a odtáhli se od Ní závratnou rychlostí.
Ztratili svatý strach z Boha [Př 1, 7] a bez zkroušeného a pokorného ducha, klesají víc a víc do věcí
tohoto světa.
Děti, není pro vás příjemné, když se zmiňuji o svatém strachu z Boha. Lidé si jen přejí slyšet,
že Bůh je láska, aby zakryli ty nejohavnější hříchy, zapomínajíce, že dojdou k lásce k hříchu
a k pohrdání Božím Zákonem.
Jako Matka k vám nemluvím o strachu z Boha, který se vymyká rozumu,
ale o věrnosti Božímu Zákonu a o zřeknutí se toho, co není od Boha.
Žijete v tvrdosti utrpení z toho, co očekáváte a co přichází k setkání s lidstvem a se samotným
vesmírem, ale můj Syn nikdy neopustí svůj lid, ani tato Matka se nevzdá svých dětí.
Lid mého Syna je zmatený a osamělý. Moji oblíbení synové se vzdálili svému
učitelskému poslání a lidé mého Syna jsou znepokojení "jako ovce bez pastýře"
a jejich naděje zeslábla. Jiní synové, vzhledem k závažnosti svých vin, potřebují
usmíření.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, mějte na paměti, že nevinný nikdy nezahyne, ani
spravedlivý nebude zahuben, udržte si víru jako děti Boha. Neztrácejte odvahu při čekání, udržujte
pravou víru živou.
Můj Syn si přeje, aby jeho lid byl sjednocen, aby zlo Mu jej nevytrhlo, proto
je pro vás nutné, abyste zůstali v pravdivém učení církve.
Děti mého Neposkvrněného Srdce, přišly k vám vážné změny a postupují bez zastavení, všechny
budete čelit těmto změnám, aniž byste je chtěly.
Také část vesmíru je ovlivněna neobvyklým pohybem nebeského tělesa velkých
rozměrů, které na své cestě přitahuje vše a mění normální pohyb některých planet,
i samotné Země, proto se zvětšuje počet zemětřesení.
Modlete se, mé děti, modlete se za Spojené státy, Mexiko, Chile a Střední Ameriku,
budou trpět, jejich půda se bude silně třást.
Modlete se, mé děti, modlete se za Evropu, Itálii a Island, budou se třást.
Modlete se, mé děti, buďte opatrné, virus nezmizel, používejte Olej dobrého
Samaritána, vždy spolu s vírou, abyste předešly nákaze.
Modlete se, děti, modlete se za Argentinu, která trpí. Její nářek bude velký.
Modlete se, mé děti, lidé trpí duchovním hladem, trpí nedostatkem potravy,
ekonomika slábne.
Lidé mého Syna, zvětšujte počet modliteb v Duchu a Pravdě.
Modlete se a nepřestávejte, evangelizujte, milujte svého bližního, odpouštějte, buďte pokorní,
přivítejte potřebné a starejte se jeden o druhého.
Buďte pozorní v duchu, přibližte se k mému Synu, neodvracejte se od Něj, neopouštějte Jej.
Připravte se, děti, buďte ve střehu, zemětřesení se nezastavuje.

Ochraňujte se vzájemně, proste jeden pro druhého, buďte připravení, neztrácejte víru.
Člověk špatně napravuje spáchané zlo, nabízejte půst.
Děti mého Neposkvrněného Srdce, ochraňuji vás, stále hledejte mého Syna, neodpočívejte. Děti,
buďte k obrazu mého Syna: "Kdo chce být první, ať je ze všech poslední a služebníkem všech"
[Mk 9, 35).
Lidé mého Syna, nečekejte na obrácení, jděte obrácení v ústrety, buďte mírní a pokorní
[Mt 11, 29].
Žehnám vám, mé děti, je to vaše Matka, která vás ochraňuje - obraťte se, obrácení je nutné.
NEBOJTE SE!
COŽPAK NEJSEM TADY, JÁ, KTERÁ JSEM VAŠE MATKA?
Matka Maria

1211. Poselství Ježíše ze dne 1. července 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

JEN MÁLO LIDÍ PŮJDE S VÁMI

Mé děti, přichází čas, kdy jen málo lidí půjde s vámi.
Pronásledování zesílí nejen proti mým lidem, ale také proti všem, kteří jim pomáhají. Kvůli tomu
nenajdete pomoc mezi lidmi světa.
Svět vás odmítne, mé děti. Budete také vyhnány na ulici, ale Já sám vás ubytuji u sebe. Odmítněte
zapřít mé jméno a Já vás vezmu rychle s sebou domů k vaší nebeské odměně. Svět není váš
domov.
Až nenávist ke všem, kdo nesou mé jméno, prostoupí svět, ti, kdo nesou mé jméno, budou nuceni
se sjednotit.
Ježíš

Poznámka: V této chvíli jsem viděla skupinu křesťanů na mýtině v lese – Bible byla zakázána,
a tak si vzájemně připomínali biblické verše, které znali. Jeden z nich začal mluvit o jednom verši
a někdo jiný začal hovořit o souvisejícím verši, a když všichni promluvili, bylo mezi nimi hlásáno
celé kázání. Viděla jsem, že se to stalo hrou, kterou si hráli s velkým potěšením
v tomto neradostném čase. A viděla jsem, že Duch Pána byl mezi nimi, když debatovali
o jeho Slovu, cítili Jej tam, a nacházeli v tom útěchu. Věděli, že jsou spojení s nebem,
i kdyby se stalo cokoli.

Mt 5, 10: Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské.
2Tim 3, 12: A všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, zakusí pronásledování.
Jan 15, 18: Nenávidí-li vás svět, vězte, že mě nenáviděl dříve než vás.

Ž 133, 1: Jaké dobro, jaké blaho tam, kde bratří bydlí svorně!
Ef 4, 1-3
1: Proto vás já, vězeň kvůli Pánu, prosím, abyste tomu povolání, kterého se vám dostalo,
2: dělali čest svým životem, vždy skromní, tiší a trpěliví. Snášejte se navzájem v lásce
3: a usilovně hleďte zachovat jednotu Ducha, spojeni svazkem pokoje.

1212. Poselství Ježíše ze dne 2. července 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

DŮLEŽITĚJŠÍ

Moji lidé tak často přicházejí ke Mně, aby dostali pomoc a pokoj – přicházíte ke Mně pro tak
mnoho věcí. Já jsem vždy ochotný pomáhat mým dětem, ale děti, kde je vaše úcta ke Mně? Proč
Mi předkládáte vaše žádosti a pak spěcháte pryč do svého dne? Nevíte, že jsem zde dlouho čekal
na vás, až si na Mne uděláte čas? Nevíte, jak vroucně toužím po čase s vámi?
Pokaždé, když spěcháte pryč, necháváte si ujít tolik požehnání. Toužíte poznat, co k vám přichází,
přesto spěcháte do svého dne. Toužíte, abych vám požehnal, ale nečekáte, abych vám řekl, jak
vám mohu žehnat tímto způsobem.
Žijete v době, kdy si přeji, abyste se těšily z velkých požehnání v čase, který zbývá. Také toužím,
abyste čekaly v mé přítomnosti a žehnaly Mi svým hlasem, svým zbožňováním, svým velebením.
Co je to, co nacházíte ve vašem dni důležitější, než jsem Já?
Ježíš

Mt 6, 33: Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.
Mt 22, 37: On mu řekl: „‚Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou
myslí.‘
Ž 5, 3: Pozornost mi věnuj, když o pomoc volám, můj Králi, můj Bože, vždyť se modlím k tobě!
1Sam 1, 19: Za časného jitra se poklonili před Hospodinem a vraceli se. Když přišli do svého domu do
Rámy, Elkána poznal svou ženu Chanu a Hospodin se na ni rozpomenul.

1213. Poselství Ježíše ze dne 3. července 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

NADEŠEL ČAS KONCE

Byla neděle a přemýšlela jsem o vizi leoparda, kterou mi dal Pán ke konci dubna. Když jsem
o ní uvažovala, uvědomila jsem si, že to, co jsem viděla, nám ukázalo skrytého nepřítele, který je
již na svém místě, aby zaútočil na U.S.A. Věřím, že tento útok je bezprostřední. Leopard, kterého
jsem viděla, byl schován ve vegetaci v oblasti, odkud shlížel na U.S.A.
Plížil se v pozici hlavou dolů, kterou zaujal právě před skokem. Byl v pohybu, mimořádně
pomalém, aby nebyl odhalen.
Mé děti, řekl jsem vám opakovaně, že konec všech věcí přichází mnohem rychleji, než očekáváte.
Nyní podniknu kroky, abych soudil národy, které se ode Mne odvrátily. Jak víte, Amerika je jedním
z těchto národů a její soud bude velmi nelítostný. Bude předána svým nepřátelům, kteří ji zcela
převezmou do svého vlastnictví. V jejích hranicích bude prolito mnoho krve a nikdo ji nebude
schopen zachránit. Jen mému lidu, jenž neustále hledal mou tvář, bude v tomto čase prokázáno
milosrdenství.
Sledujte a uvidíte, jak začíná soud s ostatními národy, které Mě zapřely, neboť má ruka se
dokonce i teď pohybuje proti nim. Brzy propukne válka, a ta do sebe vtáhne všechny národy,
neboť je to má vůle. Účastníci poslední bitvy brzy zaujmou pozice.
Ukončete rychle práci, kterou vaše srdce toužilo pro Mne udělat, protože jste u konce
s časem, mé děti. Dříve jsem mé soudy odkládal jako odpověď na vaše modlitby
o milosrdenství, ale teď musí být zahájeny, protože čas konce nadešel.
Ježíš

Ž 9, 17: Do podsvětí se navrátí svévolníci, všechny pronárody, jež na Boha zapomněly.
Mt 25, 32: A budou před něho shromážděny všechny národy. I oddělí jedny od druhých, jako pastýř
odděluje ovce od kozlů,
Jan 9, 4: Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci
pracovat.

1214. Poselství Ježíše ze dne 4. července 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
JÁ JSEM ZA TÍM

Když jsem zařadila a odesílala toto [následující] Slovo, uslyšela jsem Pána mluvit – v hněvu vůči
těm, kdo soudí prezidenta Trumpa a jiné, které v tomto čase uvedl do pozic moci. Řekl:
Kdo jsi, ó, člověče, že soudíš díla mých mocných rukou?
Ježíš

Poselství Ježíše ze dne 29. ledna 2018 (č. 356).

ROZDĚLENÍ

Bylo to v sobotu ráno ve velmi časných hodinách, kdy jsem se bez zřejmého důvodu probudila
a už jsem nebyla schopná jít znovu spát, a tak jsem se rozhodla, že si udělám trochu kávy
a strávím nějaký čas s Pánem. Nakonec jsem si otevřela zprávy, ale bez zvuku. Zahlédla jsem
presidenta Trumpa, jak se objevil na obrazovce – tyto dny je vždy ve zprávách, a právě nyní
je v Bílém domě tolik konfliktů, že to trápí každého. Přemýšlela jsem o tom, když Pán řekl:
"Přináším rozdělení". Nikdy jsem si nemyslela, že by rozdělení mohlo přijít z nebe.
Řekl jsem ti, že vytyčuji meze. Pro všechny lidi na zemi nadešel čas, aby si vybrali, kterému Bohu
budou sloužit. Budete sloužit Mně, Všemohoucímu, nebo budete sloužit Satanovi, bohu vašeho
světa? Toužím, abyste si vybrali Mě, aby vaše duše nezahynula, ale jste svobodní si vybrat.
Dal jsem vám vůdce, aby přinesli rozdělení a učinili meze zřetelnější. Vůdcové tohoto typu způsobí,
že se lidé přidají na jednu či druhou stranu a tím mé záměry mohou být v tomto čase naplněny.
Čas pocitu sebeuspokojení je už pryč, moji lidé. Nyní ve vašem světě prožijete události a okolnosti,
které vás přinutí si vybrat, které straně bude sloužit, neboť samotné vaše životy budou v sázce.
Urychluji mé milosrdenství, aby má pravá Nevěsta mohla být odvedena rychleji domů. Netrapte se,
když je uvidíte opouštět zemi, ale uvědomte si, že Já je tak miluji a toužím, aby byli se Mnou.
Ježíš

Když řekl tyto poslední věty, viděla jsem řady lidí, kteří jdou těsně s Ním a jsou bráni domů dřív,
než mají tyto hrozné události přijít. Lidé nepochopí, proč tito jsou vzati a budou si myslet, že by
raději chtěli žít.

Mt 10, 30-39
30: U vás však jsou spočítány i všechny vlasy na hlavě.
31: Nebojte se tedy! Máte přece větší cenu než všichni vrabci dohromady.
32: Ke každému, kdo ke mně bude znát před lidmi, budu se i já znát před svým Otcem v nebi;
33: ale kdo mě zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi.
34: "Nemyslete si, že jsem přišel uvést na zemi pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, nýbrž meč.
35: Můj příchod rozdvojí syna s otcem, dceru s matkou a snachu s tchyní:
36: lidé z vlastní rodiny se s člověkem znepřátelí.
37: Kdo miluje otce nebo matku více nežli mne, není mne hoden; kdo miluje syna nebo dceru více nežli
mne, není mě hoden.
38: A kdo nebere svůj kříž a chtěl by mě následovat, není mě hoden.
39: Kdo bude chtít zachovat svůj život, ztratí ho, kdo však ztratí svůj život pro mne, zachová ho.
Zj 6, 4-6
4: A vyjel jiný kůň, rudý; tomu, který na něm seděl, byla dána moc, aby vzal zemi pokoj a aby se lidé
navzájem pobíjeli. Byl mu dán také velký meč.
5: Když rozlomil třetí pečeť, uslyšel jsem volat třetí bytost: "pojď!" Podívám se – a hle: kůň černý; ten,
který na něm seděl, držel v ruce váhy.
6: A uslyšel jsem, jak z místa těch čtyř bytostí volá nějaký hlas: "Mírka pšenice za denár, tři mírky ječmene
za denár. Avšak oleji a vínu neškoď."
Mal 3, 19-24 (V originálu Mal 4, 1-6)
19: Hle, přichází ten den hořící jako pec; a všichni opovážlivci i všichni, kdo páchají svévolnosti,
se stanou strništěm. A ten přicházející den je sežehne, praví Hospodin zástupů; nezůstane po nich kořen
ani větev.
20: Ale vám, kdo se bojíte mého jména, vzejde slunce spravedlnosti se zdravím na paprscích. Rozběhnete
se a budete poskakovat jako vykrmení býčci,

21: rozšlapete svévolníky, že budou jako popel pod chodidly vašich nohou v ten den, který připravuji,
praví Hospodin zástupů.
22: Pamatujte na zákon mého služebníka Mojžíše, jemuž jsem vydal na Chorébu pro celého Izraele
nařízení a práva.
23: Hle, posílám k vám proroka Eliáše, dříve než přijde den Hospodinův velký a hrozný.
24: On obrátí srdce otců k synům a srdce synů k otcům, abych při svém příchodu nestihl zemi klatbou.
Joz 24, 14-15
14: Bojte se tedy Hospodina a služte mu bezvýhradně a věrně. Odstraňte božstva, kterým vaši otcové
sloužili za řekou Eufratem a v Egyptě, a služte Hospodinu.
15: Jestli se vám zdá, že sloužit Hospodinu je zlé, vyvolte si dnes, komu chcete sloužit: zda božstvům,
kterým sloužili vaši otcové za řekou Eufratem, nebo božstvům Emorejců, v jejichž zemi sídlíte. Já a můj
dům budeme sloužit Hospodinu.

1215. Poselství Ježíše ze dne 2. července 2020.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

ZAPOMNĚLI JSTE, ŽE SATAN EXISTUJE

Můj milovaný lide:
Život mého lidu pulzuje v nitru mého kříže slávy a majestátu, každé z mých dětí utváří
můj kříž lásky, každé z mých dětí, které usiluje o obrácení, přitahuje mé milosrdenství.
Můj lid stojí pevně ve Mně, žije ve Mně a vstupuje do Mne ve svatosti.
Moji lidé, volám vás bez přestání a vy Mě bez přestání neposloucháte a stále Mě urážíte.
Opovrhujete mým Slovem, aniž byste Mě znali. Jste duchovně slepí a odmítáte vidět
s novýma očima a zapomínáte, že "člověk žije nejen chlebem, ale každým slovem, které
vychází z Božích úst" [Mt 4, 4].
Mé děti se vydaly na špatnou cestu, rozhodly se se jít tam, kde jsem je varoval, aby nechodily,
aby se neztratily, a přesto daly přednost věcem světa a opovrhují naší Nejsvětější Trojicí a mou
Nejsvětější Matkou.
Moji lidé:

Nenajdete většího přímluvce, než je moje Matka, v jejím lůnu jsem přijal život,
a proti mé Matce Satan nedokáže zvítězit.
Zapomněli jste, že Satan existuje a že Satan se pozvedá proti člověku, aby jej oklamal
a přivedl do věčného ohně [1Petr 5, 8-9].
V tomto přítomném čase je nezbytné, aby se moji lidé sjednotili s mou Nejsvětější Matkou,
s její svatostí, s její čistotou a její POKOROU. Tato Pokora, vás přivede k vyvýšení v nebi, neboť
"KDO NEMÁ NIC, VLASTNÍ VŠECHNO". Má Neposkvrněná Matka byla vzata do nebe v TĚLĚ
I DUŠI, proto se Satan pustil do urputného boje proti mé Matce a proti každému z vás, jejích dětí.
Satan bojuje bez ustání a zvyšuje své úsilí v tomto rozhodujícím okamžiku.
Zapomněli jste, že tento pekelný drak užívá svou moc, aby vyvolával války, zmatek, nesvár
a rozdělení: ODPADLICTVÍ v mé církvi [Ef 6, 11-13].
Znamení nečekají, a vy si jich nevšímáte. Jste daleko od pochopení reality této generace, kterou
Zlý žene do sporů ve všech oblastech života, udržujete svět v nepokoji intrikami, pronásledováním,
hladem a nejistotou.
Nenacházíte pokoj a nenajdete jej, dokud nepřijdete ke Mně. Jestli se neobrátíte,
Zlý bude bude pokračovat v šíření duchovních pohrom a pohrom, které
v minulosti dopadly na lidstvo, dílem utrápené, dílem nevěřící těmto současným
pohromám.
Moji lidé, nejsou to jen katastrofy, které k vám přicházejí, ale i sláva mé Matky, aby
vám pomáhala, proto přivítejte s láskou modlitbu svatého růžence. Modlete se jej
a uvádějte jej do praxe v každém činu a díle svého života.
Jste na váze a chybí vám rozum. Zlý vychyluje rovnováhu k sobě a vy pokračujete, aniž byste brali
v úvahu bolest, k níž směřujete.
Moji lidé nevidí neshody, které existují v mém Domě, spory, které rozdělují mé
duchovní a můj lid. Kvůli tomu je nyní má církev ve zmatku.
Modlete se, mé děti, modlete se, země se třese se silou a rachotem. Modlete se za Spojené státy,
Mexiko, Portoriko, Střední Ameriku, a zejména za Guatemalu.
Modlete se, mé děti, tektonické zlomy aktivují sopky, spící sopky se probudí.
Modlete se, mé děti, modlete se, buďte silou mé církve!
Modlete se, mé děti, živly vás přivedou k utrpení.
Moje děti, obraťte se, přibližte se ke Mně, neopovrhujte slávou mé Matky!
Je nutné, aby má Matka byla uznána jako Matka lidstva, Spoluvykupitelka
a Prostřednice všech milostí.
Zlý uteče, jakmile má Matka bude bude uznána svými dětmi v celé své nádheře.
Nebojte se, mé děti, nebojte se, má Matka vás doprovází, nejste samy.
Nemějte strach, děti!
Já jsem váš Bůh, neopustím vás.
Udržujte svou naprostou důvěru ve Mne.

Žehnám vám.
Váš Ježíš.

1216. 5. července 2020: Připomínka poselství Ježíše ze dne 19. dubna 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

BUDOU VYKŘIKOVÁNA OBVIŇOVÁNÍ

Pátek 19. dubna 2019 (č. 783)
PŘIPRAVTE SE NA KONEC…

Mé děti, jak se připravujete na finanční strádání, připravte se na válku, neboť bude rychle
následovat.
Když muži začnou trpět hladem a když nebudou moci obstarat jídlo pro své rodiny, vznětlivost
prudce vzplane. Budou vykřikována obviňování a ve vašich ulicích se rozpoutá válka.
Až válka propukne, nastane rozdělení a smrt bude následovat. Mnozí z vás uvidí členy rodiny,
zabité ve vašich ulicích. Máte-li jídlo, zloději vniknou dovnitř, aby je ukradli. Už nikdy víc nepozná
Amerika pokoj a klidný život, protože Já jej odstraním. Nepřátelé Ameriky uvidí oslabený národ
a budou spřádat plány proti ní.
Po tomto čase se Amerika už nikdy znovu nepozvedne k prosperitě, neboť konec přijde velmi
rychle.
Ježíš

Zj 6, 4-8
4: A vyjel druhý kůň, ohnivý, a jeho jezdec obdržel moc odejmout zemi pokoj, aby se všichni navzájem
vraždili; byl mu dán veliký meč.
5: Když Beránek rozlomil třetí pečeť, slyšel jsem, jak třetí z těch bytostí řekla: "Pojď!" A hle, kůň černý,
a jezdec měl v ruce váhy.
6: A z kruhu těch čtyř bytostí jsem slyšel hlas: "Za denní mzdu jen mírka pšenice, za denní mzdu tři mírky
ječmene. Olej a víno však nech!"
7: A když Beránek rozlomil čtvrtou pečeť, slyšel jsem hlas čtvrté bytosti: "Pojď!"
8: A hle, kůň sinavý, a jméno jeho jezdce Smrt, a svět mrtvých zůstával za ním. Těm jezdcům byla dána
moc, aby čtvrtinu země zhubili mečem, hladem, morem a dravými šelmami.

1217. Poselství Ježíše ze dne 6. července 2020.
Nástroj: Linda Linkous (USA).

POJĎTE DO MÝCH SÍNÍ

Mé děti, vybízím vás, abyste vešly do mých síní – vyzývám vás nyní, abyste se modlily přede Mnou,
jak jste se dříve nikdy nemodlily. Proste, po čem toužíte a pocítíte mou velkou lásku
k vám.
Mé děti, procházíte obtížnými časy a prudkost těchto časů bude jenom růst. Chci vás přitáhnout
blíž ke Mně, utěšit vás a posílit vás pro to, co leží před vámi, ale musíte se ke Mně přiblížit.
V mé Přítomnosti je bohatství, které jste nikdy neokusily. Přeji si, aby mé děti vešly hlouběji
do uctívání Mne, abych vám mohl ukázat, co má přijít a jak vás ochráním, až tím půjdete.
Prosily jste – pojďte do mé Přítomnosti a přijímejte.
Ježíš

Mt 6, 33: Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.
Mt 22, 37: On mu řekl: "Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou
myslí."‘
Ž 5, 3: Pozornost mi věnuj, když o pomoc volám, můj Králi, můj Bože, vždyť se modlím k tobě!
Ž 6, 11: Hanba a velký děs padnou na všechny mé nepřátele. Pryč odtáhnou v náhlém zahanbení.
Jer 26, 11: Kněží a proroci řekli velmožům a všemu lidu: "Tento muž zasluhuje smrt za to,
co o tomto městě prorokoval, jak jste na vlastní uši slyšeli."

1218. Poselství Ježíše ze dne 7. července 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

SVĚT SE STAL PASTÍ

Moji lidé, svět se vám stal pastí. Přeji si, abyste uvolnili jeho sevření. Přeji si, abyste zatoužili
postavit Mne nad a před všechno ostatní, abyste se rozhodli poslouchat Mě ve všem a našli
zalíbení ve věcech shora.
Tolik mých dětí je rozptýleno činnostmi a útěky [před realitou] zbavených smyslu, a vaše myšlenky
jsou naplněny těmito věcmi a ne mým svatým Slovem. Brzy budete stát přede Mnou a vydáte Mi
zúčtování, protože čas na Zemi je již téměř u konce. Jak se Mi zodpovíte za tolik požehnání, která
jsem vám dal? Co jste učinili s dary, které jsem vám ve vašem životě udělil?
Nepřítel ve světě naplánoval mnoho potěšení a půvabů, aby vás okouzlil, fascinoval a vzdálil ode
Mne. Chce udržet vaši pozornost k těmto věcem tak dlouho, dokud nebude příliš pozdě.
Ježíš

1Jan 2, 15-17
15: Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není.
16: Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho oči a na čem si v životě zakládá,
není z Otce, ale ze světa.
17: A svět pomíjí i jeho chtivost; kdo však činí vůli Boží, zůstává na věky.
Řím 12, 2: A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli
rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.
Jak 4, 4: Proradná stvoření! Což nevíte, že přátelství se světem je nepřátelství s Bohem? Kdo tedy chce být
přítelem světa, stává se nepřítelem Božím.

1219. Poselství Ježíše ze dne 8. července 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

NESPRAVEDLIVÁ OBVINĚNÍ

Mé děti, prosily jste Mě o ochranu v tom, co přichází. Protože nevíte, kdo je ve vaší blízkosti
a v těch časech se obrátí proti vám, nechám vyvstat rozpory mezi vámi. Budou proti vám vznesena
nespravedlivá obvinění. Nebojujte s nimi, ale dovolte Mi upravit tento prostor mezi vámi a těmi,
kdo se obrátí proti vám, abych vás udržel v bezpečí. Ti, které od vás vzdálím, mají jen v úmyslu
své vlastní zájmy. Nestarají se o Mne, nebo o mé záležitosti, starají se jen o to, co jim přináší
užitek a naplňuje jejich přání.
Všímejte si pečlivě nových příležitostí a nových lidí, kteří vstoupí v tom čase do vašeho života,
protože nepřítel se pokouší zvrátit, co jsem Já učinil a vás vystavit nebezpečí.
Důvěřujete Mi. Já jsem s vámi a mohu vidět, co leží před vámi.
Ježíš

Lk 12, 53: "Budou rozděleni otec proti synu a syn proti otci, matka proti dceři a dcera proti matce, tchyně
proti snaše a snacha proti tchyni."
Mt 10, 21: Vydá na smrt bratr bratra a otec dítě, povstanou děti proti rodičům a připraví je o život.
Ž 91, 1-6
1: Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného.
2: Říkám o Hospodinu: "Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám."
3: Vysvobodí tě z osidla lovce, ze zhoubného moru.
4: Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost.
5:Nelekej se hrůzy noci ani šípu, který létá ve dne, moru, jenž se plíží temnotami, nákazy, jež šíří zhoubu
za poledne.
Ef 6,13: Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno
překonat a obstát.
Iz 54, 17: Žádná zbraň vyrobená proti tobě se nesetká se zdarem, každý jazyk, jenž proti tobě povstane
na soudu, usvědčíš ze svévole. Toto je dědictví Hospodinových služebníků, jejich spravedlnost je ode mne,
je výrok Hospodinův.“

1220. Poselství Ježíše ze dne 9. července 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

JSEM TADY

Mé děti, postoje vašeho srdce se Mi nelíbí.
Nevíte, že Mi působí zármutek, když mluvíte špatně o jiných mých dětech? Když posloucháte
rouhavé rozhovory? Neuvědomujete si, jaký smutek cítím, když sedím vedle vás a vy sledujete
nemorální programy, nebo se díváte na hanebné obrázky?
Přeji si, abyste přezkoumaly své srdce a byly svědomité v doznání svých hříchů, které tam najdete.
Přeji si, abyste poznaly, kdy existuje hřích ve vašem životě, a prosily Mě, abych vám pomohl se
osvobodit, když to potřebujete.
Řekl jsem vám v mém svatém Slovu – přišel jsem, abych vás vysvobodil.
Ježíš

Př 6, 16-19
16: Těchto šest věcí Hospodin nenávidí a sedmá je mu ohavností:
71: přezíravé oči, zrádný jazyk, ruce, které prolévají nevinnou krev,
18: srdce osnující ničemné plány, nohy rychle spěchající za zlem,
19: křivý svědek, který šíří lži, a ten, kdo vyvolává mezi bratry sváry.
Jak 1, 23-25
23: Vždyť kdo slovo jen slyší a nejedná podle něho, ten se podobá muži, který v zrcadle pozoruje svůj
vzhled;
24: podívá se na sebe, odejde a hned zapomene, jak vypadá.
25: Kdo se však zahledí do dokonalého zákona svobody a vytrvá, takže není zapomnětlivý posluchač,
nýbrž také jedná, ten bude blahoslavený pro své skutky.
1Jan 1-9
1: Co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli
a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme: Slovo života.
2: Ten život byl zjeven, my jsme jej viděli, svědčíme o něm a zvěstujeme vám život věčný, který byl u Otce
a nám byl zjeven.
3: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli
na společenství, které máme s Otcem a s jeho Synem Ježíšem Kristem.
4: To píšeme, aby naše radost byla úplná.
5: A toto je zvěst, kterou jsme od něho slyšeli a vám ji oznamujeme: že Bůh je světlo
a není v něm nejmenší tmy.
6: Říkáme-li, že s ním máme společenství, a přitom chodíme ve tmě, lžeme a nečiníme pravdu.
7: Jestliže však chodíme v světle, jako on je v světle, máme společenství mezi sebou
a krev Ježíše, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu.
8: Říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není.
9: Jestliže vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští
a očišťuje nás od každé nepravosti.

1221. Poselství Ježíše ze dne 10. července 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

NEBESKÉ BYTOSTI

Čím víc se zlí země budou pokoušet Mě odstranit, tím víc se jim v tom čase budu jasně projevovat
Já sám i má obrovská moc.
Mé děti, zázraky a vzájemná komunikace s nebeskými bytostmi se brzy stane mezi vámi více
běžnou. Buďte opatrné, protože ti, s nimiž jednáte, byli posláni Mnou a ne mým nepřítelem.
Má nesmírná moc se začíná pozvedat v mých lidech a jejich odvaha se brzy projeví před zraky
všech.
Žijete ve věku, jenž se nepodobá žádnému jinému. Uvidíte věci, o nichž jiní mohli jenom snít.
Uvidíte některé z posledních duší zachráněných na zemi.
Nakládejte se svým časem moudře, neboť brzy budete stát přede Mnou a budete souzeni.
Ježíš

Petr 3, 3-7
3: Především vám chci říci, že ke konci dnů přijdou posměvači, kteří žijí, jak se jim zachce,
4: a budou se posmívat: „Kde je ten jeho zaslíbený příchod? Od té doby, co zesnuli otcové, všecko zůstává
tak, jak to bylo od počátku stvoření.“
5: Těm, kdo toto tvrdí, zůstává utajeno, že dávná nebesa i země byly vyvolány slovem Božím z vody a před
vodou chráněny.
6: Vodou byl také tehdejší svět zatopen a zahynul.
7: Týmž slovem jsou udržována nynější nebesa a země, dokud nebudou zničena ohněm; Bůh je ponechal
jen do dne soudu a záhuby bezbožných lidí.
Jl 3, 1-5
1: I stane se potom: Vyleji svého ducha na každé tělo. Vaši synové i vaše dcery budou prorokovat, vaši
starci budou mít sny, vaši jinoši budou mít prorocká vidění.
2: Rovněž na otroky a otrokyně vyleji v oněch dnech svého ducha.
3: Způsobím, že budou na nebi i na zemi divné úkazy: krev a oheň a sloupy dýmu.
4: Slunce se zastře tmou a měsíc krví, dříve než přijde den Hospodinův, veliký a hrozný.
5: Avšak každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno, se zachrání. Na hoře Sijónu a v Jeruzalémě budou ti, kdo
vyvázli, jak řekl Hospodin, spolu s těmi, kdo přežili, jež Hospodin povolá.
Lk 21, 11: budou veliká zemětřesení a v mnohých krajinách hlad a mor, hrůzy a veliká znamení z nebes.
Žid 13, 2: S láskou přijímejte i ty, kdo přicházejí odjinud – tak někteří, aniž to tušili, měli za hosty anděly.

1222. 11. července 2020: Připomínka poselství Ježíše ze dne 23. července 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

NEJSTE PŘIPRAVENÍ

Čtvrtek, 23. července 2018 (č. 492).

BĚDA, BĚDA

Mé děti, mnohokrát jsem vám řekl, že nejste připraveny na to, co přichází, a je to tak. Zlo ve
vašem světě exponenciálně vzrůstá, dokonce i teď, ale bude to daleko horší, až moji milosrdní
budou vzati ze země. Ti šíří laskavost a lásku kamkoli přijdou, a to už skončí.
V nepříliš daleké budoucnosti uvidíte, jak zlo ovládne lidi, které potkáváte. Pro vašeho nepřítele
jich na zemi pracuje mnoho a brzy uvidíte výsledek jejich působení. Přivodí hodně škody mým
lidem. Způsobí, že mnoho jich zemře. Zavedou mnoho bezbožných zákonů tam, kde jste,
a v národech kolem vás.
Připravte se, že budete žít ve světě, který je mnohem víc zkažený než ten, který nyní vidíte kolem
sebe, neboť právě přichází. Pro mnoho lidí nebudou pokryty základní potřeby a Zlý má plán jak
v tomto čase mnohé přinutit, aby si vzali jeho znamení.
Běda, běda, obyvatelům země, neboť Satan sestoupil ve svém hněvu k vám a brzy se bude snažit
zničit vše, co vidíte.
Ježíš

Dan 7, 25: Bude mluvit proti Nejvyššímu a bude hubit svaté Nejvyššího. Bude se snažit změnit doby
a zákon. Svatí budou vydáni do jeho rukou až do času a časů a poloviny času.
Zj 12, 7-12
7: A strhla se bitva na nebi: Michael a jeho andělé se utkali s drakem.
8: Drak i jeho andělé bojovali, ale nezvítězili, a nebylo již pro ně místa v nebi.
9: A veliký drak, ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který sváděl celý svět, byl svržen na zem a s ním
i jeho andělé.
10: A slyšel jsem mocný hlas v nebi: "Nyní přišlo spasení, moc a království našeho Boha i vláda jeho
Mesiáše; neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je před Bohem osočoval dnem i nocí.
11: Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví. Nemilovali svůj život tak, aby se
zalekli smrti.
12: Proto jásejte, nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte! Běda však zemi i moři, neboť sestoupil k vám
ďábel, plný zlosti, protože ví, jak málo času mu zbývá."

1223. 12. července 2020: Připomínka poselství Boha Otce ze dne 8. července 2016.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

HOŘE ZAČÍNÁ

Byla jsem velmi zarmoucená kvůli zastřelení pěti policistů v Dallasu během minulé noci
a v pláči jsem nad tím křičela k Bohu v mých modlitbách. Toto je, co řekl.
Zmasakrovali jste mé nevinné a jejich krev křičí ke Mně. Odvrátili jste se od mých cest
a milujete své neřesti. Vskutku, chlubíte se tím před celým světem. Nepřijali jste mou radu
a odmítli má Přikázání. Už netoužíte po Mně, ani po mých věcech a nyní dostanete, co jste chtěli.

Mnohem víc životů bude odebráno – padněte na tvář a modlete se, moji lidé! Přeji si, aby můj
lid se modlil za ztracené mezi těmi, kteří budou brzy vzati. Mnohem víc smrti přijde do Ameriky
a do světa.
Amerika k sobě pozvala Ducha vraždy, když hromadně zabíjela nevinné už před tolika roky
a ještě vyzývá k zabíjení drahých nemluvňat, která jsem stvořil. Tento duch od vás neodejde,
Ameriko, bude růst.
Modlete se, moji lidé, modlete se! Modlete se za ztracené a vytvořte podmínky pro svou vlastní
ochranu a ochranu těch, kteří jsou vám drazí. Kdysi šla Amerika po mých cestách, ale nyní se od
nich odchýlila. Už si víc nepřeje, abych byl spojen s jejími záležitostmi, a vskutku, už nyní nemám
podíl na jejích cestách. Běda národům, které na Mne zapomněly, a toto běda nyní začalo.
Na můj lid bude také zaútočeno. Tyto útoky se zhorší, mé děti, až bezbožní budou hledat jak
obvinit každého, jen ne sebe, za vše, co se děje. Najděte se ve Mně, najděte se v mém Slovu
a Já vám ukážu, co byste měli dělat.
Bůh Otec

Iz 10, 1-3
1: Běda těm, kdo nařizují ničemná nařízení těm, kdo předpisují plahočení,
2: nuzným odnímají možnost obhajoby, utištěné mého lidu zbavují práva; jejich kořistí jsou vdovy
a sirotky olupují.
3: Co si počnete v den navštívení, až se z dálky přižene zkáza? Ke komu se utečete o pomoc,
kde zanecháte svoji slávu?
Ž 9, 17: Hospodin tu zřejmě zjednal právo: svévolník uvízl v léčce přichystané vlastní rukou.
2Sam 12, 10: Nyní se už nikdy nevyhne meč tvému domu, protože jsi mnou pohrdl a vzal jsi Chetejci
Urijášovi ženu, aby ti byla manželkou.

1224. Poselství Ježíše ze dne 13. července 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

MOJE ODŠKODNĚNÍ
Nastala chvíle mé nápravy. Vše, co vám bylo vzato, musí být splaceno.

Poznámka: Zaslechla jsem tvrdost v jeho hlase a silně jsem cítila, že bude jednat velmi přísně s
těmi, kdo jeho dětem něco odcizili, když je odmítnou odškodnit a měla jsem pocit, že On jim věci
odebere. To nutně neznamená, že vaše odškodnění přijde od těch, kdo vám něco vzali, ale ti se
musí s konečnou platností těch věcí vzdát, neboť nečinili, co je správné,
a On sám se rozhodne, jak budete odškodněni.
Všem, kteří ke Mně křičeli: slyšel jsem váš křik. Vy, kdo jste byli okradeni, vy, kdo jste byli vyhnáni
ze své půdy, vy, kteří jste trpěli v rukou jiných, určil jsem pro vás vaše odškodnění,
a nyní je čas.

Začněte Mi teď za to děkovat.
Ježíš

Gal 6, 7: Nemylte se, s Bohem nejsou žerty! Kdo co zasel, to taky sklidí.

1225. Poselství Boha Otce ze dne 14. července 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

TVÁ NEVÍRA

Ty, ó, člověče, který ve Mne nevěříš, jsi bez omluvy. Dal jsem ti celé Stvoření a ukázal ti mou
velkou nádheru. Dal jsem ti mé svědky, kteří Mě navštívili tady v nebi a vrátili se zpátky na zem.
A kdyby toho nebylo dost, dávám ti slova a upozornění už předem a svěřuji tě mým andělům,
kteří tě zachránili před smrtí.
Přesto ještě pochybuješ, vysmíváš se Mi a pohrdáš Mnou a mým lidem. Stále odmítáš věřit
a dáváš přednost radě svého rozumu přede Mnou.
Nyní tě předám bezbožnosti, v níž setrváváš. Už dost dlouho jsem tě naléhavě prosil. Vybral sis
bezbožnost přede Mnou a nyní ji budeš mít.
V těchto časech, kdy přicházejí neštěstí a šíří se epidemie, kdy země je pustošena válkou, nebudeš
mít kam utéct. Nebudeš mít žádnou pomoc na zemi a kvůli své nevíře, nebudeš mít žádnou v nebi.
Připrav se na setkání se svým osudem.
Bůh Otec

Př 1, 23-30
23: Obraťte se, když vám domlouvám. Hle, nechám na vás proudit svého ducha, uvedu vám ve známost
svá slova:
24: Protože jsem volala, a vy jste odmítali, ruce jsem vztahovala, a nikdo na to nedbal,
25: každé mé radě jste se vyhýbali, nedali jste na mé domlouvání,
26: i já se budu smát, až budete v bídě, budu se vysmívat, až na vás přijde strach,
27: až na vás přijde strach jako ničivá bouře a vaše bída se přižene jako vichřice, až na vás přijde soužení
a tíseň.
28: Tehdy mě budou volat, a neodpovím, budou mě hledat za úsvitu, a nenaleznou,
29: protože měli poznání v nenávisti a bázeň před Hospodinem si nezvolili,
30: nedali na mou radu, každou mou domluvu znevážili.
Ž 53
1: Pro předního zpěváka, při tanečním reji. Poučující, Davidův.
2: Bloud si v srdci říká: "Bůh tu není." Všichni kazí a bezprávně kdeco zohavují, nikdo nic dobrého neudělá.
3: Bůh na lidi pohlíží z nebe, chce vidět, má-li kdo rozum, dotazuje-li se po Boží vůli.
4: Odpadli však všichni, zvrhli se do jednoho, nikdo nic dobrého neudělá, naprosto nikdo.
5: Což nevědí ti, kdo páchají ničemnosti, kdo jedí můj lid, jako by jedli chleba, ti, kdo Boha nevzývají,
6: že se jednou třást budou strachem, strachem, jaký ještě nebyl? Kosti toho, kdo tě oblehl, Bůh rozmetá,
zahanbíš je, protože je Bůh zavrhl.

7: Kéž už přijde Izraeli ze Sijónu spása! Až Bůh změní úděl svého lidu, bude Jákob jásat, Izrael se
zaraduje.
Oz 4, 6: Můj lid zajde, protože odmítá poznání. Ty jsi zavrhl poznání a já zavrhnu tebe; nebudeš mým
knězem. Zapomněls na zákon svého Boha; i já zapomenu na tvé syny.
Řím 1, 19-21
19: Vždyť to, co lze o Bohu poznat, je jim přístupné, Bůh jim to přece odhalil.
20: Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé
přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu.
Ž1
1: Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává
s posměvači,
2: nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci.
3: Je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas, jemuž listí neuvadá.
Vše, co podnikne, se zdaří.
4: Se svévolníky je tomu jinak: jsou jak plevy hnané větrem.
5: Na soudu svévolní neobstojí, ani hříšní v shromáždění spravedlivých.
6: Hospodin zná cestu spravedlivých, ale cesta svévolníků vede do záhuby.

1226. Poselství Ježíše ze dne 15. července 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

AGENTI MÉHO NEPŘÍTELE

Mezi mými dětmi na zemi chodí mnoho zkažených, kteří byli ovládnuti nepřítelem pomocí klamu
a mámení smyslů. Ti stále plní žádosti nepřítele.
Myslí si, že zvrátí, co jsem udělal od samého počátku, neboť jsou agenty mého nepřítele.
Nemohou zničit to, co Já, Nejvyšší, jsem vymyslel. Nemohou předělat, co jen Já mohu navrhnout
a stvořit. Jejich snahy jsou marné, neboť nic, čeho dosáhnou, je neuspokojí.
Nic na světě nemůže utišit jejich touhu po Mně a pokoušejí se ji naplnit jinými věcmi.
Chodí křivolakými cestami s žádným přáním nápravy a víc jim nebude dáno. Přenechal jsem je
jejich lstivým cestám.
Přišel jsem, abych je zachránil, ale oni se starají jen o věci světa. Upínají se ke svým iluzím
a špinavostem svého světa, a tak je jim předám.
Nyní se jejich oči se už neotevřou a takto se setkají s koncem.
Oslepil jsem jejich oči, protože si nevybrali ani Mne, ani věci ze Mne.
Ježíš

Iz 44, 17-20
17: Z toho, co zůstalo, si udělá boha, modlu, před kterou se hrbí a jíž se klaní a k níž se modlí
a žadoní: "Vysvoboď mě, jsi přece můj bůh!"
18: Nevědí nic a nechápou, mají oči zalepené a nevidí, jejich srdce nevnímá.

19: Ale on si to nebere k srdci, chybí mu poznání a rozum, aby si řekl: "Polovinu jsem spálil,
na žhavém uhlí jsem napekl chleba a upekl maso a jedl jsem, ze zbytku jsem udělal tuhle ohavnost
a hrbím se před špalkem."
20: Kdo se zabývá popelem, toho zavádí bláhovost srdce, ten svůj život nevysvobodí, ani se neptá:
"Není to, co mám v pravici, pouhý klam?"
Jan 3, 16-19
16: Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul,
ale měl život věčný.
17: Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen.
18: Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, již je odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného
Syna Božího.
19: Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich
skutky byly zlé.

1227. Poselství Matky Spásy ze dne 11. července 2020.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

BUĎTE ÚTOČIŠTĚM PRO TY, KDO NEVĚDÍ KAM JÍT

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
V mém srdci pulzují mé děti, které opatruji s láskou a nechci, aby se odvrátily od mého Syna.
Tato generace prožívá těžké časy, které jste přitáhly na sebe tím, že jste pracovaly
a jednali mimo Boží vůli.
Boží záměry jsou naplňovány pro dobro duší [Iz 45, 18], a nezapomínejte, že modlitba, kterou
se modlíte se zkroušeným a pokorným srdcem, je vždy vyslyšena [Mt 7, 7-8; Mt 21, 21-22],
a je to tato modlitba, která dokáže zmírnit sílu všeho, co tato generace zakouší a bude zakoušet
podle Božího nařízení.
Mé děti, dívám se na tolik lidí, kteří stále jen opakují slova, zatímco jejich mysl je daleko
od těchto slov, jimiž se chtějí modlit.
Je naléhavé modlit se svým srdcem, všemi silami a smysly, modlit se uvědoměle
a aktivně za dobro vašich bratrů.

Nechci, abyste ztratily odvahu v tomto čase, ale abyste pokračovaly pod ochranou mého Syna.
Žijete v odpočítávání vašeho setkání s tím, co jsem prorokovala lidstvu.
Čiňte pokání v každém okamžiku svého života, kajte se a uskutečňujte nápravu za hříchy,
jichž jste se dopustily! Je pro vás důležité, abyste zůstaly v pokoji vzhledem k blízkosti
Varování, během něhož se přezkoumáte od základu, aniž by jediný hřích, jediná spáchaná urážka,
byly ponechány stranou a nebyly by přezkoumány.
Pro některé to bude lehký vánek, pro jiné opravdová muka, jež pocítí a jimž nebudou moci
uniknout, pro jiné to bude návrat k mému milovanému Synu lítostí nad spáchanými urážkami.
Jiné nesnesou uvidět nepravosti svého života a budou mít pocit, že umírají, aniž
by zemřely, a z toho důvodu se postaví proti lidu mého Syna a připojí se k hordám Zlého.
Tento čin Božího milosrdenství pro duše nesmí přijít, aniž byste se přezkoumávaly znovu
a znovu, děti mého Neposkvrněného Srdce. Nepolevujte, vyzpovídejte se ze svých hříchů
a už nehřešte.
Církev mého Syna je obklíčena zlem, které všude vyvolává rozdělení, šíří jed starého hada
[2Kor 11, 3] v církvi mého Syna, aby duše byly ztraceny.
Už mnoho roků jste byly varovány, abyste se připravily na každou zkoušku, kterou prožíváte
a na ty, kterým bude celé lidstvo vystaveno. Očista lidu mého Syna pokračuje a postupně zesiluje,
jak se budoucí měsíce budou blížit konci tohoto roku a příštího roku, během něhož vzroste utrpení
mystického Těla mého Syna.
Děti mého Neposkvrněného Srdce, nezapomeňte, že je naléhavé, abyste posílily svou víru tím,
že budete duchovně růst, modlit se a vstupovat do poznání díla a jednání mého Syna.
Nepodléhejte farizeům a obíleným hrobům, uchovejte si svou víru, aniž byste se obracely zpět.
Můj Syn sdílí svůj kalich s vámi, abyste s ním mohly říct: "NE MÁ VŮLE, ALE AŤ SE STANE TVÁ
VŮLE " [Lk 22, 42].
Vyzývám vás, abyste se obrátily, abyste neztratily víru a věčný život. Můj Syn trpí kvůli
velkému počtu duší, které jdou do propasti, chráněné pýchou, neposlušností
a nedostatkem pokory.
Děti mého Neposkvrněného Srdce, vyzývám vás, abyste se modlily, církev mého Syna
trpí a vy, jako ovce bez pastýře, se stáváte zmatené.
Děti mého Neposkvrněného Srdce, vyzývám vás, abyste se modlily, Země bude
otřesena přitažlivou silou nebeského tělesa.
Děti mého Neposkvrněného Srdce, vyzývám vás, abyste se modlily svým srdcem,
rozjímaly o lásce Boha k vám, rozjímaly o mé lásce ke každému z vás, milované
Nejsvětější Trojicí.
Nebojte se, děti, nebojte se, buďte útočištěm pro ty, kdo nevědí kam jít, buďte svědky lásky mého
Syna, podřiďte se žádostem mého Syna, čerpejte sílu z evangelia, z Těla a Krve mého Syna,
přijímejte Jej náležitě připravené.
Nebojte se, mé děti, poznáte VELKÝ ZÁZRAK, uvidíte výsledek víry, který se naplní v San
Sebastianu v Garabandalu, sdílený v mé svatyni v Guadalupu v Mexiku, v Saragoze, v mé svatyni v
bazilice Pilier a na místech, kde jsem se zjevovala a kde se stále budu zjevovat na Zemi. Požádala
jsem mého Syna, aby požehnal duše celého světa, neboť VELKÝ ZÁZRAK POSLOUŽÍ
K OBRÁCENÍ LIDSKÝCH STVOŘENÍ.

Mé děti se budou chtít dostavit do těchto svatyň, i když to bude pro ně těžké. Ty, které uvidí
[VELKÝ ZÁZRAK] a ty, které jej vnitřně důstojně prožijí, poznají, že Bůh je ochraňuje,
a strach se vzdálí od těchto dětí, které jsou moje.
Pokryjte se drahou Krví mého Syna a připravte se na zasvěcení mému Neposkvrněnému Srdci
během měsíce října, zasvěcenému svatému růženci.
Nebojte se, mé děti!
Buďte věrnými stoupenci mého Syna, jeho svatý Zbytek.
Žehnám vám.
Matka Maria

1228. Poselství Ježíše ze dne 16. července 2020. Připomínka poselství z 2. ledna 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

ZNEPOKOJUJÍCÍ VICHRY ZMĚNY
S vážností jsem cítila, že Pán si přeje znovu sdělit toto Slovo, abych varovala před časem, který brzy přijde.

2. ledna 2018

Vítr změny

Nový vítr se brzy prožene Amerikou. Je to velký, kvílivý vítr změny, ale změny, které přinese,
nebudou dobré.
Tento vítr vymete hojnost ze země Ameriky. Vymete klid z této země hříchu. Vymete od vás
většinu pohodlí, abyste mohli poznat, že Já jsem Bůh, a budu všemi uctíván.
Ti z mých lidí, kteří jdou se Mnou v těsné blízkosti, budou zaopatřeni v tomto čase nouze, ale ti,
kdo Mě stále odmítali, nebudou mít dostatek.
Konec je blízko, mé děti, a vy nejste připraveny. Hledejte mou tvář pro to, co bych pro vás v tomto
čase musel udělat, abych mohl připravit vaše srdce na to, co přichází.
Ježíš

Poznámka: V mém duchu jsem slyšela silný a vtíravý vítr a viděla jsem obraz prázdnoty
a zpustošení. Vítr mi připomněl silný vichr ze severu v zimě, ale obraz, který jsem viděla,
se mi nezdál být obdobím zimy, ale horka. Vypadalo to jako scenérie, které jsem si zvykla vídat
v dalekém západním Texasu, kde se země rozprostírala tak daleko, že jste si mysleli,
že nikdy nekončí, a nic jiného nebylo v dohledu než poušť. Viděla jsem závany prachu
a prázdnotu. Žádné lidi. Žádná zvířata, ani dopravní prostředky v dohledu. Jen obrovské plochy
prázdnoty a vítr nesoucí prach po dálnici. Nevím, co ten obraz znamená.
V mém duchu jsem na obzoru znovu viděla temný, hrozivý bouřkový mrak, který mi připomínal
bouři s tornády, ale tentokrát mi bylo ukázáno, že to není jedna bouře, ale tři bouře dohromady.
Jedna bouře byla válka. Druhá bouře bylo neuvěřitelné ekonomické zhroucení. Další bouře mi ještě
nebyla plně odhalena, ale zdá se, že to je epidemie, nebo nějaký druh choroby, která se rychle šíří.

Viděla jsem muže v typických armádních uniformách pouštních barev (písková a vybledlá armádní
zeleň), jak stojí kolem a diskutují. Zaslechla jsem slova "zápach rozkládajících se těl a nedostatek
místa k pohřbení mrtvých", ale nevím, co způsobilo tuto smrt. Myslím, že válka přišla jako první a
zabila tolik lidí, že jsme neměli žádné místo, abychom je pochovali.
Pak jsem viděla ekonomický problém. Viděla jsem lidi v pěkných domech, kteří neměli co jíst.
Neměli žádné peníze, aby si cokoli koupili. Pokoušeli se prodat svůj majetek, ale nikdo nic neměl,
aby si to koupil. Viděla jsem šejdíře, jak se zabývají pokusy lidi podvést a říkat jim, že mají jídlo,
ale žádné neměli. Viděla jsem, že konec takových lidí bude daleko horší – dostali "tu nemoc",
jak ji nazývali.
Epidemie, nebo nemoc tohoto typu, která byla velmi obávaná, se šířila. Lidé se ze strachu zavřeli
ve svých domovech. Ti, kdo se zabývali podváděním jiných, byli první, kdo ji dostali. Tato nemoc
je velmi zlá a zabíjí rychle. Připadá mi, že musela začít v nějakém druhu jídla, nebo přijít
z nějakého druhu potravy, neboť to je způsob, kterým se rozšířila. V duchu jsem viděla,
že byla úmyslně rozšířena nepřítelem.
Viděla jsem matky, které zešílely, když jejich děti umíraly před jejich očima. Viděla jsem muže,
kteří se zbláznili, protože byli předtím zámožní a nyní neměli nic. Viděla jsem, že nejlépe si v tom
vedli lidé, kteří byli těmi, kdo žili blízko země – kvůli nedostatku lepšího slova, druh lidí, kteří byli
zvyklí mít málo a kteří věděli jak hledat jídlo a připravit své vlastní léky.
U mnohých v tomto bodu převládla jejich násilnická povaha a loupež a zabíjení se staly běžnými.
Většina se nemohla bránit, protože byli zesláblí. Viděla jsem, že ti, kdo měli obrovskou víru, ještě
měli co jíst, ale bylo to pečlivě střežené tajemství. V noci, zavření ve svých domovech, se všichni
shromáždili kolem stolu. Když chválili Boha, jídlo se objevilo na talířích před nimi a najedli se do
sytosti. To se ale stalo problémem, když začali být skutečně nápadní ve svých zdravých tělech mezi
hladovějícími kolem nich. Byli kvůli tomu napadáni, protože všichni ostatní si mysleli, že mají jídlo
ve svých domech, které ukrývali před ostatními a lhali o tom.
Lv 19, 32: Před šedinami povstaň a starci vzdej poctu. Boj se svého Boha. Já jsem Hospodin.
Ž 34, 8: Hospodinův anděl se položí táborem kolem těch, kteří se bojí Boha, a bude je bránit.

Ź 115, 11: Vy, kdo se bojíte Hospodina, doufejte v Hospodina, je vám pomocí a štítem.
Iz 25, 1: Hospodine, ty jsi můj Bůh! Tebe budu vyvyšovat, vzdávat chválu tvému jménu, neboť činíš
podivuhodné věci, tvé odvěké úradky jsou věrná pravda.
Ž 150, 6: Všechno, co má dech, ať chválí Hospodina!

1229. Poselství Ježíše ze dne 17. července 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

DOKONALÁ BOUŘE

Velká tragedie přichází k zemi Ameriky, protože se ke Mně obrátila zády.

Naplánoval jsem dokonalou bouři, abych uskutečnil mé záměry. Mé děti budou v této bouři
chráněny, ale ještě budou trpět deštěm, spolu s nespravedlivými, dokud vás nezavolám ke Mně
domů.
Tato dokonalá bouře bude obsahovat tři spojené prvky. Ekonomickou bouři nepředstavitelných
rozměrů, bouři "přírodních" pohrom a bouři smrtelných nemocí. Tyto prvky budou kombinovány
a promíchány, budou do sebe táhnout všechny lidi na tváři země a způsobí rozsáhlé strádání.

Poznámka: Když Pán mluvil, jak je uvedeno v hořejším paragrafu, viděla jsem znovu vizi mixéru –
lidé jsou mícháni do soudů. Jsem si jistá, že tato bouře je realizací této vize.(*)
Tato bouře začne velmi náhle a bude mít velkou intenzitu. Mé děti budou mít v ní pokoj, neboť
ji budou vnímat jako to, čím je – znamením mého návratu. Lidé země budou v této bouři prožívat
muka.
Navrhl jsem tuto bouři tak, aby očistila ty, kdo mou očistu ještě potřebují a přivést je do soudu
národů. Něco daleko horšího přichází pro ty, kteří se nekají.
Buďte rychlí v kajícnosti, jestliže jste hřešily, mé děti. Hledejte mou tvář, abych vás mohl provést
touto bouří. Nepřestávejte Mě hledat, dokud nebudete cítit, že vás vedu, abyste neměly strach,
až to přijde k vám.
Citace ze Slova, které nám Pán řekl v roce 2011, na které mě upozornil:

Ukryjte se ve Mně, najděte se ve Mně. Schovám vás pod má křídla a ochráním vás od všeho,
co přichází, mé děti, jen budete-li poslouchat mé příkazy a poběžíte ke Mně, a ne do světa jako
svého živitele. Když poběžíte do světa a budete plnit své vlastní plány, pak nebudete nalezeni
ve Mně, až tato bouře začne, a vaším chlebodárcem bude muset být svět.
Těm, kdo Mě znali jako svého pomocníka, bude pomoženo. Ti, kdo Mi slouží a uctívají Mě celou
svou podstatou, budou zachováni. Ti, kdo si Mne nebudou všímat, dokud nepřijde čas jejich nouze,
nebudou mít dostatek.
Připravte se dobře, mé děti. Připravte se tím, že budete vzhlížet ke Mně a řídit se mými Přikázáními
k vám. Poslouchejte Mě s mimořádnou pečlivostí a bude se vám dařit v přicházející bouři, neboť
mým přáním je, aby vám nechyběla žádná dobrá věc, kterou otřebujete.
Hledejte Mě teď a Já vás povedu v přípravě vašich domů navzdory přicházející bouři. Postavte Mne
nad samotné své životy a budete prospívat. Ignorujte Mne a bude to na vaše vlastní nebezpečí.
Můžete se připravit na mou cestu, nebo na cestu lidí. Kterou cestu si vyberete?
Ježíš

Mt 7, 24: A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil
svůj dům na skále.
Lk 6, 48: Je jako člověk, který stavěl dům: kopal, hloubil, až položil základy na skálu. Když přišla povodeň,
přivalil se proud na ten dům, ale nemohl jím pohnout, protože byl dobře postaven.
Mt 7, 25: Tu spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice, a vrhly se na ten dům; ale nepadl, neboť měl
základy na skále.
Fil 4, 7: A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.
Ž 91, 11: On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách.

2Kr 6, 16-17
16: Odvětil: „Neboj se, protože s námi je jich víc než s nimi.“
17: Potom se Elíša modlil: "Hospodine, otevři mu prosím oči, aby viděl!" Tu Hospodin otevřel mládenci oči
a on uviděl horu plnou koní a ohnivých vozů okolo Elíši.
Ž 34, 7: Tento ponížený volal a Hospodin slyšel, ve všem soužení byl jeho spása.
Jr 1, 17: Ty však přepásej svá bedra, povstaň a vyřiď jim všechno, co jsem ti přikázal. Jen se jich neděs,
jinak tě naplním děsem z nich.
Př 31, 17: Bedra si opáše silou a posílí své paže.
Job 40, 7: "Nuže, opásej si bedra jako muž, budu se tě ptát a poučíš mě."
Ž 46, 2: Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená.
Ž 46, 7: Pronárody hlučí, království se hroutí, jen vydá hlas a země se rozplývá.
Ž62, 8: Má spása a sláva je v Bohu, on je má mocná skála, v Bohu mám útočiště.
Ž 91, 9-10
9: Máš-li útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov,
10: nestane se ti nic zlého, pohroma se k tvému stanu nepřiblíží.
Ž 91, 4: Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost.
Ž 78, 20: Do skály sic udeřil a potoky vod tekly proudem. Může však dát také chleba nebo opatřit pro svůj
lid maso?“
Ž 30, 10: Jaký užitek vzejde z mé krve, sestoupím-li v jámu? Což ti prach vzdá chválu, bude hlásat tvoji
věrnost?
Ž 54, 4: Slyš moji modlitbu, Bože, naslouchej slovům mých úst.
Mt 5, 45: Abyste byli syny nebeského Otce; protože on dává svému slunci svítit na zlé i dobré
a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé.

(*) Poselství č. 603

1230. 18. července 2020. Připomínka poselství Boha Otce ze dne 21. dubna 2011.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

PŘICHÁZEJÍ TĚŽKOSTI

Mé děti, na svět přicházejí těžkosti. Teď vidíte těžkosti kolem sebe, ale jak bude tento nový věk
svítat, bude to daleko, daleko horší. Problémy, které před vámi vidíte, jsou ve srovnání
s tím, co brzy přijde, velmi malé.
Mé děti, připravte si své domy! Připravte svá těla a mysl na prudký útok nepřítele, který přichází.
Přeji si, abyste se v tomto čase za Mne postavili velcí a silní, aby se vaše srdce naplnila odvahou,
až budete čelit tomu, co leží těsně před vámi, ale mnozí z vás odmítají uvěřit, že se něco vůbec
blíží. Mnozí z vás věří, že v tomto světě nikdy nebudete trpět, a to není pravda. Netrpěl můj Syn?

Ušetřil jsem Jej? Ne, a vy jste společnými dědici – nejen v jeho požehnáních, ale také v jeho
utrpení.
Katastrofické události pokryjí svět předtím, než se můj Syn vrátí, protože všechny národy budou
testovány a souzeny podle mého svatého Slova.
Mé vlastní děti v některých z těchto katastrofických událostí ztratí své blízké. Jak jsem řekl ve svém
Slovu, budou existovat hladomory, zemětřesení, epidemie.
Nepokoje v mnoha vládách přijdou brzy, dřív, než si myslíte, a mnohé to uvede do zmatku.
Vlády budou bojovat mezi sebou. Království povstane proti království. Žal vás obklíčí, ale ještě víc
vás pokryje má láska. Pro ty, kdo zůstávají ve Mně, to bude čas odhalení mé slávy na celé zemi.
Bude to doba mnoha zázraků, zázraků, které tento svět ještě nikdy neviděl, dokonce ani za života
mého Syna.
Ti, kdo nesou mou slávu po celé zemi, budou testováni a zkoušeni všemi možnými způsoby.
Nepřítel vašich duší udělá vše, co je v jeho silách, aby vás zastavil, bránil vám v práci, zdržoval
vás. Vás, kdo jste povoláni a vybráni následovat vaše volání. Jakmile to udělá, pokusí se vás zničit.
Zaútočí na vaše rodinné příslušníky, vaše přátele, vaše povolání. Obrátí vaše přátele proti vám.
To vše a další přichází v této době velkého smutku. Ale ti, kdo Mě znají, ti, kdo zůstanou věrní Mně
a mému Slovu, poznají velkou radost navzdory zármutku, který je obklopuje. Budou odvážní,
budou směle promlouvat mé Slovo a přinášet slávu mému jménu. V této době způsobí, že do
[mého] království přijde mnoho duší.
Vy, kdo neodpovíte na mé volání, buďte připraveni Mi vydat účet. Buďte připraveni se zodpovídat
z toho, co jste udělali s tímto životem, který jsem vám dal.
Podívejte se, mé děti, vaše vykoupení se blíží, ale mnoho žalu je předchází. Nebojte se, až se tyto
věci začnou stávat, protože podle mého Slova se musí stát dřív, než se můj Syn vrátí na Zem.
Ano, mé děti, nyní přicházejí do světa potíže, ale moje láska vás obklopí. Připravte své domy,
připravte svou mysl na to, co přichází, neboť potíže v tom čase navštíví každý dům na Zemi.
Bůh Otec

2Kor 1, 5: Ten, kdo nás k tomu připravil a dal nám již Ducha jako závdavek,
je Bůh.
1Petr 4,13: ale radujte se, když máte podíl na Kristově utrpení, abyste se ještě více radovali, až se zjeví
jeho sláva.
1Petr 4, 16: Kdo však trpí za to, že je křesťan, ať se nestydí, ale slaví Boha,
že smí nosit toto jméno.
Řím 8, 18: Soudím totiž, že utrpení nynějšího času se nedají srovnat s budoucí slávou, která má být na nás
zjevena.
1Petr 3, 14: Ale i kdybyste pro spravedlnost měli trpět, jste blahoslaveni. Strach
z nich ať vás neděsí ani nezviklá
Mt 24, 7: Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad
a zemětřesení na mnoha místech.
Mt 24, 8: Ale to vše bude teprve začátek bolestí.

Mk 13, 18: Modlete se, aby to nebylo v zimě.
Lk 21, 11: budou veliká zemětřesení a v mnohých krajinách hlad a mor, hrůzy
a veliká znamení z nebes.
Lk 21, 28: Když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko.
Zj 9, 20: A přesto se ostatní lidé, kteří v těch pohromách nezahynuli, neodvrátili od výtvorů svých rukou;
nepřestali se klanět démonům a modlám ze zlata, stříbra, mědi, kamene i dřeva, které jsou slepé, hluché
a nemohou se pohybovat;
Jan 14, 12: Amen, amen, pravím vám: Kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které já činím, a ještě větší,
neboť já jdu k Otci.
Job: 23, 10: Zato on zná moji cestu; ať mě zkouší, vyjdu jako zlato.

1231. 19. července 2020. Připomínka poselství Ježíše ze dne 9. února 2012.
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ZPŮSOBÍM, ŽE SI VYBERETE

9. února 2012

Promíchám národy
Já podnítím národy k boji proti národům a lidi, aby válčili mezi sebou. Roznítím domácnosti, kde
zůstává nevěra. Způsobím, že moji lidé si vyberou Mne, nebo si vyberou svět, pro nárůst konfliktů
mezi nimi.
Moji lidé byli nedbalí ve svých volbách Mi sloužit, dávali přednost pohodlí a jednotvárnosti před
horlivostí pro můj dům, a tak Já je vyburcuji z klidu.
Učiním opatření, moji lidé, abyste si vybrali Mne způsobem, který si zvolíte v tom, co má brzy přijít,
jinak budete pro Mne navždy ztraceni.
Národ povstane proti národu a skupiny národů proti národu a Já vás přiměji, abyste si zvolili.
To, co uvidíte, vyvolá ve vašich srdcích strach, a přesto byste měli mít strach jen ze Mne
a z mé mocné ruky soudu. Vyberte si Mne a mé cesty a budete žít.
Když rozvrat kolem vás vzroste, musíte si zvolit Mne. Když přijde pronásledování, musíte dát
přednost Mně a mým cestám, před vašimi vlastními cestami. Na úzké cestě není prostor ke
kompromisu. Ti, kdo Mě neznají, nepřežijí to, co už tak dlouhou dobu přichází, neboť nebude
žádný pozemský prostředek, jak jim pomoci.
Mnozí uvidí věci, které před tím nikdy neviděli a budou mít strach, neboť to je čas jako žádný,
který zde byl před ním. Vpravdě vám říkám, že velký strach vyvstane v lidských srdcích v tom,
co má přijít, neboť metody a [logické] základy, které se daly předtím použít, je zklamou.
Až chaos na zemi vzroste, pronásledování vyvstane jako nikdy dřív. Lid povstane proti mému lidu,
aby na něm spáchal křivdu. Moji lidé budou křičet ke Mně a Já je okamžitě zachráním.

Zvažte své cesty, moji lidé. Zvažte dobře volby, které jste učinili a učiníte, neboť to přijde
k vám rychle. Ti, kdo nejsou vrostlí do Mne a nemají základy ve Mně, budou odváti událostmi na
zemi, ale moji lidé budou stát neochvějně.
Zvažte své cesty a zvolte si moudře, neboť žijete v čase jako v žádném jiném, a tyto volby
nemůžete vzít zpět. Mnozí zahynou náhle v přicházejících událostech a nebude jim pomoci.
Ti, kdo nejsou se Mnou, jsou proti Mně.
Nacházejte se ve Mně. Buďte na mých cestách. Nemějte strach, jen věřte.
Ježíš

Mt, 24, 7: Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha
místech.
Lk 21, 26: Lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět. Neboť mocnosti
nebeské se zachvějí.
Jan 15, 18: Nenávidí-li vás svět, vězte, že mě nenáviděl dříve než vás.
2Tim 3, 12: A všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, zakusí pronásledování.

1232. Poselství Ježíše ze dne 20. července 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

JSEM PŘIPRAVEN VÁM ŽEHNAT

Mé děti, toto je doba velké žně. Cokoli jste zaseli, nyní se vám začne vracet. Jestli jste zasévali
laskavost a dobrotu, nyní zažijete dobu, kdy se hodně laskavosti vrátí k vám. Jestli jste zaseli
vycházet vstříc potřebám druhých, věci, které potřebujete, vám přijdou do cesty.
Protože čas konce je u vás, setba i sklizeň jsou urychleny. Všimnete si, že rychlost vaší sklizně
je mnohem větší než dřív.
Vy, kdo jste zasévali neposlušnost, sklidíte v tomto čase výsledky své neposlušnosti. Jestli jste
se starali o mé záležitosti, mám pro vás mnoho odměn, z nichž se budete radovat.
Žádejte Mě, o co chcete, jestli jste se starali o mé záležitosti. Jsem připraven vám žehnat.
Ježíš
2Kor 9, 6-8
6: Vždyť kdo skoupě rozsévá, bude také skoupě sklízet, a kdo štědře rozsévá, bude také štědře sklízet.
7: Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; vždyť
'radostného dárce miluje Bůh'.
8: Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete,
a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo.
Lk 6, 38: Dávejte, a bude vám dáno; dobrá míra, natlačená, natřesená, vrchovatá vám bude dána do klína.
Neboť jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám.

Gal 6, 7-10
7: Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí.
8: Kdo zasévá pro své sobectví, sklidí zánik, kdo však zasévá pro Ducha, sklidí život věčný.
9: V konání dobra neumdlévejme; neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas.
10: A tak dokud je čas, čiňme dobře všem, nejvíce však těm, kteří patří do rodiny víry.

1233. Poselství Ježíše ze dne 21. července 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

BUĎTE RYCHLÍ V POSLUŠNOSTI

Zavedl jsem vás na neočekávanou cestu a vy jste nejistí, zda jsem to byl Já, koho jste slyšeli.
Dívejte se nyní, když vám dám znamení, které známe jen vy a Já, aby se potvrdilo, co máte dělat
dál.
Poslouchejte mého Ducha, jenž vás vede. Neptejte se svého srdce, když vás vedu Já, poslouchejte
jen Mne. Já jsem jediný, kdo ví, co přijde, a kam. Já jsem jediný, kdo ví, kde najdete bezpečí.
Když cítíte, že vás vedu, abyste něco učinili, učiňte to. Cítíte-li mou nespokojenost pokud jde
o vaše přátelství nebo vaše vztahy, osvoboďte se od nich. Jestli jsem pohnul vaše srdce,
aby dávalo, dávejte.
Poslechněte rychle, přestože vás vedu, neboť vaše požehnání jsou spojena s vaší poslušností.
Pro některé z mých dětí, které už dlouho žily ve víře, vyslyším vaše modlitby teď. Připravte se
na to, že už je to na cestě. (Připravte se na to, že dostanete to, o co jste prosily pro ty, které

skutečně věřily, a pro něco lpěli na víře, že to dostanou).

Pro ty z mých dětí, které Mě neposlouchaly nebo nešly po mých cestách a nedržely se mých
Přikázání – vaše odměna bude brzy u vašich dveří.
Ježíš

Gal 6, 7-9
7: Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí.
8: Kdo zasévá pro své sobectví, sklidí zánik, kdo však zasévá pro Ducha, sklidí život věčný.
9: V konání dobra neumdlévejme; neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas.
Job 4, 7-9
7: Jen se rozpomeň, kdo z nevinných kdy zhynul? Kde upadli přímí do záhuby?
8: Pokud jsem já viděl, jen ti, kdo se obírají ničemnostmi, ti, kdo rozsívají trápení, je také sklidí.
9: Hynou Božím dechem, když zavane jeho hněv, je s nimi konec.
Ž 7, 16-17
16: Kope jámu, vyhloubí ji, spadne však do pasti, kterou chystá.
17: To, čím jiné trápí, jemu se na hlavu vrátí, jeho násilnictví na lebku mu padne.
Př 3, 5-6
5: Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.
6: Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.
Iz 30, 21: A na vlastní uši uslyšíš za sebou slovo: "To je ta cesta, jděte po ní," ať budete chtít
doprava nebo doleva.

1234. Poselství Ježíše ze dne 22. července 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

PŘÍLEŽITOSTI VIDĚT PRAVDU

Dám vám příležitost vidět pravdu o tom, kdo je ve vašem světě na vaší straně, a kdo není.
Je životně důležité, aby moji lidé nevěřili nedůvěryhodným, protože v tomto čase se vše mění.
Rychle spějete ke konci všech věcí.
Zůstaňte klidní, když vám odhalím ty, o nichž jste si jen mysleli, že jsou při vás. Jak světlo
a temnota vzrůstají, hranice mezi nimi se stává zřetelnou a trhlina se objeví.
Vy máte být na straně spravedlivých (poctivých a čestných), abych vás mohl ochránit.
Nebude snadné být svědkem tohoto rozdělení, protože pravda někdy přináší zármutek.
Ježíš

Poznámka: Když Pán řekl toto Slovo, viděla jsem vyvstávat případy nesouladu, a stanou se
události, které povedou k tomu, že budeme potřebovat pomoc, abychom viděli, kdo pomáhá
a kdo ne. Viděla jsem, že se staly události v rodinách a mezi přáteli, které nechaly vyjít najevo
skutečné pohnutky lidí, aby je všichni viděli. Pán pojímá tyto události způsobem,
že to, co je skryté, může být odhaleno, takže ti, kdo tvrdí, že jsou ochotní a mají zájem, budou
ukázáni takovými, jací skutečně jsou. To nebude pěkné vidět a bude velmi bolestné shledat,
že lidé, které milujeme a myslíme si, že jsou na naší straně, ve skutečnosti nejsou. Opravdu
žijeme v čase, kdy nepřátelé člověka budou ti, z jeho vlastní domácnosti.

Jan 8, 32: Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.
Mt 10, 21: Vydá na smrt bratr bratra a otec dítě, povstanou děti proti rodičům a připraví je o život.
Mt 1, 36: A nepřítelem člověka bude jeho vlastní rodina.

1235. Poselství Ježíše ze dne 18. července 2020.
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MUSÍTE MĚ POZNAT, ABYSTE MĚ MOHLI MILOVAT

Moji milovaní lidé:
Stále vás střežím pod ochranou mého milujícího pohledu.
Modlíte se a prosíte Mě o ochranu, pomoc a přístřeší, aniž byste měli víru, jdete ve strachu
ze všeho, kromě toho, že Mne urážíte.
Tato generace, ponechaná sama sobě, bez lásky, ani dobročinnosti, bez pravdy,
ani naděje, žije v pýše a lži a spřádá svou budoucnost svými vlastními starými hadry.
Děti, vy Mi nenasloucháte. Já si přeji mít věrný a opravdový lid, bez vnitřní prázdnoty,
kterou naplňujete zdáním. Musíte se vrátit na cestu ke Mně s kajícným srdcem a mít v úmyslu
být skutečně mým lidem, takovým, který miluji, jenž je věrný a pravdivý, k mé podobnosti
[Deut 10 12-13].
Lidstvo:
KAM JDEŠ BEZE MNE?
Moji lidé, čelící tomu, co přichází, musíte Mě poznat, abyste Mě mohli milovat, a tak být víc
z ducha než z těla. Lidské jistoty vás neživí moudrostí, ani pravdou, způsobují, že jste ovládáni
svým "já", a to se rozhoduje podle svých vlastních měřítek.
Moji lidé musí zůstat připravení na duchovní boj, v němž žijí a nesmí se nechat rozptýlit
ani na okamžik. Proradný had, Satan [Zj 20, 2], vás stále pokouší, abyste padli a ztratili
se ve zmatku a nejistotě, v níž se nachází lidstvo.
Moji milovaní lidé, vody moří budou silně rozbouřeny, stejně jako zlo vás podněcuje, zatemňuje
vaši mysl a zatvrzuje vaše srdce. Zažijete vážné události: Země se bude pohybovat neobvyklým
způsobem a bude se třást kvůli přitažlivé sile nebeského tělesa,
které se blíží.

Nevzdalujte se od Světla, které vám dává víra…
Vy jste mé děti, ty, které jsem volal, aby se připravily, aby zesílily, aby poznaly mou
Lásku, aby bez odchýlení z mé cesty mohly stále růst v mé vůli.
Nevíra vleče mé děti pryč, stejně jako bahno odnáší vše, kudy projde. Staly jste se zatvrzelé
a odmítly mou vůli, a svou lidskou vůlí míříte ke zmatení, pochybnostem a duchovní vyprahlosti.
Slyším mé děti opakovat věty modliteb zpaměti. Žízním po duších v neustálých modlitbách
ve všech svých dílech a činech k mé podobnosti, jsouce aktivními
a živými svědky mých Přikázání a mé Lásky. Bez nich nedosáhnete úplného sjednocení
s mou vůlí.
V této chvíli moji lidé potřebují, aby si byli vědomi, že k tomu, aby se přitáhli blíž ke Mně, musí
přijít bez svárů mezi bratry, avšak s mým Nejsvětějším Srdcem a Neposkvrněným Srdcem mé
Matky ve svých slovech, myšlenkách, své mysli, ve svých srdcích, uších, rukou, nohou – "Já jsem
bližní a bližní je zrcadlem každého z mých dětí." Tímto způsobem se připravte jít po mé
cestě.
Modlete se, děti, modlete se svým srdcem, silou a smysly.
Modlete se, děti, modlete se za Taiwan, bude velmi trpět.
Modlete se, mé děti, modlete se za Nepál, jeho lid bude trpět.
Modlete se, mé děti, modlete se za Střední Ameriku, bude otřesena.
Děti, toto není prchavá chvíle, žijete v čase velkého lidského utrpení. Nákazy, morové rány
a pandemie, které nakazí nejen tělo, ale také ducha, se nezastaví, proto víc než kdy jindy:
Je nutné, aby můj lid žil v jednotě [Řím 12, 16], aby zůstal duchovně bdělý
a neoddělil se od mé Matky, modlil se svatý růženec s naprostou oddaností, připravený
v duchu a zákonu Lásky. Mé legie půjdou tam, kde se lidé modlí
s oddaností svatý růženec.
Udržujte pokoj ve svých srdcích a váš duch pozná můj pokoj.
Nemějte strach, děti!
Pojďte ke Mně!
Moji lidé, Já vás neopustím: Já zůstávám v mých dětech.
Žehnám vám.
Váš Ježíš
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Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

OBJEVÍ SE SITUACE

Já budu příčinou, že nastanou situace, které vám pomohou najít správný směr v tom,
co přichází. Tyto situace se nyní ve vašem životě vyskytnou, aby vás utvrdily v tom,
kdo je na vaší straně a kdo je proti vám.
Ve své mysli jste se spoléhali i na jiné kromě Mne. Odhaluji vám pravdu, abyste poznali,
že ti, o nichž si myslíte, že jsou na vaší straně, nejsou takoví všichni. A budete ve velkém
nebezpečí, budete-li se na ně spoléhat v tom, co přijde.
Přeji si, abyste Mi důvěřovali a spoléhali jen na Mne.
Ježíš

Poznámka: Viděla jsem neshody, viděla jsem záležitosti jako mé zranění na koleně, ztrátu
zaměstnání, potřeby, které se vyskytly, až budeme v nouzi – před tím, než se stanou otázkou
života a smrti, jako tomu bude brzy. Někteří lidé, o nichž jste si mysleli, že jsou nyní pro vás,
se od vás odvrátili, aby si zachránili svou kůži.

1Sam 18, 8-11
8: Saul se velice rozzlobil; taková slova se mu nelíbila. Řekl: „Davidovi přiřkli desetitisíce, a mně jen tisíce.
Už mu chybí jen to království.“
9: Od onoho dne hleděl Saul na Davida stále s nedůvěrou.
10: Druhého dne se Saula zmocnil zlý duch od Boha a on uvnitř paláce běsnil jako posedlý.
David hrál na citeru jako každý den. Saul měl v ruce kopí.
11: Náhle Saul kopím mrštil. Řekl si: "Přibodnu Davida ke stěně." Ale David před ním dvakrát uhnul.
Př 3, 5: Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.
Jr 17, 5-9
5: Toto praví Hospodin: "Proklet buď muž, který doufá v člověka, opírá se o pouhé tělo a srdcem se
odvrací od Hospodina.
6: Bude jako jalovec v pustině, který neokusí přicházející dobro. Bude přebývat ve vyprahlém kraji,
v poušti, v zemi solných plání, kde nelze bydlet.
7: Požehnán buď muž, který doufá v Hospodina, který důvěřuje Hospodinu.
8: Bude jako strom zasazený u vody; své kořeny zapustil u vodního toku, nezakusí přicházející žár.
Jeho listí je zelené, v roce sucha se ničeho neobává, nepřestává nést plody."
9: "Nejúskočnější ze všeho je srdce a nevyléčitelné. Kdopak je zná?"
Ž 56, 3-4
3: Denně po mně šlapou ti, kteří proti mně sočí, těch, kdo zpupně válčí proti mně, je mnoho.
4: Přichází den strachu, já však doufám v tebe.

1237. Poselství Ježíše ze dne 24. června 2020.
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SKRÝVANÁ SRDCE

Mnozí před vámi ukryli své srdce za lichotky a falešné úsměvy, ale Já vidím srdce všech lidí.
Zoufalý čas se blíží, navržený tak, aby všechny lidi přivedl k pokání. V tom čase uvidíte mnoho
zvrácených srdcí, která, až opustí veškerou přetvářku, se budou chovat hanebně – jako zvířata.
Musíte se nacházet ve Mně, neboť Já jsem velmi dobře schopen vás ochránit.
Mé děti, váš svět se řítí ke konci a mnoho zla a ohavností se v něm rozbují, ale vy budete brzy
tady se Mnou.
Nemějte strach. Důvěřujte Mi, Já jsem stále s vámi.
Ježíš

Ž 5, 9: Hospodine, ve své spravedlnosti mě veď navzdory těm, kdo proti mně sočí, svou cestu přede mnou
učiň přímou.
Ž 12, 2: Hospodine, pomoz! Se zbožným je konec, berou za své věrní mezi lidmi.
Jr 17, 9: Nejúskočnější ze všeho je srdce a nevyléčitelné. Kdopak je zná?
2Tim 3, 1: Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy.
Mt 10, 21: Vydá na smrt bratr bratra a otec dítě, povstanou děti proti rodičům a připraví je o život.

1238. 25. července 2020. Připomínka poselství Boha Otce ze dne 10. května 2012.
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ACH, AMERIKO

10. května 2012

Ameriko, Ameriko
Ach, Ameriko, Ameriko, proč bojuješ za to, co je špatné a opouštíš ty, kdo říkají, co je správné?
Proto budeš ponechána zdevastovaná v den tvého soudu.
Tvrdíš, že víš, co je správné, přesto činíš, co je špatné v temnotách svých komnat. V tvém srdci je
jen černota a žádné milosrdenství ti nebude projeveno v ten den.
Já přivedu jiného, velkého a mocného, aby tě roztrhal na kusy. Rozdrtím tě pod jeho nohama
a pošlapu tvou krásu, a ty už víc nebudeš.
Odmítla jsi projevit milosrdenství, a tak ti bude milosrdenství odmítnuto v čase tvého zničení.
Běda vám, kdo zlo nazýváte dobrem a dobro zlem, a těm, kdo hledají svou vlastní slávu
za cenu hlav jiných. A tak tvá vlastní hlava bude mít cenu mezi národy a ty budeš uštvána
a zničena.
Připravte se, moji lidé, neboť konec Ameriky je na obzoru. Má mnoho nepřátel, kteří tajně chtějí
způsobit její pád, a bude to učiněno, neboť Pán Zástupů tak promluvil.

Bůh Otec

Iz 5, 20: Běda těm, kdo říkají zlu dobro a dobru zlo, kdo vydávají tmu za světlo a světlo za tmu, kdo
vydávají hořké za sladké a sladké za hořké!
Jr 13, 10: Tento zlý lid, který se vzpírá slyšet má slova a žije si podle svého zarputilého srdce, chodí
za jinými bohy, slouží jim a klaní se jim, bude jako tento pás, který se k ničemu nehodí.
Mt 5, 7: Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství.
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PŘICHÁZÍ PRONÁSLEDOVÁNÍ

Mé drahé děti, cožpak nevidíte, co se děje ve světě kolem vás? Temnota začala sestupovat na zem
a ti, bez mého Světla, už neuvidí nebo nepochopí Pravdu. Ti, kdo Pravdu odmítají nyní, nebudou
moci počítat s tím, že jim bude poskytnuta později, protože se předali temnotě. Ti, kdo Mě nyní
znají, budou zářit jako slunce skrze tento temný čas, a trpět velkým pronásledováním.
Běda těm, kdo v tomto čase nazývají dobro zlem a zlo dobrem, neboť jejich konec je zkáza.
Kajícnost jim nebude udělena, neboť odmítli Pravdu a vybrali si lež. Nejsou moji. Zůstávejte ve
Mně, setrvávejte v mé přítomnosti, abych vás mohl ochránit před vším, co má přijít, moji drazí,
neboť mnoho zla přijde do světa a vy budete nenávidění pro mé jméno, ale ti, kdo vytrvají do
konce, budou zachráněni.
Připravte se na pronásledování, mé děti, protože přichází. Nepřítel je plný hněvu, neboť ví,
že má jen krátký čas a chce vaši duši.
Postavte se na odpor a nenechejte se odvrátit od své nejsvětější víry. Povstaňte a odvážně
oznamujte mé jméno, protože na konci Já sám vás budu bránit a přijmu vás ke Mně. Nepřítel
uvede v platnost zákony proti mému lidu, ale nebude schopen zastavit mé evangelium na zemi,
protože Já mám lid, který je smělý a odvážný! Lid, který odmítne být umlčen. Nebojte se, až
uvidíte, jak se tyto věci stanou, mé děti, neboť konec je téměř tady a vy půjdete ke Mně domů.
Ježíš

Př 1, 24-26
24: Protože jsem volala, a vy jste odmítali, ruce jsem vztahovala, a nikdo na to nedbal,
25: každé mé radě jste se vyhýbali, nedali jste na mé domlouvání,
26: i já se budu smát, až budete v bídě, budu se vysmívat, až na vás přijde strach.
Iz 60, 1-2
1: Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva.
2: Hle, temnota přikrývá zemi, soumrak národy, ale nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou
jeho sláva.
Iz 5, 19-24

19: A říkají: "Nechť urychlí a uspíší své dílo, ať je uvidíme: nechť se přiblíží a uskuteční úradek Svatého
Boha Izraele, ať jej poznáme."
20: Běda těm, kdo říkají zlu dobro a dobru zlo, kdo vydávají tmu za světlo a světlo za tmu,
kdo vydávají hořké za sladké a sladké za hořké!
21: Běda těm, kdo jsou moudří ve vlastních očích a rozumní samu před sebou.
22: Běda bohatýrům zdatným v pití vína, mužům udatných v míchání opojných nápojů,
23: těm, kdo za úplatek ospravedlňují svévolníka a spravedlivým upírají spravedlnost.
24: Proto jako jazyky ohně stravují strniště a suchá tráva mizí v plamenech, tak ztrouchniví
jejich kořen a jejich květ odlétne jako prach, neboť odvrhli zákon Hospodina zástupů a řečí Svatého,
Boha Izraele, pohrdli.
Mt 24, 8-10
8: Ale to vše bude teprve začátek bolestí.
9: Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno.
10: A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět;
Zj 12, 10-12
10: Tu jsem uslyšel hlasité volání v nebi: "Od nynějška patří vítězství, moc a královská vláda našemu Bohu
a panování jeho Pomazanému, neboť byl svržen žalobník našich bratří, co na ně žaloval před Bohem
ve dne v noci.
11: Oni nad ním zvítězili Beránkovou krví a svědectvím svého mučednictví, protože nemilovali svůj život
natolik, že by se zalekli smrti.
12: Proto se veselte, nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte! Běda však zemi a moři, protože ďábel k vám
sestoupil s velkým hněvem, neboť ví, že už má málo času."
Da 7, 25: Bude mluvit proti Nejvyššímu a bude hubit svaté Nejvyššího. Bude se snažit změnit doby
a zákon. Svatí budou vydáni do jeho rukou až do času a časů a poloviny času.
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NOVÁ NEMOC

Mé děti, musíte se připravit na příští období, protože to bude doba nepodobná ničemu, co jste
očekávaly.
Tato doba přinese hodně hladu a nedostatku.
Ti, kdo se odmítnou připravit, kdo očekávají od ostatních, že se postarají o jejich potřeby,
je nebudou mít. Ti, kdo si nedávali pozor, aby si něco odložili pro budoucnost, budou bez
nich a budou ve velké nouzi.
Mnoho lidí spřádá plány proti vám v noci (viděla jsem, že v zákulisí). Jsou to ti, kdo mají moc
a nenávidí mé lidi a chtějí jim ublížit. Nyní plánují, jak vás zlikvidovat.
Přichází nemoc, která rychle zabije mnoho lidí, a tito lidé nenávisti stojí za jejím šířením. Usilují
o totální kontrolu. Mají protilátku proti této nemoci, kterou šíří. Vědí jak zabránit jejímu šíření,
a odpověď je jednoduchá. Vědí to, protože jsou za jejím vznikem.
Nemoc, která se šíří nyní, bude ještě zde, když přijde nová choroba. Tato nová nemoc bude
uvolněna v určité oblasti, aby se její rozšíření mohlo [někomu] dávat za vinu (viděla jsem, že tím
míní něco jako určitý lodní přístav, nebo něco téže povahy), ale nenechejte se tím ošálit. Až
uvidíte, že byla uvolněna, jděte do svého modlitebního pokojíku a modlete se. Modlete se za sebe,
modlete se za vaše milované, abych je mohl ochránit.

Od této chvíle se modlete bez přestání, je to pro vaše vlastní životy. Nepřítel usiluje odstranit
všechny mé lidi ze země. Začne o vás šířit ničemné lži a přesvědčovat ostatní, aby vás zabili.
Jen ti, které ochraňuji, mohou přežít každý okamžik v tom, co má přijít.
Vše, před čím jsem vás varoval v mém svatém Slovu, se stane teď. Stůjte v mém Slovu
a buďte stále ve Mně. Brzy přijdete domů.
Ježíš

Poznámka: Když Pán řekl, že bude hodně hladu a nedostatku, otevřela se mi duchovní vize
a uviděla jsem lidi, jak šílí na ulicích, rozbíjejí okna, dělají výtržnosti, chovají se opravdu hloupě,
protože nedostávají něco, co očekávali. Tyto nepokoje nebudou organizovány jako pouliční bouře
nyní, lidé jen pobíhají všude a rozbíjejí okna, i okna aut a obviňují druhé ze všech svých problémů.

Ex 12, 12-13
12: Tu noc projdu egyptskou zemí a všecko prvorozené v egyptské zemi pobiji, od lidí až po dobytek.
Všechna egyptská božstva postihnu svými soudy. Já jsem Hospodin.
13: Na domech, v nichž budete, budete mít na znamení krev. Když tu krev uvidím, pominu vás
a nedolehne na vás zhoubný úder, až budu bít egyptskou zemi.
Ž 34, 8-11
8: Hospodinův anděl se položí táborem kolem těch, kteří se bojí Boha, a bude je bránit.
9: Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý. Blaze muži, který se utíká k němu.
10.: Žijte v Hospodinově bázni, jeho svatí, vždyť kdo se ho bojí, nemají nedostatek.
11: I lvíčata strádají a hladovějí, ale nic dobrého nechybí těm, kdo se dotazují Hospodina.
1Petr 5, 8: Buďte střízliví a bdělí, protože váš protivník, ďábel, jako řvoucí lev obchází a hledá,
koho by pohltil.
Ž34, 17: Hospodinova tvář se však obrací proti pachatelům zla, vymýtí ze země každou památku
po nich.
1Thes 5, 17-18
17: Bez přestání se modlete.
18: Při všem Bohu děkujte. Tak totiž to od vás chce Bůh a tak to projevil skrze Krista Ježíše.

1241. Poselství Ježíše ze dne 28. července 2020.
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MNOHO LIDÍ PROTI VÁM

Mé děti, vstoupily jste do času velké tvrdosti proti mému lidu. Nepřítel v tomto čase přivádí mnoho
lidí proti vám a brzy budou uvolněni a vy budete trpět silným pronásledováním.
V tomto pronásledování vám nepřítel vezme vše, co je schopen vzít. Nemějte strach, neboť Já vám
to vyrovnám. Odmítněte se vzdát své víry ve Mne, neboť když vás udolá, budete pokoušeni to
učinit.

V tomto pronásledování použije nepřítel ve vašem okolí ty, kdo jsou proti vám a někteří se pokusí
udělat vám velkou škodu.
Nebojte se, neboť Já jsem vždy s vámi. Cokoli ztratíte, vám nahradím a budete velmi odměněni
za toto pronásledování.
Buďte silní a odmítněte Mě zapřít, neboť učiníte-li to, velké odměny jsou na dosah ruky.
Ježíš

2Tim 3, 12: A všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, zakusí pronásledování.
Jan 15, 18: Jestliže svět vás nenávidí, uvažte, že mne měl v nenávisti dříve než vás.
1Petr 4, 12-14
12: Milovaní, vůbec se tomu nedivte, když musíte procházet očistnou výhní. To přece není nic
neobvyklého.
13: Spíše se z toho radujte, že se tím stáváte účastni utrpení Kristových, abyste také mohli radostně jásat,
až se slavně ukáže.
14: Když musíte snášet urážky pro Kristovo jméno, blaze vám, neboť Duch slávy, to je Duch Boží, spočívá
na vás.
Mt 5, 10: Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jim patří nebeské království.
Lk 6, 22: Blaze vám, když vás lidé budou nenávidět a když vás vyloučí, potupí a vymažou vaše jméno jako
proklaté pro Syna člověka.
2Kor 4, 8-12
8: Na všech stranách jsme tísněni, ale nejsme zahnáni do úzkých; jsme bezradní, ale nejsme
v koncích;
9: jsme pronásledováni, ale nejsme opuštěni; jsme sráženi k zemi, ale nejsme poraženi.
10: Stále nosíme na sobě znamení Ježíšovy smrti, aby i život Ježíšův byl na nás zjeven.
11: Vždyť my, pokud žijeme, jsme pro Ježíše stále vydáváni na smrt, aby byl na našem smrtelném těle
zjeven i Ježíšův život.
12 : A tak na nás koná své dílo smrt, na vás však život.

1242. Poselství Ježíše ze dne 29. července 2020.
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UNAVENÍ

Unavení. Můj lid se unavil ve světě, jenž prudce klesá do propasti hříchu. Svět se stává den
za dnem víc zatvrzelý proti vám.
Mé děti, nacházejte svou sílu ve Mně – protože budete stále víc unavené, dřív, než vás zavolám
ke Mně domů. Můj nepřítel udělá vše, co může, aby vás odradil od vaší víry
a zaútočil na vás skrze ostatní ve vašem okolí. To se ještě víc zintenzivní, čím víc událostí
se stane kolem vás. Musíte být silné ve své víře, abyste odolaly těmto útokům
a neztratily odvahu do té míry, že byste se chtěly vzdát a odvrátit se ode Mne.

Můj služebník David také cítil, že ztrácí odvahu, když byl pronásledován v pustině znovu
a znovu, když ostatní blízko něj ho zradili a pokusili se ho zabít, nebo zmocnit se jeho království,
ale našel povzbuzení ve Mně. Uctíval Mě a našel svou radost ve Mně. Přeji si, abyste dělali totéž.
Přeji si, abyste čelily těmto útokům tím, že se obrátíte na Mne s prosbou o sílu a podporu,
a vždy si budete připomínat, že svět není váš skutečný domov. Váš opravdový domov je tady se
Mnou, a zde je radost navždy a navěky.
Ježíš

Da 7, 25: Bude mluvit proti Nejvyššímu a bude hubit svaté Nejvyššího. Bude se snažit změnit doby
a zákon. Svatí budou vydáni do jeho rukou až do času a časů a poloviny času.
Iz 41, 10: Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu,
pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.
Jan 16, 33: Toto jsem k vám mluvil, abyste ve mně měli pokoj. Ve světě budete mít soužení. Ale buďte
zmužilí. Já jsem zvítězil nad světem.
Joz 1, 9: Buď rozhodný a udatný, neboť ty rozdělíš tomuto lidu zemi v dědictví, jak jsem se přísežně
zavázal jejich otcům, že jim ji dám.
Ž 34, 4: Velebte Hospodina se mnou, vyvyšujme spolu jeho jméno.
1Sam 30, 5-6
5: Zajaté byly také obě Davidovy ženy, Achínoam Jizreelská a Abígail, žena po Nábalovi Karmelském.
6: Davidovi bylo velmi úzko. Lid se domlouval, že ho ukamenuje. Všechen lid byl totiž rozhořčen, každý
pro své syny a dcery. David však našel posilu v Hospodinu, svém Bohu.
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UVIDÍTE SE V ZRCADLE VAŠEHO VLASTNÍHO SVĚDOMÍ

Milovaní Boží lidé,
jste synové Nejsvětější Trojice, čest a sláva budiž Otci i Synu i Duchu Svatému navěky
věků. Amen.
Milovaní Boha, hledejte Jej neúnavně, aby vaše srdce našlo svůj pokoj uprostřed pohrom.
Toto je chvíle jednoty a vytrvalosti Božího lidu, kde stálost představuje rozdíl mezi před a potom
Božích lidí.
Boží lidé jdou, aniž by byli pochopeni, je s nimi jednáno jako s blázny a pošetilci, protože si udržují
jistotu Boží odpovědi. Lidská stvoření jim nebudou rozumět, budou je trápit, pronásledovat,
pomlouvat a špinit, aby je zničila.
Buďte nezdolní, synové Boha, síla modlitby podpírá trvalost Božího lidu, modlete se ve
všech svých dílech, modlete se srdcem, nejednejte jako pokrytci, kteří chtějí být viděni
[Mt 6, 5]. Zůstávejte v neustálé modlitbě, buďte silní, stůjte zpříma.
Rozptýlený Boží lid neuchová pevnou a neochvějnou víru, vstupuje do sporů, jedni proti druhým,
[Tit 3, 9] a vyvolávají skandál.
Uražený, ďábel hledá duše, aby je vzal do pekla, vítězí nad svými stoupenci, když jste nedbalí
a jednáte jako farizejové, kdy v masce dobrých úmyslů šíříte duchovní slepotu mezi svými bratry
a vstupujete do sporů.
Boží lidé:
Ďábel pronikl do církve našeho Pána a Krále a podněcuje vás, abyste pracovali
a jednali ve zlu.
Boží děti, ďábel se dívá na silné duše, zná je, zná jejich slabosti. Před tím, než začnou jednat ve
prospěch svých bratrů v nadcházejících chvílích velkého utrpení, přivádí je k pádu do emocí, aby
ztratili svou integritu a oslabil je. Ďábel ví, že emocionální lidské stvoření snadno padne do jeho
spárů, vede je do vlažnosti, a aniž by si toho všimlo, shledává, z jednoho okamžiku na druhý, že
působí zlo.
Buďte stvořením neochvějné víry, neoddělujte se od Boha, ochraňujte se navzájem
a nepadněte do pokušení lstivého démona.
V této chvíli, kdy zuří zápas mezi Světlem a temnotou, je nutná pevná víra [Jan 3, 19].
Jako lidé Boha, nacházíte se v oznámeném okamžiku: V završení odhalení, která náš Král
a Pán Ježíš Kristus a naše Královna a Matka Nebe a Země oznámili, abyste se mohli
připravit a pochopit vážnost toho, co má přijít kvůli pýše člověka.
Boží děti, zkoušky pokračují, jiné epidemie se objeví. Zbavená svobody, lidská stvoření jsou
rozlícená, objeví se hlad a samota bude růst. Budou se šířit nemoci, pronásledování, hrozby,
pomluvy, nespravedlnost. Vy, Boží děti, neztrácejte odvahu, udržujte si jistotu v Boží
ochranu těch, kdo se řídí Božím Zákonem a milují své bližní jako sebe sama. Modlete
se, modlete se srdcem.

Boží lidé, jděte v jistotě, držíce se ruky naší Královny a Matky, neoddělujte se od ní, abyste nebyli
oklamáni, modlete se srdcem, a společně s naší Královnou a Matkou odoláte léčkám Satana.
Není-li Bůh středem jeho života, lidské stvoření nebude schopné odolat. Musíte dělat jen jeden
krok za druhým, nežít ve spěchu, modlit se a činit nápravu pro spásu duší.
Modlete se, Boží děti, země se bude silně třást.
Modlete se, Boží lidé, Světlo Ducha Božího vás osvětlí a vy uvidíte dobro, které jste
učinili, dobro, které jste neučinili a zlo, které jste spáchali, to, které jste napravili i to,
které jste nenapravili. Uvidíte se v zrcadle vašeho vlastního svědomí.
Jste dětmi milované svým Otcem. Obraťte se dřív, než přijde noc!
KDO JE JAKO BŮH?
NIKDO NENÍ JAKO BŮH!
Svatý archanděl Michael
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HLEDÁTE-LI MĚ POMOCÍ LIDSKÉ LOGIKY, NENAJDETE MĚ

Moji milovaní:
Držím vás uvnitř mého Nejsvětějšího Srdce.
Jako lidé, kteří usilují zůstat na mé cestě, buďte si vědomi, že "MÉ KRÁLOVSTVÍ NENÍ
Z TOHOTO SVĚTA" [Jan 18, 35].
Hledáte-li Mě pomocí lidské logiky, nenajdete Mě a budete zmatení, Já se ukážu v tom,
co je pro lidstvo nepochopitelné. Přišel jsem proměnit duše, hledat to, čím svět pohrdá, získat
drahokam a přinést jej, aby byl světlem pro své bratry. Mé děti, jestli Mě hledáte
v povrchních věcech, které vidíte svýma lidskýma očima, nenajdete Mě. Nacházím se
v úkrytu duše jednoduchého a pokorného srdcem, nikoli u těch, kdo říkají, že vlastní absolutní
pravdu.
Probuďte se!
Události, které se blíží, se pokusí vás zmást.
Co se stane s mými dětmi, které se nechají unést zmatkem?
Vyzývám vás, abyste byli pevní, přesvědčení a obrácení, abyste neváhali v tom čase, kdy Zlý bude
šeptat do uší mých věrných, aby se odchýlili od mé cesty a přivedl je jednat mimo První přikázání
a rozbít zbytek Desatera.
Nezeslábněte ve své víře, udržujte vnitřní pokoj, aniž byste hodili první kámen, ale zůstaňte pevní
v pohledu do svého nitra, do osobního, kde jsem Já.
Pokusí se vás zneklidňovat. Chrámy jsou zavřené, lavice jsou prázdné a samota v mých chrámech
předvídá budoucnost:
ZRUŠENÍ EUCHARISTICKÉHO TAJEMSTVÍ.
Vyzval jsem vás, abyste věnovali pozornost postupu komunismu, který nespí, ale postupuje
společně s těmi, kdo v tomto čase řídí zotročení lidstva, v hledání světa v chaosu, ve stínu
hladomoru.
Modlete se, mé děti, modlete se, z mé církve přijde zmatení mého lidu, musíte zůstat
věrní učení mé pravé církve.
Modlete se, mé děti, modlete se, stín smrti dosáhl nitra mé církve.
Modlete se, mé děti, země se bude třást s velkou, mohutnou silou.
Má Matka jako Učitelka mých dětí, vás stále vyzývala "MILUJTE MĚ V DUCHU
A PRAVDĚ". Já zůstávám přítomný v každém, v těch, kdo pracují pro mé království,
v těch, kdo jsou Mi příjemní.
Nebojte se ničeho, jakkoli silná může chvíle být, pošlu mé andělské legie, aby ochránily ty, kdo
patří Mně, a udržet pokoj.
Modlete se k mé Matce svatý růženec, modlete se k svatému archandělu Michaelovi.
Přijímejte Mě zcela v pokoji a s čistým srdcem.

NEMĚJTE STRACH!
ŽEHNÁM VÁM.
Váš Ježíš
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ÚTOKY A ZADÁNÍ

Moji lidé, nepřítel vašich duší zahájil intenzivní útok proti vašemu času modliteb.
Zadal úkoly proti vašemu času v mém svatém Slovu.
Nepřítel dobře ví, že vaše modlitby a mé Slovo vás může dostat skrze vše, co přichází, proto se
snaží je zastavit. Je na vás, abyste zmařili jeho úsilí.
Musíte začít teď a být velmi svědomití, abyste se nevzdali vašeho modlitebního času nebo času
v mém svatém Slovu, neboť to jsou metody, které vás podpoří ve všem, co přichází.
Odmítněte se nechat od toho odradit. Odmítněte se nechat připravit o váš čas se Mnou a v mém
Slovu. Oba dva musí být vždy vaší prioritou.
Ježíš

Poznámka: Modlitba a Slovo (Meč Ducha), jsou dvě ze zbraní, dané nám v 6. kapitole dopisu
sv. Pavla Efezským. Satan se nás pokouší odzbrojit, než přijde to nejhorší z bitvy. Mějte se před
ním na pozoru, protože také začne útočit na naše ostatní zbraně, stejně jako na naši víru,
až půjdeme dál do tohoto času.

1Petr 5, 8: Buďte střízliví a bdělí, protože váš protivník ďábel jako řvoucí lev obchází a hledá, koho by
mohl zhltnout.
Ef 6, 10-18
10: A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci.
11: Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům.
12: Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento
věk tmy, proti nadzemským duchům zla.
13: Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno
překonat a obstát.
14: Stůjte tedy‚ opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti,
15: obuti k pohotové službě evangeliu pokoje
16: a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého.
17: Přijměte také přilbu spasení a meč Ducha, jímž je slovo Boží.
18: V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte
za všechny bratry i za mne;
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ZŮSTAŇTE SILNÍ!

Mé děti, neustávejte v odporu proti útokům vašeho nepřítele na váš čas modliteb a váš čas
v mém Slovu. Tyto útoky zesílí, proto je nyní musíte mít pod kontrolou.
Zůstaňte silné v síle mé moci a Já vám budu pomáhat.
Ježíš

Poznámka: Když to Pán řekl, vzpomněla jsem si, že modlit se v naší nebeské modlitební řeči je
velmi účinnou zbraní proti těmto útokům. (Modlit se v Duchu).

Ef 6, 10-18
10: A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci.
11: Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům.
12: Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento
věk tmy, proti nadzemským duchům zla.
13: Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno
překonat a obstát.
14: Stůjte tedy‚ opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti,
15: obuti k pohotové službě evangeliu pokoje
16: a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého.
17: Přijměte také přilbu spasení a meč Ducha, jímž je slovo Boží.
18: V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte
za všechny bratry i za mne;
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BLÍŽÍ SE VÁLKA

6. dubna 2012

Připravte se na válku
Připravte se na válku ve své zemi, moji lidé, neboť tato generace zaplatí za všechnu nevinnou
krev, jež byla prolita těmi před vámi. Vaše děti a vnuci také zaplatí cenu za hříchy vaší země,
neboť konec je blízko a soud je nad všemi zeměmi.
Život jak jej znáte, už nebude, protože tak promluvila má ústa. Já, Svatý Izraele, jsem rozhodl,
a bude tomu tak.
Bůh Otec

Gn 4, 10: Hospodin pravil: "Cos to učinil! Slyš, prolitá krev tvého bratra křičí ke mně ze země."
Gn 9, 6: Kdo prolije krev člověka, toho krev bude člověkem prolita, neboť člověka Bůh učinil,
aby byl obrazem Božím.

Dt 19, 10: Ve tvé zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh, do dědictví, nebude prolévána nevinná krev,
abys nebyl vinen prolitou krví.
Př 6, 16-18
16: Těchto šest věcí Hospodin nenávidí a sedmá je mu ohavností:
17: přezíravé oči, zrádný jazyk, ruce, které prolévají nevinnou krev,
18: srdce osnující ničemné plány, nohy rychle spěchající za zlem,
Abk 2, 8: Za to, že jsi plenil mnohé pronárody, budou plenit všechny ostatní národy tebe za prolitou
lidskou krev a za násilí páchané na zemi, na městu i všech jeho obyvatelích.
Ž106 36-38
36: Sloužili jejich modlářským stvůrám a ty se jim staly léčkou;
37: obětovali své syny a své dcery běsům.
38: Nevinnou krev prolévali, krev svých synů a dcer, které obětovali modlářským stvůrám Kenaanu;
proléváním krve zhanobili zemi.
Iz 59, 7: Jejich nohy pádí za zlem, spěchají prolévat nevinnou krev. Zamýšlejí samé ničemnosti,
na jejich silnicích číhá záhuba a zkáza.
Jr 32, 18: Prokazuješ milosrdenství tisícům a splácíš nepravost otců do klína jejich synů, kteří přijdou po
nich. Ty jsi Bůh veliký, bohatýr, jehož jméno je Hospodin zástupů,
Ez 35, 6: Proto, jakože jsem živ, je výrok Panovníka Hospodina, připravím ti krveprolití a krev tě bude
pronásledovat; jelikož jsi nemělo v nenávisti krev, krev tě bude pronásledovat.
Jl 4, 19: Z Egypta bude zpustošený kraj, z Edómu zpustošená step za násilí na synech judských,
za to, že v jejich vlastní zemi prolévali nevinnou krev.
Ž 91
1: Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného.
2: Říkám o Hospodinu: "Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám."
3: Vysvobodí tě z osidla lovce, ze zhoubného moru.
4: Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost.
5: Nelekej se hrůzy noci ani šípu, který létá ve dne,
6: moru, jenž se plíží temnotami, nákazy, jež šíří zhoubu za poledne.
7: Byť jich po tvém boku padlo tisíc, byť i deset tisíc tobě po pravici, tebe nestihne nic takového.
8: Na vlastní oči to spatříš, uzříš odplatu, jež stihne svévolníky.
9: Máš-li útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov,
10: nestane se ti nic zlého, pohroma se k tvému stanu nepřiblíží.
11: On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách.
12: Na rukou tě budou nosit, aby sis o kámen nohu neporanil;
13: po lvu a po zmiji šlapat budeš, pošlapeš lvíče i draka.
14: Dám mu vyváznout, neboť je mi oddán, budu jeho hradem, on zná moje jméno.
15: Až mě bude volat, odpovím mu, v soužení s ním budu, ubráním ho, obdařím ho slávou,
16: dlouhých let dopřeji mu do sytosti, ukážu mu svoji spásu.
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NÁHLÁ DESTRUKCE

6. března 2018
Mír, Mír

Čas míru přichází pro národ Ameriky, jenž bude následován náhlou zkázou. Celý svět bude
postižen jejím zánikem a celý svět bude reagovat. Někteří dobře, jiní špatně.
Mé děti, nedejte se oklamat, až se bude zdát, že všichni pracují pro mír, neboť je to taktika
nepřítele, jak vás ukolébat k spánku. Skutečně přijde období míru, ale bude to jen klid před bouří
nepředstavitelných rozměrů. Co nepřítel nemůže získat silou, dosáhne lží. Nepřátelé Ameriky tajně
spolu kují pikle a vymysleli plán, jak nalhat jejím vůdcům, že je všechno v pořádku. Jako ovce
vedené na jatka, tak půjde tento národ. Protože zničila mnoho životů, bude v ní mnoho životů také
zničeno.
Mír, mír, pak náhlý masakr, a není pro ni úniku, neboť její lid si zvolil zničení před životem. Její lid
si vybral jít svou vlastní cestou, před tou mojí. Nyní jim bude dána jejich vlastní cesta zkázy.
Bůh Otec

1Thes 5, 1-6
1: Co se týká času a chvíle, není třeba, bratři, abychom vám o tom psali.
2: Víte totiž sami dobře, že onen den Páně přijde jako zloděj v noci.
3: Až lidé budou říkat: "Je pokoj, bezpečnost", tu znenadání přitrhne na ně záhuba jako porodní bolest
na těhotnou ženu. Uniknout jim nebudou moci.
4: Ale vy, bratři, nejste ve tmě, že by vás ten den překvapil jako zloděj.
5: Vy všichni jste přece synové světla a dne, noc ani tma nemá nad vámi právo.
6: Nesmíme se tedy oddávat spánku jako ostatní, ale naopak: zůstaňme bdělí a střízliví.
Ž 9, 16-21
16: Pronárody klesly do pasti, již udělaly, v síti, kterou nastražily, uvízla jim noha.
17: Hospodin tu zřejmě zjednal právo: svévolník uvízl v léčce přichystané vlastní rukou.
18: Do podsvětí se navrátí svévolníci, všechny pronárody, jež na Boha zapomněly
19: Ubožák však nikdy neupadne v zapomnění; naděje ponížených nikdy neztroskotá.
20: Povstaň, Hospodine, ať si člověk nezakládá na své moci, ať už pronárody stanou před tvým soudem!
21: Hospodine, zdrť je strachem, ať si pronárody uvědomí, že jsou jenom lidé.
1Petr 5, 5-10
5: Podobně vy, obyčejní věřící: buďte poslušní svých duchovních představených. Opásejte se všichni
ve vzájemném styku pokorou, neboť Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost.
6: Pokorně se tedy skloňte pod mocnou ruku Boží, a on vás Povýší, až k tomu přijde čas.
7: Na něj hoďte všechnu svou starost, vždyť jemu na vás záleží.
8: Buďte střízliví a bdělí, protože váš protivník ďábel jako řvoucí lev obchází a hledá, koho by mohl
zhltnout.
9: Postavte se proti němu, silní vírou. Víte přece, že vaši bratři po celém světě musejí taky tak trpět.
10: Když teď nakrátko snesete utrpení, Bůh, dárce veškeré milosti, který vás pro Kristovy zásluhy
povolal ke své věčné slávě, sám vás zdokonalí, utuží, utvrdí a upevní.
Mi 7, 10-14
10: Má nepřítelkyně to uvidí a pokryje ji hanba. To je ta, která mi říká: "Kde je Hospodin, tvůj Bůh?"
Na vlastní oči ji spatřím, až bude pošlapána jak bláto na ulicích.
11: To bude den budování tvých zdí. Onoho dne se rozšíří tvé hranice.
12: Bude to den, kdy přijdou k tobě z Asýrie a egyptských měst, od Egypta až k řece Eufratu, od moře
k moři, od hory k hoře.
13: Ale země bude zpustošena, kvůli obyvatelům, pro ovoce jejich skutků.
14: Pas berlou svou svůj lid, ovce dědictví svého, ty, který sám jediný přebýváš v lesní divočině na
Karmelu. Ať se pasou v Bášanu a Gileádu, jako za dnů odvěkých.

1249. Poselství Matky Spásy ze dne 2. srpna 2020.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

NEBOJTE SE, NEOPUSTÍM VÁS
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Přijměte mou lásku.
Nebojte se, děti, buďte jedno s mým Synem.
Zatímco se nacházíte v těchto silných okamžicích změny pro celé lidstvo, vyzývám vás, abyste se
podívaly do svého nitra a rozhodly se připravit na obrácení, abyste se nezřekly mého Syna.
Pro lidské stvoření je to chvíle, kdy by mělo probudit své svědomí a podívat se na sebe
v důvěrnosti své vnitřní bytosti a vydat se na cestu dobra dřív, než se vládci lidstva
stanou jeho pány.
Čas se posouvá k zavedení jediné moci, která bude vládnout lidstvu, a nebudou-li mé děti
reagovat, ocitnou se v cizích rukou.
Zůstaňte jednotní v modlitbě [Mt 26,41; 1Thes 5,17]. Varovala jsem vás, abyste se vrátili na
pravou cestu v této době, kdy zneužitá věda se šíří po celé zemi s cílem, aby vás mentálně ovládla.
Milované děti, vytrvejte v modlitbě, nevydávejte se unáhleně na cesty, které vás vzdalují od dobra,
buďte opatrné, nevrhejte se na duchovní cestu – musíte jít pomalu, s jistotou a uváženě, abyste
nezklamaly.
Modlete se, padněte na tvář a čiňte zadostiučinění za ty, kdo překročili míru hříchu tím,
že se odevzdali ďáblu a uctívali ho skrze znesvěcení a kacířství, které útočí proti mému
božskému Synu, přítomnému ve svaté eucharistii, v nejsvětější svátosti oltářní,
a dopouštějí se urážek proti všemu, co jim připomíná Otcův dům.
Modlete se a odčiňujte, lidé mého Syna, nahraďte škodu. Tíha [ramene] váhy se
naklonila k Zemi, aniž by tuto událost lidstvo vzalo vážně. Míra hříchu se zvětšila,

stejně jako přibývají pohromy přírody na Zemi, která je očišťována, a spolu s ní i mé
děti.
Proto buďte láskou pro své bratry: Láska mého Syna musí být rozpoznána v mých
pravých dětech, a jen tak budou lidé mého Syna přitahovat Boží milosrdenství.
Nakonec, bolest této generace, v níž se stane to, co můj božský Syn a tato Matka
odhalili, vám připomene tato volání.
Modlete se moje děti, modlete se, aby láska v lidstvu nevyhasla.
Modlete se moje děti, modlete se, komunismus kráčí vpřed a zanechává Řím v agonii.
Modlete se moje děti, modlete se, neztrácejte víru, naopak, nenechejte žádný okamžik
uplynout, aniž byste byly Láskou mého Syna.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Být Láskou mého Syna, je zadržení zla. Postupujte na duchovní cestě s Boží Láskou,
aby víra ve vás mohla růst a vy se staly svědectvím oddanosti ke svým bratrům.
Lidé mého syna:
Buďte nadějí na slavné svítání, kdy Krev mého božského Syna podrobí utlačovatele.
Buďte dobročinní ke všem, bez rozlišování [1Kor 13].
Buďte dobročinní, ať jste kdekoli, kamkoli jdete, dokud všechny moje děti nebudou v Božím
srdci mého Syna.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, nebojte se, neopustím vás, stojím před vámi.
Žehnám vám, miluji vás, ochraňuji vás svým pláštěm.
Matka Maria

1250. Poselství Ježíše ze dne 3. srpna 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

VÍCE TEMNOTY

Mé děti, někteří lidé, o nichž jste si myslely, že jsou moji, ukryli daleko víc temnoty do svých srdcí,
než jste věřily. Nyní, jak temnota v lidských srdcích stále roste, stává se zřejmou – už ji nemohou
skrývat.
Se zvětšováním Světla a temnoty jsem vytyčil hranici mezi ovcemi a kozly, mezi temnotou
a Světlem. Každý den vám nechám vybrat, komu budete sloužit. Budete sloužit Světlu a být moji?
Nebo budete sloužit temnotě a patřit mému nepříteli?

Řekl jsem vám, až Světlo a temnota budou na vzestupu, že se ukáže, kdo stojí na čí straně.
Postaral jsem se o to, že to vychází najevo, i když pro můj lid je znepokojující to vidět.
Mé děti, ačkoli něco z toho, co jsem odhalil, vás překvapí, prokazuji vám přesto milosrdenství,
abyste mohly vědět, kdo stojí na vaší straně a kdo ne, neboť ti, kdo jdou
v temnotě, jsou podvodníci, a chtějí, co máte vy.
Ježíš

Jan 3, 19: Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože
jejich skutky byly zlé.
Jan 8, 12: Ježíš k nim opět promluvil a řekl: "Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit
ve tmě, ale bude mít světlo života."
Jan 12, 35: Ježíš jim řekl: "Ještě jen na malou chvíli je světlo mezi vámi. Dokud máte světlo, neustávejte v
cestě, aby vás nepřekvapila tma; kdo chodí ve tmě, neví, kam jde."

1251. Poselství Ježíše ze dne 4. srpna 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

NÁRŮST REBELANTSTVÍ

Mé děti, dovolím, aby se rebelantství vystupňovalo v srdcích všech lidí. To umožní každému si
vybrat, chce-li skutečně být můj a sloužit Mi, nebo chce-li patřit nepříteli a světu a sloužit jim.
Pocítíte, až se to stane. Jste-li opravdu moji, odoláte tomuto podněcování ke vzpouře. Ti, kdo
nejsou moji, se budou bouřit ještě víc, a vy to uvidíte. Tímto způsobem budete vědět, kdo není na
mé straně, takže ani na té vaší.
Tato vzpoura způsobí, že dětem nepřítele se nebude dařit. Budou mezi nimi vnitřní boje, které vám
dají dočasný oddech, abyste si odpočaly a připravily se na to, co přijde příště. Doba, která leží před
vámi je plná velkého nebezpečí a mnoho lidí v ní ztratí svůj život. Mnoho z vás uvidí, jak ti, které
milujete, zahynou. Vězte, když se tak stane, že to není důkaz mé lásky k nim, nebo k vám, byl to
prostě jen jejich čas odejít a Já půjdu s vámi ve vašem žalu. Bude mnoho zármutku ve světě
během tohoto času, až propukne válka a smrti bude všude plno.
Řekl jsem vám, že všechny věci se v tomto čase musí naplnit, ale Já jsem vždy s vámi, až do konce
času. Nebojte se.
Ježíš

1Sam 15, 23: Vzdor je jako hříšné věštění a svéhlavost jako kouzla a ctění domácích bůžků. Protože jsi
zavrhl Hospodinovo slovo, i on zavrhl tebe jako krále.
Job 34, 37: Vždyť ke svému hříchu přidává nevěrnost, mezi námi si výsměšně tleská a má mnoho řečí
proti Bohu.
Př 17 11: Jen o vzpouru usiluje zlý, ale bude proti němu vyslán nelítostný posel.

Mt 5, 18: Amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné písmenko ani jediná čárka
ze Zákona, dokud se všechno nestane.

1252. Poselství Ježíše ze dne 5. srpna 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

PLNOST RADOSTI

Jak přibývá temnota v srdcích všech lidí, tak přibývá i mé Světlo. S nárůstem mého Světla přichází
přibývání mé přítomnosti, a přeji si, abyste ji hledali tak jako samotný vzduch, který dýcháte.
V mé přítomnosti je plno radosti a Já přináším pokoj, jenž přesahuje veškeré chápání. Tento pokoj
je cestou, kterou v tom čase půjdete. Ti, kdo nejsou moji, nebudou chápat tento pokoj, který
máte. Nepochopí, proč nekřičíte a nebědujete s nimi při všem, co se děje, ale vy víte, že brzy
půjdete ke Mně domů. Pro ty, kdo nejsou moji, bude svět a temnota po smrti jejich domovem,
pokud se nebudou kát.
Řekl jsem vám, že Já sám v tom čase zajistím vaše potřeby, abyste mohli být svědky posledním
duším, kdo bude zachráněn. Postarám se o vás. Uprostřed chaosu a zkázy vám poskytnu pokoj.
Naplním vás radostí, i když budete obklopeni temnotou, aby tyto ztracené duše mohly vidět, co jim
nabízím. Pak vás zavolám domů ke Mně a přijmu vás k sobě, a zde už není žádné soužení.
Ježíš

Ž 16, 11: Stezku života mi dáváš poznat; vrcholem radosti je být s tebou, ve tvé pravici je neskonalé
blaho.
Fil 4,7: A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.
Jan 8, 12: Ježíš k nim opět promluvil a řekl: "Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit
ve tmě, ale bude mít světlo života."
Jan 14, 3: A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde
jsem já.
Ž 27, 1: Davidův. Hospodin je světlo mé a moje spása, koho bych se bál? Hospodin je záštita mého života,
z koho bych měl strach?

1253. Poselství Ježíše ze dne 6. srpna 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

KONFLIKT SE ZVĚTŠUJE

Se vzrůstem vzpour přichází nárůst útoků proti mým lidem.

Mé děti, konflikty nyní se zvětšují a vy musíte být obezřetné ve svých útočných i obranných
manévrech proti nim. Nepřítel dokonce i teď vydává úkoly proti vašim životům, proti vašim
svazkům, proti vašim dětem. Modlily jste se usilovně? Hlásaly jste mé Slovo před vším, co jsem
vám dal?
Říkám vám to, pokud to neuděláte – pokud nebudete hlásat mé Slovo před vším, co jsem vám dal,
utrpíte ztrátu. Nyní musíte stále hlásat, protože nepřítel tvrdě pracuje a stupňuje svá opatření proti
každému z vás. On ví, co je vám drahé a přichází si pro to. Je to na vás, bude-li úspěšný ve svých
plánech zkázy. Dal jsem vám nástroje, které potřebujete.
Poslal jsem vám apoštoly, učitele a proroky. Naslouchali jste jim pozorně? Dal jsem vám mé Slovo,
aby vás vedlo, zabezpečilo, chránilo vás. Byly jste svědomité v jeho studiu? Dal jsem vám dar moci
nařizovat. Dal jsem vám zbraně s velkou mocí pro váš boj. Používáte je? Trénujete v boji, jemuž
budete nyní čelit?
Už dlouho jsem vám říkal, že tento den přichází. Jste na to připraveny, nebo jste ignorovaly má
varování jako děti světa?
Ježíš

Poznámka: Když Pán začal říkat toto Slovo, viděla jsem, jak se objevilo silné pronásledování proti
Božím lidem. Ústní útoky, násilná přepadení a zločiny byly hromadně páchány proti Božím lidem
a nepřítel se smál, protože z toho vždy vyvázl. Až to začne, vzpomeňte si, že Pán nám řekl, že
budeme trpět pronásledováním a také že Zlému bude, na krátkou dobu, dána moc nad vším lidem
[Zj 13, 17]. Nevím, kolik z nás tady bude. Je možné, že tyto věci protrpí jen ti, kdo budou spaseni
během Soužení.

2Tim 3, 12: A všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, zakusí pronásledování.
Řím 8, 35: Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída,
nebezpečí nebo meč?
Ef 6 10-18
10: A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci.
11: Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům.
12: Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento
věk tmy, proti nadzemským duchům zla.
13: Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno
překonat a obstát.
14: Stůjte tedy 'opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti,
15: obuti k pohotové službě evangeliu pokoje'
16: a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého.
17: Přijměte také 'přilbu spasení' a 'meč Ducha, jímž je slovo Boží'.
18: V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte
za všechny bratry i za mne,
Job22,28: Rozhodneš-li se pro něco, stane se tak, a na tvých cestách bude zářit světlo.

1254. Poselství Ježíše ze dne 7. srpna 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

UVIDÍTE POVSTAT ZLÉHO

Mé děti, váš svět se chystá dramaticky změnit, a stane se to ze dne na den. Nepřítel nyní
strategicky rozmístil lidi v každém velkém městě, a dojde k převzetí moci. Až se to stane, uvidíte
povstat Zlého.
Vaše srdce si bude chtít zoufat, až se to stane, protože každý aspekt vašeho života bude
kontrolován nepřítelem. Tato akce byla už dlouho plánována a nepřátelé budou úspěšní
v tomto převratu. Ale nemějte kvůli tomu strach, neboť Já už jsem o tom také dlouho věděl.
Nepřítel převezme vládu a bude zavedena značka, před kterou jsem vás v mém Slovu varoval.
V tomto okamžiku ti, kdo jsou moji, poznají čím je a odmítnou ji. Ti, kdo to udělají, budou zabiti,
ale nebojte se, neboť vy, kdo jste moji, přijdete ke Mně v tom dni. Pro ty, kdo přijmou svou
značku, nebude žádný opravný prostředek a ve své smrti půjdou k mému nepříteli a po celou
věčnost nikdy nepoznají pokoj nebo klid. Mé děti, zůstaňte uvnitř mého Slova, aby mohlo být
napsáno na vaše srdce v den, kdy nepřítel je odstraní z tohoto světa, neboť to bude celé Slovo,
které v tom čase budete mít. Soustřeďte se na to, abyste zůstaly věrné Mně a vydržely, cokoli
přijde a nezapřely Mne. Rozhodněte se položit svůj život pro mé jméno, jako jsem položil ten
můj za vás.
Přijdete domů!
Ježíš

Poznámka: Věřím, že mi to bylo ukázáno v podobě celosvětové události. Když mi Pán
1. srpna sděloval toto Slovo, viděla jsem několik lidí, kteří pracovali pro národy, které převzaly
vládu, jak byli posláni do velkého města. Tam vypadali jako běžní občané, ale ve skutečnosti to
byly vražedné spící buňky, které měly instrukce zahájit tento útok, všechny přesně ve stejný čas,
a umožnit, aby se tento převrat stal. Lidé u moci, kteří tam nebyli z vůle nepřítele, budou rychle
zlikvidováni, stejně jako ti, kdo odmítnou tento nový režim.

Zj 13, 7: A bylo jí dáno, aby vedla válku proti svatým a aby nad nimi zvítězila. Dostala moc nad každým
kmenem, národem, jazykem i rasou;
Zj 13, 16-18
16: A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo
na čele cejch,
17: aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména.
18: To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka,
a je to číslo šest set šedesát šest.
Zj 20, 4: Viděl jsem trůny a na nich usedli ti, jimž byl svěřen soud. Spatřil jsem také ty, kdo byli sťati pro
svědectví Ježíšovo a pro slovo Boží, protože nepoklekli před dravou šelmou ani jejím obrazem a nepřijali
její znamení na čelo ani na ruku. Nyní povstali k životu a ujali se vlády
s Kristem na tisíc let.
Lk 21, 21-22
21: Tehdy ti, kdo jsou v Judsku, ať uprchnou do hor, kteří jsou v Jeruzalémě,
ať z něho odejdou, a kteří jsou po venkově, ať do něho nevcházejí,
22: poněvadž jsou to dny odplaty, v nichž se má naplnit vše, co je psáno.

1255. 8. srpna 2020. Připomínka poselství Boha Otce ze dne 18. listopadu 2012.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

MÉ SRDCE JE PRO ZTRACENÉ

18. listopadu 2012

Zvláštní pomazání

6. listopadu 2012, v noci naší volby prezidenta, jsem pocítila změnu v duchovní říši, jako kdyby
něco bylo uzamčeno, jakoby něco velmi důležitého se změnilo. Začala jsem prosit Pána, aby mi
řekl, co znamená tento pocit, avšak až do dneška zůstal mlčenlivý. Ale když jsem přišla před Něj
dnes a chtěla se zeptat znovu, sdělil mi následující poselství.
Vskutku, došlo ke změně v duchovní říši, má dcero, a mnoho z mých lidí ji pocítilo. Čas, ve kterém
žijete, je těžký, plný nástrah a nebezpečí a vy si musíte v běhu dní být stále vědomi, že nebezpečí
každým dnem roste. Zlý se potuluje kolem a hledá, koho by pohltil, a můj lid je jeho cíl.
Přesto zůstává trochu času, než se můj Syn vrátí na zem, a mnozí ještě mohou činit pokání
a být zachráněni. Přeji si, aby se moji lidé zabývali tím, jak zachraňovat ztracené. Ano, je to můj
Duch, který je zachraňuje, ale jsou to moji lidé, kteří jim vyprávějí o Mně, o díle mého Syna na
kříži. Svému lidu jsem dal práci evangelizace světa slavným evangeliem a žádný čas nikdy nebyl
naléhavější než ten, v němž žijete, mé děti.
Nyní uvidíte, jak se na Zemi završí rozmnožení mého Slova. Uvidíte kolem vás stále víc znamení
návratu mého Syna. Pozvedněte oči a zjistíte, že se vaše vykoupení blíží, když pozorujete tato
znamení: Mé děti, vězte, že už není více času ke hraní. Musíte se zabývat záležitostmi vašeho
Otce na Zemi. Čas je nyní velmi krátký, kdy ztracení ještě mohou být zachráněni.

(V mém duchu jsem viděla velká zemětřesení, lidi, umírající na strašné nemoci, obrovské bouře,
které zabíjejí mnoho lidí).
Známek návratu mého Syna je kolem vás mnoho, ale ztracení nevědí jak je poznat. Já nyní dám
mému lidu mimořádné pomazání, aby šel vpřed a šířil evangelium jako nikdy předtím.
Nyní, když se toto pomazání šíří po celé Zemi, uvidíte tisíce zachráněných, kde dřív jste viděly
desítky. Uvidíte masy, které Mne v krátkém čase poznají, kde předtím žádné nebyly. Uvidíte mé
pomazání při práci, proto váš úkol v evangelizaci bude snadnější a účinnější než kdykoli dřív.
Nepromarněte tento vzácný dar, mé děti, ale jděte vpřed a používejte jej, dokud je vám
k dispozici.
Není důležitější úkol, než vyprávět ztraceným o díle mého Syna na kříži a vidět spasené duše.
Není pro Mne vzácnější úsilí. Žádný cíl není dražší mému srdci. Proč ztrácíte vzácný čas
na zbytečné projekty, které jsem vám neuložil? Znáte práci, která na vás čeká. Dělejte ji.
Odměňuji ty, jejichž srdce je pro ztracené.
Bůh Otec

1Petr 5, 8: Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako 'lev řvoucí' a hledá, koho by
pohltil.
Mk 16, 15: A řekl jim: Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.
Mt 16, 27: Syn člověka přijde v slávě svého Otce se svými svatými anděly, a tehdy odplatí každému podle
jeho jednání.

1256. 9. srpna 2020. Připomínka poselství Ježíše ze dne 7. prosince 2017.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

PŘICHÁZEJÍCÍ ZPUSTOŠENÍ

9. prosince 2017
Spoušť

Moji lidé, není způsob jak se připravit na to, co přichází. Proto jsem stále říkal: Přitáhněte se ke
Mně. Nikdo, a nezáleží na tom, jak je silný, jak dobře je vyzbrojený, nemůže vás před tím ochránit.
Jen Já mohu.
Až se válka prožene vaší planetou, jak se to brzy stane (viděla jsem oheň všude, v mnoha zemích),
až hladomor téměř vyplení vaše obyvatelstvo, jak se to brzy stane (viděla jsem těla naskládaná
a namačkaná, byla jen kost a kůže), až Zlý povstane (když to řekl, viděla jsem naprostou
vyprahlost a spoušť a ukázal mi, že je to záměr Zlého – zničit vše a každého), můžete trvat,
jen když jste ve Mně.
Mnozí ignorovali mé pokyny a mnozí se odmítli obrátit, když jsem je pokáral. Nepřišli všichni
a z těch, za které jste se přimlouvali. Netrapte se proto, ale pokračujte v modlitbách. Vězte,
že Já mám plán pro každého z nich a Já je zachráním. Vynaložte svůj čas k přímluvám za mnohé
ztracené, které neznáte, neboť takové je mé srdce.
Mé srdce se rmoutí pro ty, kdo nemají žádnou naději a stráví věčnost beze Mne. Modlete
se za ně, protože jsem slyšel vaše modlitby za ty, které milujete a držím je v bezpečí v dlani
mé ruky, i když to nyní nemůžete vidět.
Děti, připravte se na svůj návrat domů, neboť brzy budete tady se Mnou.
Váš Ježíš
Zj 1, 1-9
1: Zjevení Ježíše Krista, které Bůh mu udělil, aby svým služebníkům ukázal, co se vbrzku musí stát;
on je skrze svého anděla naznačil svému služebníku Janovi.
2: A ten slavnostně prohlašuje, že všecko to, co viděl, řekl Bůh a dosvědčil Ježíš Kristus.
3: Blaze předčitateli a posluchačům těchto proroctví, kteří zachovávají, co je v nich psáno, protože ta doba
je už blízko.
4: Jan sedmi církevním obcím v Asii: milosti a pokoje ať se vám dostává od toho, který je, který byl a který
přijde, od sedmi duchů před jeho trůnem
5: a od Ježíšem Krista, svědka hodného víry, prvního mezi vzkříšenými a vládce nad pozemskými králi.
Tomu, který nás miluje, obmyl nás od našich hříchů svou krví
6: a udělal z nás královský národ a kněze Boha Otce, tomu buď sláva a vláda na věčné věky. Amen.
7: Hle, přichází v oblacích! Každý ho uvidí, i ti, kdo ho probodli, a budou pro něj naříkat všichni lidé na
zemi. Ano, amen.
8: Já jsem alfa i omega, praví Pán Bůh, který je, který byl a který přijde, Vševládný.
9: Já Jan, váš bratr, účastník vašich zkoušek, Království i vytrvalosti v Ježíši, dostal jsem se pro hlásání
Božího slova a pro svědectví o Ježíšovi na ostrov, který se jmenuje Pathmos.

1257. Poselství Ježíše ze dne 10. srpna 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

STARÁ POKUŠENÍ A NEPŘÁTELÉ

Jak nepřítel stupňuje své útoky proti vám, počítejte s tím, že se pokusí obnovit vztahy
a přivést osoby, které jste v minulosti opustili, které už nemají žádné místo ve vaší přítomnosti, ani
v budoucnosti. Jeho záměrem je podrazit vás, abyste padli, nebo aby vás uchvátil. Musíte být smělí
a neústupní při každém pokusu nepřítele to udělat, moji drazí. Bojovali jste tvrdě za svou svobodu,
bojujte ještě tvrději, abyste si ji ubránili.
Nepřítel zadal úkol zničení proti vám a snaží se nechat vrátit stará pokušení a nepřátele
do vašich životů. Nedovolte mu to.
Ježíš

Ž 57, 7: Nastražili síť mým krokům, člověk mě chtěl zlomit; vykopali na mě jámu, spadli do ní sami.
1Petr 5, 8: Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako 'lev řvoucí' a hledá, koho
by pohltil.

1258. Poselství Ježíše ze dne 11. srpna 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

OBČANSKÁ VÁLKA

Připravte své domovy na občanskou válku.
Dojde k násilnému činu, který spustí řetězovou reakci napříč Amerikou.

Jak připravíme naše domovy, Pane?
Má dcero, musíš se připravit na ztrátu veřejných služeb, služeb obyvatelstvu a potravy. Jídla
nebude dostatek. Lékařská péče nebude dostačující.
Připravte se na zloděje, kteří se vloupávají a kradou, neboť mnozí budou v této době zoufalí.
Hlavně si připrav svou víru, protože víš, že Já jsem s tebou ve všem, co se stane.
Násilí bude velmi rozšířené, protože muži podlehnou svým nižším pudům a tolik lidí se vzdá naděje
a podlehne svému tělu. Modlete se bez přestání, abyste v tom čase byli ochraňováni, a také za
ochranu vašich milovaných.
Tuto válku bude těsně následovat další válka většího rozsahu, když nepřátelé napadnou
a zvítězí nad Amerikou, neboť čas jejího soudu je nyní.
Připravte své srdce, neboť v tom čase ztratíte mnoho milovaných, jak se bude blížit konec všech
věcí.
Ježíš

Poznámka: Přestože Pán nám řekl, abychom se modlili bez přestání, abychom my a naši milovaní
byli ochraňováni, řekl také, že v tom čase ztratíme mnoho milovaných. To se zdá být v rozporu, ale
není. Někdy je někdo vzat, protože nadešel jeho čas, i když jsme se modlili, aby tady zůstal. Jindy

přežití člověka závisí na jeho poslušnosti v něčem, co On mu oznámil, aby dělal, nebo nedělal
(stejně jako nám), a on neposlechl.
Fil 4, 19: Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete, podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši.
Mt 6, 31-32
31: Nemějte tedy starost a neříkejte: Co budeme jíst? Co budeme pít? Co si budeme oblékat?
32: Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete.
2Sam 22, 3: Bože můj, má skálo, utíkám se k tobě, štíte můj a rohu spásy, nedobytný hrade, moje
útočiště, zachránce můj, ty mě před násilím zachraňuješ!
Mt 17, 20: On jim řekl: "Pro vaši malověrnost! Amen, pravím vám, budete-li mít víru jako zrnko hořčice,
řeknete této hoře: 'Přejdi odtud tam', a přejde; a nic vám nebude nemožné."
Ž 31, 14-16
14: Z mnoha stran pomluvy slyším. Kolkolem děs! Smlouvají se na mě, kují pikle, chtějí mi vzít život.
15: Já však, Hospodine, důvěřuji tobě, pravím: "Ty jsi můj Bůh,
16: moje budoucnost je ve tvých rukou." Vysvoboď mě z rukou nepřátel a těch, kdo pronásledují mě.

1259. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 10. srpna 2020.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

NEPOZNÁVÁTE BOŽÍ PLÁN A ZPOCHYBŇUJETE BOŽÍ VŮLI

Lide, milovaný Bohem:
V jednotě Nejsvětějších Srdcí, hlásejte jedním hlasem:
KDO JE JAKO BŮH?
NIKDO NENÍ JAKO BŮH!

Lid našeho Krále a Pána Ježíše Krista byl zahnán do této slepé uličky, z níž vychází bolest, hlad,
otroctví, duchovní vyprahlost mnohých, nejistota a nespokojenost, které nenajdou pokojný konec
v těchto chvílích manipulace, jíž je lidstvo vystaveno.
Tato generace s nemocným duchem nepoznává příčinu, původ utrpení, v němž žije.
Odmítá být uzdravena – odtud nesváry, které vyvolávají spoušť uprostřed lidu našeho
Krále a Pána Ježíše Krista.
Boží děti:
Člověk se dívá dál, tak daleko, kam jen dohlédne, člověk se nedívá s duchovníma očima,
váš pohled je čistě lidský. Posuzujete, co potkáte na cestě jako soudci nemocní
náboženskou pýchou a pokrytectvím farizeů [Mt 23]. Nepoznáváte Boží plán
a zpochybňujete Boží vůli. Satan toho využívá, aby vás uvedl do zmatku
a rozdělil vás. Je nutné modlit se srdcem, je nutné se postit, je naléhavé odčinit
spáchané hříchy. Kajte se! Kajte se dřív, než vás nakazí lepra, kterou v sobě nosí jistí lidé.
Utrpení lidské rasy nepřestalo, ale vzrůstá, jak se čas blíží ke konci této přítomnosti
a nechává vás vstoupit do nového kalendáře plného očišťování. Není to konec světa,
o čem mluvím, ale o očistě této generace, která démonizovala vše, co je posvátné
a jako svého boha přijala Satana.
Moře pohrom bude záhy vylito na tuto generaci. Katastrofy jsou příčinou obrácení pro některé
a pro jiné jsou příčinou odcizení od všeho, co jim připomíná božství. Duchovně slepí zahynou
ve své vlastní pýše, a až se budete dívat na Měsíc, rudý jako nikdy dřív, uvidíte vlky
v rouchu beránčím, ukrývat se ve svých brlozích.
Stejně jako zlo jedná, dobro se rozmnožuje po celé Zemi a modlitby, které se rodí v srdcích, jež
milují dobro, se šíří v celém Stvoření a násobí se do nekonečna. Dotýkají se srdcí, která se
obracejí, proto je "modlitba zrozená v srdci" tak důležitá.
Modlete se, Boží lidé, modlete se za vyléčení nemocných v duši.
Modlete se, Boží lidé, země se bude silně třást, způsobí zkázu a proroctví, která jste
dříve přijali, se naplní.
Modlete se, Boží lidé, zlo proniklo do Boží církve a vyvolává spoušť v Mystickém Těle.
KDO JE JAKO BŮH? NIKDO NENÍ JAKO BŮH!, proto nemějte strach, i když zlo se potuluje,
i když pohromy udeří na země, i když nemoc stále trvá, nebojte se. Nebeské legie, ve službě
Nejsvětější Trojice a naší Královny a Matky, spěchají na volání Božích dětí.
Neslužte zlu, služte dobru [Řím 12, 21].
ZASVĚŤTE SE NEJSVĚTĚJŠÍM SRDCÍM.
HLEDEJTE DOBRO.
OCHRAŇUJI VÁS.
Svatý archanděl Michael
1260. Poselství Ježíše ze dne 12. srpna 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

TROJNÁSOBNÁ BOUŘE

Mé děti, trojnásobná bouře je u vás. Musíte rychle učinit vaše poslední přípravy, pak pomoci
ostatním, o kterých víte, že jsou v nouzi. Když pomáháte druhým, zaséváte semena pro své vlastní
potřeby, které uspokojíte, až se situace zhorší.
Řekl jsem vám, že udeřím na ekonomiku Ameriky, a to také udělám. Zanedlouho od této chvíle
zažijete bezpříkladné ekonomické zhroucení, kdy Já si vezmu velký díl bohatství od velmi
majetných, kteří Mi odmítli sloužit. Od těch, kdo se odmítli kát, kdo se Mi vysmívali.
Smrtící nákaza již pronikla do vašich zemí, a další přijde. Nyní jste viděli, co taková nákaza přináší.

(Viděla jsem, že mluví o chaosu a o přístupu "každý jen sám pro sebe").

Připravte se, mé děti, a vězte, že Já jsem s vámi ve všem, čemu budete čelit, a že brzy budete
tady se Mnou.
Ježíš

Zj 6, 5-6
5: Když rozlomil třetí pečeť, uslyšel jsem volat třetí bytost: "Pojď!" Podívám se – a hle, kůň černý; ten,
který na něm seděl, držel v ruce váhy.
6: A uslyšel jsem, jak z místa těch čtyř bytostí volá nějaký hlas: "Mírka pšenice za denár, tři mírky ječmene
za denár. Avšak oleji a vínu neškoď.
Mt 6, 20: Shromažďujte si však poklady v nebi, kde je ani rez ani mol nekazí a kde se zloději nevloupávají
a nekradou.
Mt 6, 24-26
24: Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Buď totiž bude jednoho zanedbávat a druhého mít v lásce, anebo
se prvního bude držet a na druhého nebude dbát.
25: Proto vám říkám: Nedělejte si starosti o svůj život, co budete jíst [nebo co budete pít], ani o své tělo,
do čeho se budete oblékat. Což není život víc než jídlo a tělo víc než šaty?
26: Podívejte se na ptáky v povětří: Nesejí ani nežnou ani neshromažďují do stodol, a váš nebeský Otec
je živí. Copak nejste o mnoho cennější než oni?

1261. Poselství Ježíše ze dne 13. srpna 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

ZPŮSOBY, KTERÉ ČLOVĚK NEMŮŽE OVLIVNIT

Řekl jsem vám v mém svatém Slovu, že zcela odstraním idoly. Protože si Amerika vybrala
Mě odmítnout a místo toho sloužit svým idolům pýchy a bohatství, vyhladím tyto věci z jejího
středu. Nenechám jí nic, na co by byla pyšná a zničím bohatství, které jednou bylo její pýchou
a umožnilo jí mít vliv na tolik jiných.
Protože zbožnila své svobody, odejmu jí je a nepřátelé ji ovládnou. Všichni, kdo Mě odmítli, kdo se
odvrátili od mého Slova, kdo se Mi vysmívali, poznají (zakusí) tyto věci. Ochráním mé vlastní, kteří
Mi slouží, činí pokání, jdou skutečně se Mnou, ale ostatní nyní odměním.

Až vynesu své rozsudky nad Amerikou, vyhlásím je způsoby, které člověk nemůže ovlivnit. Přijdou
cestami, nad nimiž nemá vůbec žádnou kontrolu. Bude bezmocný zastavit díla mých rukou.
Ježíš

Zj 6, 5-6
5: Když Beránek rozlomil třetí pečeť, slyšel jsem, jak třetí z těch bytostí řekla: "Pojď!" A hle, kůň černý,
a jezdec měl v ruce váhy.
6: A z kruhu těch čtyř bytostí jsem slyšel hlas: "Za denní mzdu jen mírka pšenice, za denní mzdu tři mírky
ječmene. Olej a víno však nech!"
Mt 6, 20: Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani rez a kde je zloději nevykopávají
a nekradou.
Mt6, 24-26:
24: Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat,
k jednomu se přidá a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku.
25: Proto vám pravím: Nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Což
není život víc než pokrm a tělo víc než oděv?
26: Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol, a přece je váš nebeský Otec živí. Což
vy nejste o mnoho cennější?
Iz 2, 15-20
15: …na každou vypínající se věž a na každou strmou hradbu,
16: na všechny zámořské lodě i na veškerou okázalost.
17: Sehnuta bude zpupnost člověka, ponížena bude lidská povýšenost, v onen den bude vyvýšen jedině
Hospodin.
18: Bůžkové nadobro vymizejí.
19: Lidé zalezou do jeskyň v skalách a do škvír v prachu země ze strachu před Hospodinem, před jeho
velebnou důstojností, až povstane, aby nahnal zemi strach.
20: V onen den člověk předhodí potkanům a netopýrům své bůžky stříbrné i bůžky zlaté, které mu vyrobili,
aby se jim klaněl.

1262. 15. srpna 20120. Připomínka poselství Ježíše ze dne 29. října 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

EKONOMIKA AMERIKY

Chystám se zasáhnout ekonomiku Ameriky takovým způsobem, abych zbavil nadbytku velmi
bohaté lidi, kteří Mě odmítají uznat, nebo konat mou vůli. Spoléhají se na své vlastní zajištění,
nikoli mé, a tak cítí, že mě nepotřebují. Ukážu jim, že jejich cesty jsou zlé.
Až se dotknu americké ekonomiky, mnozí budou bědovat a plakat, protože mamon byl jejich bůh a
Já učiním jejich bohy peněz neschopné, aby jim pomohli. Potom uvidí, že jejich falešní bohové jsou
jim k ničemu. Dostanu je na kolena. Někteří z nich Mě pak poznají, ale většina ne.
Buďte připravené, mé děti, protože až tuto ekonomiku zasáhnu, postihne to také vás. Bude mnoho
nezaměstnaných a naříkajících, až ti, kdo závisejí na svých bozích peněz, budou kvílet a oplakávat
své ztráty. A udělám to takovým způsobem, že poznáte, že to byla má ruka – budou znamení, aby
všichni viděli, že jsem to byl Já, kdo zasáhl.

Až uvidíte, jak se vaše ekonomika hroutí, hledejte Mě ve znameních a poznáte, že jsem to byl Já,
kdo to lidem způsobil.
Ježíš

Zj 6, 5-6
5: Když rozlomil třetí pečeť, uslyšel jsem volat třetí bytost: "Pojď!" Podívám se – a hle, kůň černý; ten,
který na něm seděl, držel v ruce váhy.
6: A uslyšel jsem, jak z místa těch čtyř bytostí volá nějaký hlas: "Mírka pšenice za denár, tři mírky ječmene
za denár. Avšak oleji a vínu neškoď.
Mt 6, 20: Shromažďujte si však poklady v nebi, kde je ani rez ani mol nekazí a kde se zloději nevloupávají
a nekradou.
Mt 6, 24-26
24: Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Buď totiž bude jednoho zanedbávat a druhého mít v lásce, anebo
se prvního bude držet a na druhého nebude dbát.
25: Proto vám říkám: Nedělejte si starosti o svůj život, co budete jíst [nebo co budete pít], ani o své tělo,
do čeho se budete oblékat. Což není život víc než jídlo a tělo víc než šaty?
26: Podívejte se na ptáky v povětří: Nesejí ani nežnou ani neshromažďují do stodol, a váš nebeský Otec je
živí. Copak nejste o mnoho cennější než oni?
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KDY BUDETE DBÁT MÝCH SLOV?

Přeji si, aby moji lidé Mě viděli jako svoje zajištění a jako svého živitele. Přeji si, abyste nechodili ve
strachu, ale spoléhali na pravdu, nalezenou v mém Slovu, že Já se postarám o všechny vaše
potřeby podle mého bohatství ve slávě, která je velmi velká.
Když pochybujete o mém zaopatření, pochybujete o mé lásce k vám. Kdybyste byli poslušní mým
Přikázáním a poslouchali vše, co jsem vám řekl, čeho byste se mohli bát?
Opravdu vám udělám cestu ve všem, co přichází na zem. Některým z vás řeknu, abyste se
přestěhovali na jiná místa, a o jiné se postarám tam, kde jsou. Když Mě poslechnete, zaopatření se
objeví. Starejte se, abyste byli poslušní mému Slovu a naslouchejte mému hlasu.
Věci na světě se ještě zhorší, neboť brzy přijde někdo, kdo to způsobí. Je z nepřátelského tábora
a není nic, čím byste ho mohli zastavit. Ale uvědomte si, mé děti, že já vše vidím
a znám všechny věci a budu zuřivě chránit ty, kdo jsou moji.
(Viděla jsem vysokou a temnou podobu muže, ale nemohla jsem vidět žádné z jeho rysů, protože
byl ve stínu. Cítila jsem velkou temnotu a zlo, a že jeho záměry jsou velmi zlé. Pán Mi neřekl, jestli
je někým, o němž se mluví v Knize Zjevení a já jsem o něm nemohla spatřit žádné jiné detaily.
Ale silně cítím, že je vůdcem nějakého druhu, možná vůdce vlády. Nebylo mi ukázáno, kde je, jeho
národnost, odkud pochází, nebo časový rámec, v němž se odhalí).
V přicházejících měsících bude mých Slov přibývat. Mnozí, kteří nikdy neslyšeli můj hlas, jej poprvé
uslyší. Vězte, mé děti, že je mým přáním, abyste Mě slyšely mluvit, ale musíte ztišit své rušné
životy a udělat místo pro Mne, chcete-li Mě slyšet.

Vyjádřím se o událostech, které brzy přijdou, abych varoval ty, kdo mají uši k slyšení. Mnozí budou
dělat, že neslyší a půjdou za svými světskými zájmy a budou vtaženy do těchto událostí, ale to
není mé přání.
Často Mě mé děti obviňují kvůli těm, kdo neposlouchají, a pak zahynou. Vězte, mé děti, že Já
miluji každé z vás láskou, kterou nemůžete ani pochopit a proto vás varuji. Ale mnohé z vás jsou
jako malé vzdorovité děti, které odmítají odejít od ohně. Nevíte, že oheň vždy pálí? Je svou
přirozenou podstatou žhavým a pálícím, a přesto se znovu a znovu vracíte k hříchu, který vás
nakonec spálí. Ignorujete má slova o přicházejících neštěstích a stále si hrajete
s ohněm, dokonce i potom, co jste slyšely má varovná Slova.
To, co přichází, je velké neštěstí a mnoho životů bude ztraceno. Mnoho duší v tom čase zahyne.
Chci, aby byly zachráněny a poslal jsem jim má slova, ale ony odmítají mé instrukce a ztráty budou
velmi velké. Mnohé budou v tom čase truchlit. Truchlit nad ztrátou blízkých, ztrátou majetku, nad
obrovskou ranou, kterou přinese vaší ekonomice.
Kdy budete dbát mých slov k vám, mé děti? Kdy uslyšíte a pochopíte, že vás miluji a přeji si,
abyste se odvrátily od vaší zkaženosti a byly zachráněny od svých hříchů. Až uvidíte, jak velká je
má láska a jak často jsem vás zachránil před sebou, jak jsem zachoval vaše životy, abych vám dal
ještě jednu příležitost slyšet Mě a poslouchat Mě? Kdy Mě přijmete? Kdy Mě uděláte svým Bohem
a vyhodíte falešné bohy, které uctíváte? Jak jen toužím, abyste se věnovaly Mně místo jim!

(Slyšela jsem velký smutek v hlasu našeho Pána, když řekl tuto poslední větu).
Mnoho neštěstí brzy udeří na svět. Některé budou vytvořeny člověkem, ale mnozí budou kvůli nim
obviňovat Mne. Ano, moji lidé, jsou ve světě takoví, kteří vám ublíží ze svých vlastních pohnutek.
Hledejte Mě kvůli pochopení a moudrosti. Povedu vás v časech, které mají přijít.
Ježíš

Fil 4, 19: Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete, podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši.
Mt 4, 4: On však odpověděl: "Je psáno: 'Ne jenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které
vychází z Božích úst.'"
Mt 6, 28-29
28: A o oděv proč si děláte starosti? Podívejte se na polní lilie, jak rostou: nepracují, nepředou –
29: a pravím vám, že ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl tak oděn jako jedna z nich.
Ge 12, 11: Když už se chystal vejít do Egypta, řekl své ženě Sáraji: Vím dobře, že jsi žena krásného
vzhledu.
Jan 3, 16: Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul,
ale měl život věčný.
2Petr 3,9: Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože si
nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání.
Iz 2, 8: Jeho země je plná bůžků, klanějí se dílu svých rukou, tomu, co vyrobili svými prsty.
Př 2, 6: Neboť moudrost dává Hospodin, poznání i rozumnost pochází z jeho úst.
Př 2, 10: Začátek moudrosti je bázeň před Hospodinem a poznat Svatého je rozumnost.
Ž91
1: Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného.
2: Říkám o Hospodinu: "Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám."
3: Vysvobodí tě z osidla lovce, ze zhoubného moru.

4: Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost.
5: Nelekej se hrůzy noci ani šípu, který létá ve dne,
6: moru, jenž se plíží temnotami, nákazy, jež šíří zhoubu za poledne.
7: Byť jich po tvém boku padlo tisíc, byť i deset tisíc tobě po pravici, tebe nestihne nic takového.
8: Na vlastní oči to spatříš, uzříš odplatu, jež stihne svévolníky.
9: Máš-li útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov,
10: nestane se ti nic zlého, pohroma se k tvému stanu nepřiblíží.
11: On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách.
12: Na rukou tě budou nosit, aby sis o kámen nohu neporanil;
13: po lvu a po zmiji šlapat budeš, pošlapeš lvíče i draka.
14: Dám mu vyváznout, neboť je mi oddán, budu jeho hradem, on zná moje jméno.
15: Až mě bude volat, odpovím mu, v soužení s ním budu, ubráním ho, obdařím ho slávou,
16: dlouhých let dopřeji mu do sytosti, ukáži mu svoji spásu.
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SMUTNÁ SEZÓNA
Mé děti, připravte svá srdce na smutné období, které se ohlašuje, protože mnozí se vzdají svého
boje o přežití a vezmou si život. Modlete se hodně za ty, které milujete, aby nebyli mezi těmi, kdo
to učiní.
Jak se epidemie šíří a další přicházejí, mnozí si budou zoufat. Přeji si, abyste byly svědčily těm,
které potkáte, až Já vás budu vést. Čas je nesmírně krátký a vy všichni se vrátíte domů velmi brzy.
Zasejte poslední ze svých semen, udělejte poslední ze svých dobrých skutků. Ukažte lásku
a laskavost všem, s nimiž se setkáte, neboť velmi brzy půjdete sem ke Mně.
Ježíš

Zj , 5-6
5: Když Beránek rozlomil třetí pečeť, slyšel jsem, jak třetí z těch bytostí řekla: "Pojď!" A hle, kůň černý, a
jezdec měl v ruce váhy.
6: A z kruhu těch čtyř bytostí jsem slyšel hlas: "Za denní mzdu jen mírka pšenice, za denní mzdu tři mírky
ječmene. Olej a víno však nech!"
Ge 9, 20-21
20: I začal Noe obdělávat půdu a vysadil vinici.
21: Napil se pak vína, opil se a odkryl uprostřed svého stanu.
Mt 6, 20: Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani rez a kde je zloději nevykopávají a nekradou.
Mt 6, 24-26
24: Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat, k jednomu se
přidá a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku.
25: Proto vám pravím: Nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Což
není život víc než pokrm a tělo víc než oděv?

26: Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol, a přece je váš nebeský Otec živí. Což
vy nejste o mnoho cennější?
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ZVAŽTE SVÉ VOLBY

Mé děti, jste zabrány do starostí vašeho světa, přestože vaše oči by se měly dívat na Mne
a do mého svatého Slova, protože celý váš svět se nyní mění.
Brzy přijde vítr, který změní vše a nic nezůstane takové, jak to znáte. Jste v období změn
a tyto změny nebudou dobré. Nemůžete změnit to, co přichází, jen se na to připravit a oddat se
modlitbě.
Těm, kteří ve Mne skutečně věří a chodí po mých cestách: Čas, který vám na Zemi zbývá, je
vskutku velmi krátký. Ostatní zůstanou déle, abych je mohl očistit dřív, než je zavolám domů ke
Mně. Všichni se teď musíte připravit, jelikož čas přípravy je téměř pryč. Až bude pryč, už na to víc
času nebude.
Mé děti, co byste dnes dělaly, kdybyste věděly, že na zemi vám zbývají jen týdny nebo měsíce?
Byla by vaše slova a činy laskavější k těm, které znáte? Strávily byste čas stejným způsobem?
Nechaly byste odvést svou pozornost ode Mne?
Vy víte, že se vás nepřítel snaží rozptýlit. Chápete, proč pracuje tak intenzivně, aby udělal tuto
věc? Je to proto, že jeho čas je krátký – velmi krátký. Váš je ještě kratší. Přejete si zůstat pozadu a
být očišťovány?
Zvažte své možnosti, mé děti. Zvažte pečlivě každé slovo, které vyslovíte. Každé slovo,
které vyslovíte, a každá chvíle, kterou prožijete teď, se nyní počítá pro vás nebo proti vám
v konečném zúčtování. Starejte se o záležitosti vašeho Otce a modlete se za ztracené duše, které
mě jinak nikdy nepoznají, abyste mohly stát přede mnou a vydat Mi dobrý počet
o posledních chvílích, které jste strávily tady na zemi.
Vrátíte se domů mnohem dřív, než si myslíte.
Ježíš

Ef 5, 27: tak si on sám připravil církev slavnou, bez poskvrny, vrásky a čehokoli podobného, aby byla svatá
a bezúhonná.
Žid 12, 1-8
1: Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás tak
snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo,
2: s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Místo radosti, která se mu
nabízela, podstoupil kříž, nedbaje na potupu; proto usedl po pravici Božího trůnu.
3: Myslete na to, co všecko on musel snést od hříšníků, abyste neochabovali a neklesali na duchu.
4: Ještě jste v zápase s hříchem nemuseli prolít svou krev.

5: Což jste zapomněli na slova, jimiž vás Bůh povzbuzuje jako své syny: "Synu můj, podrobuj se kázni
Páně a neklesej na mysli, když tě kárá.
6: Koho Pán miluje, toho přísně vychovává, a trestá každého, koho přijímá za syna."
7: Podvolujte se jeho výchově; Bůh s vámi jedná jako se svými syny. Byl by to vůbec syn, kdyby ho otec
nevychovával?
8: Jste-li bez takové výchovy, jaké se dostává všem synům, pak nejste synové, ale cizí děti.
Iz 18, 1-6
1: Běda zemi okřídleného hmyzu při řekách Kúše;
2: posílá vyslance po moři, po vodní hladině v plavidlech šáchorových. Jděte, poslové hbití,
k urostlému pronárodu s lesklou pletí, k lidu daleko široko obávanému, k pronárodu nesrozumitelné řeči,
který poražené pošlapává, jehož zemí protékají řeky!
3: Všichni obyvatelé světa, vy, kdo přebýváte na zemi, až se vyzdvihne na horách korouhev, uvidíte, až se
zatroubí na polnici, uslyšíte.
4: Neboť Hospodin mi praví toto: "Klidně budu přihlížet ze svého stanoviště, budu jak sálavé horko v záři
slunce, jako rosný oblak v horku žní.
5: Přede žněmi, když odkvete réva a květenství se promění ve zrající hrozen, tu se jalové výhonky odřežou
vinařským nožem a odnože se odstraňují, vylamují.
6: Vesměs budou zanechány dravému ptactvu hor a zvířectvu země, takže dravé ptactvo na nich stráví
léto a veškeré zvířectvo země na nich bude zimovat."
Jer 7, 30-33
30: Judští synové se dopouštěli toho, co je zlé v mých očích, je výrok Hospodinův. V domě, který je
nazýván mým jménem, postavili ohyzdné modly, a tak jej poskvrnili.
31: V Tófetu, který je v Údolí syna Hinómova, postavili posvátná návrší a spalovali své syny a své dcery
ohněm. To jsem jim nepřikázal, ani mi to nepřišlo na mysl.
32: Proto hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy se už nebude říkat: 'Tófet' ani 'Údolí syna
Hinómova', nýbrž 'Údolí vraždění'. V Tófetu se bude pohřbívat, a až nebude místo,
33: stanou se mrtvoly tohoto lidu pokrmem nebeskému ptactvu a zemskému zvířectvu, jež nikdo
nevyplaší.
Joz 24, 14-15
14: Bojte se tedy Hospodina a služte mu bezvýhradně a věrně. Odstraňte božstva, kterým vaši otcové
sloužili za řekou Eufratem a v Egyptě, a služte Hospodinu.
15: Jestliže se vám zdá, že sloužit Hospodinu je zlé, vyvolte si dnes, komu chcete sloužit: zda božstvům,
kterým sloužili vaši otcové, když byli za řekou Eufratem, nebo božstvům Emorejců,
v jejichž zemi sídlíte. Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu.“
Lev 26, 20-28
20: Nadarmo bude spotřebována vaše síla. Země vám nedá svůj výnos a stromoví v zemi neponese ovoce.
21: Jestliže mi i pak budete odporovat a nebudete mě chtít poslouchat, přidám vám sedmkrát víc ran pro
vaše hříchy.
22: Pustím na vás polní zvěř. Ta vás připraví o děti, vyhubí váš dobytek a ztenčí vaše řady; vaše cesty
zpustnou.
23: Jestliže se tím nedáte ode mne napomenout a budete mi dále odporovat,
24: i já se vám budu stavět na odpor a budu vás bít sedmkrát víc za vaše hříchy.
25: Uvedu na vás meč pomsty, aby pomstil porušování smlouvy. Shromáždíte-li se do svých měst, pošlu
mezi vás mor a budete vydáni do rukou nepřítele.
26: Až vám zlomím hůl chleba, bude deset žen pro vás péci chléb v jediné peci a budou vám odvažovat
chléb na příděl. Budete jíst, ale nenasytíte se.
27: Jestliže mě ani přesto neuposlechnete a budete mi dále odporovat,
28: i já se vám budu stavět na odpor v rozhořčení a budu vás trestat sedmkrát víc za vaše hříchy.
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JDĚTE V PRAVDĚ

Nepřítel bere podvodem mnoho mých lidí do zajetí. Své zajetí ještě nemohou vidět takové, jaké je,
v přicházejícím čase.
Oklamal je, aby si mysleli, že mají více času, než mají. Moji lidé chtějí uniknout tomu,
co přichází, proto je pro ně snadnější přijmout podvod než Pravdu.
Mé děti, zbývá málo času, abyste se přizpůsobily tomu, co přichází. Stane se to, ať to přijmete
nebo ne, neboť je to má vůle. Pro můj brzký návrat se všechno musí naplnit.
Jestli budete trávit čas modlitbou ke Mně a ne lehkovážným rozptýlením, nadcházející změny
budou pro vás snazší. Je to má Pravda, která vás ochrání před podvodem.
Nechci, aby mé děti žily ve strachu. Nechci, abyste žily v sebezapírání, ale šly v Pravdě.
Jděte v Pravdě mého Slova a vše bude v pořádku. Jsem s vámi ve všem, co přichází.
Ježíš

Ž 25, 5: Veď mě cestou své pravdy a vyučuj mě, vždyť jsi Bůh, má spása.
Ž 31, 5: Vyvleč mě z té sítě, již mi nastražili, vždyť jsi záštita má.
Jan 8, 32: Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.
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PRONÁSLEDOVÁNÍ, KTERÉMU BUDETE ČELIT

V přicházejícím čase ti, kdo se s vámi blízce stýkali, vás v té době zapřou, že vás kdy znali, aby
zachránili svou vlastní kůži. Budou se obávat pronásledování, jemuž jste vystaveni, neboť v nich
není můj Duch. Budou dělat, že nevidí vaše životní potřeby, aby také nebyli napadeni. Musíte jim
odpustit, když to udělají, mé děti, jako Já jsem odpustil vám.
Ti, o nichž jste si kdysi mysleli, že jsou přátelé, předají vás, abyste byli zabiti v tom, co má přijít,
jako by byli posedlí zlem uvnitř nich. V tom čase se zlo začne projevovat otevřeně, protože nebude
dost dobra, abych zlo zkrotil.
Nebojte se toho, co přichází, ale připravte své srdce a svou mysl – na tyto zrady, na smrt, kterou
uvidíte, na milované, které ztratíte a na nejistotu všeho kolem vás v tom čase. Modlete se, abyste
byly pokládány za hodné uniknout nejhoršímu z těchto věcí, a pak žily odpovídajícím způsobem,
abych mohl vyslyšet vaši modlitbu.
Ježíš

Mt 24, 8-10
8: Ale to vše bude teprve začátek bolestí.

9: Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět
pro mé jméno.
10: A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět;
Lk 21, 36: Buďte bdělí a proste v každý čas, abyste měli sílu uniknout všemu tomu,
co se bude dít, a mohli stanout před Synem člověka.

1268. 22. srpna 2020. Připomínka poselství Ježíše ze dne 30. října 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

OBČANSKÝ NEPOKOJ

30. října 2018
Občanský nepokoj

Jakmile se začnu dotýkat americké ekonomiky, násilí bude vzrůstat. Až lidé budou zoufalí, dojde k
mnoha občanským nepokojům. Začněte se na to připravovat, protože vyvstanou náhle, a až se
vystupňují, lidé se budou vzájemně hlasitě obviňovat a propukne válka.
Rýsuji linii mezi svými ovcemi a kozly, kteří slouží nepříteli vašich duší.
Mluvím o těchto věcech, abyste si je mohli připomínat a věřit.
Ježíš

Mt 24, 6-8
6: Budete slyšet o bojích a válečných zvěstech. Dejte pozor, nelekejte se. Musí se to totiž stát,
ale to ještě není konec.
7: Neboť povstane národ proti národu a stát proti státu, na jednom místě za druhým bude hlad
a zemětřesení.
8: To všechno bude teprve začátek velkých strastí.
Mt 25, 33-34
33: Ovce postaví po své pravici, kozly po levici.
34: Tehdy řekne král těm po své pravici: Pojďte, požehnaní mého Otce, přijměte jako úděl Království,
které je pro vás připraveno od stvoření světa.

1269. 23. srpna 2020. Připomínka poselství Ježíše ze dne 20. srpna 2011.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

BUDE TO ČAS JAKO ŽÁDNÝ PŘED NÍM

20. srpna 2011

Bude to čas jako žádný před ním

(Pracovala jsem na rukopisu a tíseň a strach, které jsem nyní pociťovala už týdny
v souvislosti s ekonomikou, mi zase znovu vytanuly v mé mysli. Zjistila jsem, že když jsem měla
opakované návaly pocitů něčeho takového, je to znamením toho, že se něco stane,
a že Pán nám chce o tom dát vědět, a tak jsem odešla do mého modlitebního pokoje Jej vyhledat
a snažit se dovědět o tom něco víc).
Časy budou pro mnoho lidí víc než těžké.

(Postřehla jsem v hlasu Pána hluboký, hluboký smutek, jakmile mi to řekl a cítila jsem, že se
pokouší připravit mnoho těch, kdo neposlouchali a neřídili se tím, co potřebovali udělat před touto
dobou).
Uslyšíte v budoucnosti o velkém počtu sebevražd – sebevražd těch, kdo se nemohli rozloučit se
svým okázalým životním stylem. Bude to čas jako žádný před ním.
Spoušť bude obrovská, ale mnozí v tom čase obrátí své srdce ke Mně a přijdou, aby Mě poznali,
a Já jim pomohu.
Řekni mým dětem, aby soustředily svůj zrak na Mne a následovaly Mne tam, kam je v tom čase
povedu. Zmenšete nyní své potřeby a naučte se žít jednodušeji a budete mít méně nouze, až
uvidíte, jak se tyto věci stanou, mé děti.
Světový řád se musí zhroutit, mají-li se moji lidé opravdu vrátit ke Mně, zatímco je ještě čas.
Musím v tomto čase světu mnoho ukázat. Musím vás také mnoho naučit, mé děti, o mých cestách,
o mém zajištění.
Přijďte nyní ke Mně. Hledejte mou tvář a poznejte Mě jako svého živitele.
Ježíš
Mt 6, 28: A o oděv proč si děláte starosti? Podívejte se na polní lilie, jak rostou: nepracují, nepředou
Fil 4, 19: Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete, podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši.

1270. Poselství Ježíše ze dne 24. srpna 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

CÍRKVE SVĚTA

Světové církve nedokázaly naučit mé lidi, jak Mi důvěřovat ve všem, co potřebují. Mnozí je
učili klamným představám a lžím, a nyní jsou moji lidé v nouzi. Budu je proto volat (církve)

k odpovědnosti. A budu volat k odpovědnosti můj lid, že zanedbal mé Slovo. Mé Slovo je jasné,
ale vy jste si neudělali pro Mne čas, moji lidé, a nyní víra, kterou potřebujete k přežití, vám chybí.
Mé děti, přeji si, abyste učinily z vašeho času v mém svatém Slovu svou prioritu. Ve vašem životě
Já musím být první. Co je pro vás důležitější než váš Bůh? Může vás to (co je důležitější než Bůh)
zachránit, až přijde konec? Může vás ochránit před zraněním?
Budete-li se snažit trávit čas se Mnou, pomohu vám vaši víru vybudovat včas, pro to,
co přijde. Tuto volbu musíte učinit ze své vlastní svobodné vůle. Zameškáte-li to udělat,
to, co přichází, vás vyděsí.
Ježíš
Ez 34, 10-16
10: Toto praví Panovník Hospodin: Hle, chystám se na ty pastýře, budu je volat k odpovědnosti za své
ovce. Nedovolím jim už pást ovce, aby místo nich pásli sami sebe. Vysvobodím své ovce z jejich chřtánu,
nebudou jim potravou.
11: Toto praví Panovník Hospodin: "Hle, já sám vyhledám své ovce a budu o ně pečovat.
12: Tak jako pastýř pečuje o své stádo, když je uprostřed svěřených ovcí, tak budu pečovat o své ovce
a vysvobodím je ze všech míst, kam byly rozptýleny v den oblaku a mrákoty.
13: Vyvedu je z národů, shromáždím je ze zemí a přivedu je do jejich země. Budu je pást
na izraelských horách, při potocích a na všech sídlištích v zemi.
14: Budu je pást na dobré pastvě; jejich pastviny budou na výšinách izraelských hor. Budou odpočívat
na dobrých pastvinách, budou se pást na tučné pastvě na horách izraelských.
15: Sám budu pást své ovce a dám jim odpočívat, je výrok Panovníka Hospodina.
16: Ztracenou vypátrám, zaběhlou přivedu zpět, polámanou ovážu a nemocnou posílím, kdežto tučnou
a silnou zahladím. Budu je pást a soudit."

1271. Poselství Ježíše ze dne 25. srpna 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

JÁ JSEM VÁŠ UTĚŠITEL

Já jsem váš Utěšitel. Já jsem váš rádce. Poskytuji vám vše, co potřebujete. Věříte Mi,
že budu dělat věci, které mé Slovo hlásá, že je udělám? Pro mnoho mých dětí nadešel nyní čas,
aby se naučily věřit.
Věříte-li Mi, že vám poskytnu útěchu, proč se pro ni obracíte k tolika věcem? Mé vlastní děti, když
chtějí útěchu, hledají cokoli jen ne Mne.
Nabízím vám nejmoudřejší radu. Proč se spoléháte na druhé, aby vám poradili?
Už tak dlouho se mé děti obracejí ke všemu, kromě Mne, ale v této chvíli jim ostatní věci budou
vzaty, aby se mohly naučit, že Já chci být jejich všechno.
Pojďte ke Mně. Prožijte zkušenost pokoje a útěchy, kterou vám nabízím. Opřete se o Mne,
poslouchejte mé moudré rady pro váš život. Najdete velký pokoj a velkou radost v mé přítomnosti.
Ježíš

2Kor 1, 3-4
3: Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy!
4: On nás potěšuje v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou v jakékoli tísni, tou útěchou,
jaké se nám samým dostává od Boha.
Iz 9, 5: Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn, na jehož rameni spočine vláda a bude mu dáno
jméno:"Divuplný rádce, Božský bohatýr, Otec věčnosti, Vládce pokoje."
Mt 11, 28: Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.
Řím 15, 13: Bůh naděje nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše
naděje mocí Ducha svatého.

1272. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 19. srpna 2020.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

BUĎTE SI JISTI, ŽE PRONÁSLEDOVÁNÍ NEPŘESTANE

Boží lidé:

Přijměte Boží pokoj, nutný pro každé lidské stvoření.
Ve chvíli, kdy ve většině zemí světa zběsilost lidstva roste a kde muži zaútočí na své bratry, lidé
budou dychtit a prahnout po míru, protože nesvár se uhnízdil na Zemi – ptejte se sami sebe:
Jaký okamžik Apokalypsy právě žijeme?
Když se díváte na ty, kdo se účastnili každodenní mše a přijímali eucharistii…

Když se díváte na ty, kdo se modlili v každé době a na každém místě, ty, kdo nenechali žádné
místo pochybnostem o své zbožnosti…
Když se díváte na ty, kdo se oblékají s přehnanou skromností a začínají se skrývat ze strachu
z pronásledování a zapírání našeho Pána a Krále jako "svého Pána a svého Boha", aby zachránili
své životy…
Buďte si jisti, že pronásledování nepřestane, ale místo toho zesílí vůči opravdovým lidem
našeho Pána a Krále Ježíše Krista.
Na odlehlých místech, v kryptách prastarých chrámů, na improvizovaných místech, možná
nejnepravděpodobnějších, půjdete se účastnit mše svaté a přijmout Krista přítomného ve svaté
eucharistii z rukou věrných kněží, ctitelů eucharistického Krista, kteří milují naši Královnu a Matku
Nebe a Země. Neboť tam bude jasné a definitivní rozdělení mezi těmi, kdo zůstávají oddáni
pravému učení církve našeho Pána a Krále Ježíše Krista a těmi, kdo žijí jako farizeové v lůně církve,
kteří se již stali pronásledovateli věrného lidu.
Boží lidé:
Nejednejte jako farizeové [Mt 23], jednejte jako děti, které jsou věrné našemu Králi a
Pánu Ježíši Kristu a obracejí se před bezprostřední očistou, přicházející
z nebe na zem a před tím, než náhle přijde sled událostí, který vám byl již oznámen, a
modlili se, postili se, nabízeli oběti, zachraňovali potřebné,
a nabízeli zoufalým chléb svědectví o životě v Boží vůli.
Člověk má svobodnou vůli, kterou by měl užívat k uctívání, práci a jednání jako opravdové Boží
dítě, být pokorným a ne arogantním a pyšným. Domýšliví na této cestě ztichnou.
Modlete se v každé době; přijde velké zemětřesení, čas už není časem, je "nyní!", obojí
bylo očekáváno a obáváno. Aniž byste se často zastavovali s těmi, kdo chtějí, abyste
byli ztraceni, pokračujte po ukázané cestě, bez toho, že byste z ní sešli a zapomněli, že
ďábel se toulá jako řvoucí lev a hledá duše, které by pohltil.
Buďte opatrní ve své práci a jednání; nebuďte zmatení spolu s těmi, kdo už zmatení jsou.
Buďte opatrní: jste Božími lidmi a ne děti ďábla. Církev našeho Pána a Krále Ježíše Krista
bude příliš trpět. Omyly způsobí ztrátu víry, proto neochvějná víra je tolik potřebná –
víra v přítomnost našeho Krále a Pána Ježíše Krista v každém z jeho dětí.
Modlete se, děti Boží, modlete se za obrácení všech.
Modlete se, děti Boží, modlete se, abyste zůstaly věrné.
Modlete se, modlete se za země, které budou trpět v očekávaných
i v neočekávaných zemětřeseních.
Modlete se, modlete se za ty, kteří, posedlí pýchou, budou příčinou zbloudění svých
bratrů.
Modlete se za ty, kteří trpí hladem, za ty, kdo trpí pronásledováním, za pravdu mezi
vůdci Země.
Milovaní Boží lidé, přicházející čas bude plný klamu: nescházejte z cesty. Proto je pro vás velmi
důležité, abyste se modlili srdcem, připravili se na VELKÉ VAROVÁNÍ, a byli v pokoji.
Modlete se za Chile a za Kolumbii. Projekty ďábla se nezastaví.
Nakonec Neposkvrněné Srdce naší Královny a Matky zvítězí a zlo se už člověka nedotkne.

Boží lidé:
NEZASTAVUJTE SE!
Toto je pro vás čas, abyste zůstali ve střehu.
Nezapomeňte, že Varování přichází a zasáhne člověka jako blesk.
KDO JE JAKO BŮH?
NIKDO NENÍ JAKO BŮH!
Svatý archanděl Michael

1273. Poselství Ježíše ze dne 26. srpna 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

SKLIDÍ VZDUŠNÝ VÍR

Mé děti, čas bezpráví nadešel. Váš svět se nyní radikálně změní a vy si musíte připravit své srdce.
Protože zlu bylo dovoleno vládnout, jsou ti, které jsem dosadil do pozic autority, ušlapáni. Není to
mé přání a přijde velký trest na bezbožné, kteří za tím stojí. Vytvořil jsem dokonalý řád, když jsem
stvořil svět. Člověk hřešil a dovolil vstoupit nepořádku a chaosu. Nyní lidé pošlapávají řád, který
jsem vytvořil (Viděla jsem, že chce říct, že pošlapávají ty, kteří drží moc), a ve výsledku z toho
vznikne velký chaos. V chaosu není žádné bezpečí a oni sklidí vzdušný vír.
Když tento chaos bude uvolněn, lidé jej už nebudou moci ovládnout.
Nezapomeňte, že Já jsem váš ochránce a jsem velmi schopný vás ochránit od všeho zla. Jen věřte.
Modlete se, rozhodujte, důvěřujte. Ochráním všechny, kdo jsou moji, dokud je nepovolám domů,
ale bezbožným dám plody jejich činů.
Ježíš

POZNÁMKA: Když to píšu, hurikán Laura směřuje k pobřeží Texasu a Louisiany. Vzdušný vír
v tomto Slovu se nevztahuje na tento hurikán. Lidé, pošlapávající zákonné právo, jsou ti, na které
se díváme ve zprávách každý den, jak pošlapávají úřední moc – ve správních úřadech
v zemi a v ulicích Ameriky - jsou to ti, které mi v duchu Pán ukázal, když mi sděloval toto Slovo.

Oz 8, 7: Zaseli vítr, sklidí bouři. Nevyroste jim ani stéblo, co vzklíčí, nevydá žádnou mouku;
kdyby snad i něco vydalo, pohltí to cizáci.
Job 21, 18: jsou jak sláma ve větru a jako plevy uchvácené vichrem.
Ž 83, 15: On utvořil srdce každého z nich, on též rozumí všem jejich skutkům.
Př 1, 25-30
25: každé mé radě jste se vyhýbali, nedali jste na mé domlouvání,
26: i já se budu smát, až budete v bídě, budu se vysmívat, až na vás přijde strach,
27: až na vás přijde strach jako ničivá bouře a vaše bída se přižene jako vichřice, až na vás přijde soužení
a tíseň.
28: Tehdy mě budou volat, a neodpovím, budou mě hledat za úsvitu, a nenaleznou,

29: protože měli poznání v nenávisti a bázeň před Hospodinem si nezvolili,
30: nedali na mou radu, každou mou domluvu znevážili.
Př 10, 23-25
23: Radostnou hrou je pro hlupáka mrzké jednání, kdežto pro rozumného muže moudrost.
24: Čeho se leká svévolník, to na něj přijde, kdežto touha spravedlivých se splní.
25: Když se přižene vichřice, je po svévolníkovi, kdežto spravedlivý má základ věčný.
Na 1, 3: Hospodin je shovívavý a velkorysý, ale viníka bez trestu neponechá.
Iz 3, 9-11
9: Nestoudnost jejich tváře proti nim svědčí, jako Sodoma svůj hřích vystavují a neskrývají. Běda jim,
připravili si zlou odplatu.
10: Řekněte: "Spravedlivému bude dobře, bude jíst ovoce svých skutků."
11: Běda, zle bude svévolníku, tomu se dostane odplaty za to, co páchal.

1274. Poselství Ježíše ze dne 27. srpna 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
NOVÉ PROBUZENÍ

Mnoho mých dětí bědovalo nad změnami, které přicházejí na zem. Když Mi dovolíte vás vést
v tomto čase velké změny, budete v pokoji a tyto změny vám přinesou požehnání. Můj úmysl,
děti, je vždy vám žehnat.
Nové probuzení začíná a mnoho duší přichází do mého království – pohleďte a radujte se! Řekl
jsem, že vyleji mého Ducha na vaše syny a dcery a nyní jste svědky, jak je můj Duch vyléván.
Radujte se, radujte se, radujte se, neboť poslední duše, které mají být zachráněny, tam nyní
vstupují! Dovolím událostem, které způsobí pokání, přivést poslední duše do mého království.
Chci volat mé děti ke Mně domů.
Ježíš

Jl 2, 27: Poznáte, že jsem uprostřed Izraele. Já jsem Hospodin, váš Bůh, a jiného Boha není. A můj lid
nebude navěky zahanben.
Jl 3, 1-5
1: I stane se potom: Vyleji svého ducha na každé tělo. Vaši synové i vaše dcery budou prorokovat, vaši
starci budou mít sny, vaši jinoši budou mít prorocká vidění.
2: Rovněž na otroky a otrokyně vyleji v oněch dnech svého ducha.
3: Způsobím, že budou na nebi i na zemi divné úkazy: krev a oheň a sloupy dýmu.
4: Slunce se zastře tmou a měsíc krví, dříve než přijde den Hospodinův, veliký a hrozný.
5: Avšak každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno, se zachrání. Na hoře Sijónu a v Jeruzalémě budou ti,
kdo vyvázli, jak řekl Hospodin, spolu s těmi, kdo přežili, jež Hospodin povolá.

1275. 29. srpna 2020. Připomínka poselství Ježíše ze dne 5. prosince 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

UVÁDĚN DO CHODU

Modlila jsem se k Pánu, aby k nám promluvil, když jsem v duchu uviděla ohromnou Boží ruku, jak
uchopila zeměkouli a zatřásla jí. Pak jí zatřásla znovu stejným způsobem, jako vy, nebo já,
zatřesete sněhovou koulí. Pak jí zatřásla ještě silněji. A já jsem si vzpomněla na slova, která říkala,
že Bůh povstane a tvrdě otřese Zemí…
Mé děti, připravte se. Vůdce Ameriky bude odvolán a vystřídán. Ten, kdo ho nahradí, chce způsobit
škodu mému lidu. Takový byl už nějaký čas plán nepřítele a nyní je uváděn do chodu. Až se to
stane, už nebudete v bezpečí. Tento vůdce se pokusí vzít mému lidu vše, včetně vašich životů.
Velká nouze přichází na svět, ale s větší intenzitou na ty, kdo nesou mé jméno. Je uváděn do
chodu plán k odstranění všeho, co nese mé jméno, ze Země. O všem jsem vám řekl (v jeho Slovu
během let, nikoli právě v tomto proroctví), že je uváděn do chodu, a že začne rychle. Nebudete mít
čas se přizpůsobit, nebude vám poskutnut čas se ukrýt. Buďte připraveni na to, čemu budete nyní
čelit. Začne to odstraněním vůdce Ameriky.
Ježíš

Iz 2, 7-12
7: Jeho země je plná stříbra a zlata, jeho poklady jsou nepřeberné, jeho země je plná koní a jeho vozům
není konce.
8: Jeho země je plná bůžků, klanějí se dílu svých rukou, tomu, co vyrobili svými prsty.
9: Člověk se hrbí, muž se ponižuje, a ty jim nepromineš.
10: Zalez do skal, schovej se v prachu ze strachu před Hospodinem, před jeho velebnou důstojností!
11: Ponížen bude zpupný pohled člověka, sehnuta bude lidská povýšenost; v onen den bude vyvýšen
jedině Hospodin.
12: Neboť den Hospodina zástupů přijde na každou pýchu a povýšenost, na všechno, co se povznáší – to
bude sníženo –,
Iz 2, 17-20
17: Sehnuta bude zpupnost člověka, ponížena bude lidská povýšenost, v onen den bude vyvýšen jedině
Hospodin.
18: Bůžkové nadobro vymizejí.
19: Lidé zalezou do jeskyň v skalách a do škvír v prachu země ze strachu před Hospodinem, před jeho
velebnou důstojností, až povstane, aby nahnal zemi strach.
20: V onen den člověk předhodí potkanům a netopýrům své bůžky stříbrné i bůžky zlaté, které mu vyrobili,
aby se jim klaněl.
Mt 24, 7-13
7: Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha místech.
8: Ale to vše bude teprve začátek bolestí.
9: Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno.
10: A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět;
11: povstanou lživí proroci a mnohé svedou,
12: a protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých.
13: Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.

1276. Poselství Ježíše ze dne 25. srpna 2020.
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VYZÝVÁM VÁS K OBRÁCENÍ, K DUCHOVNÍ ZMĚNĚ

Moji milovaní lidé:
Stále se dívám na vás a nenechávám bez povšimnutí jediný čin nebo práci tohoto mého lidu, který
miluji.
Lidstvo pokračuje v cestě, aniž by rozpoznalo znamení a signály tohoto času, kdy Trojjediná Láska
vytváří novou událost, abyste mohli otevřít oči a ducha a obrátit se, a nedávat průchod lidským
výmluvám k tomu, co se děje, kdy každá událost je větší než ta, jež se udála před ní.
Vyzývám vás k obrácení, k duchovní změně, která jediná vás může udržet naživu uprostřed moře
rozkladu.
"Kdokoli si přeje být mým služebníkem, ať vezme svůj kříž a následuje mě"
[Mt 16, 24].
Mé věrné děti jsou pronásledovány, pomlouvány, nepochopeny, hanobeny, a ti, kdo tímto
způsobem jednají s mými dětmi, budou žít ve vědomí, jak se mýlili a sténat v údolí slz, až poznají,
jak špatně jednali.
Není pravdy bez kříže, proto se musíte dívat na tento aspekt s vaší schopností rozlišení. Moje
opravdové nástroje jdou po plivancích, snáší facky a závist svých bratrů, urážky na cti
a nespravedlnosti od těch, kdo se nazývají jejich bratry [Lk 4, 24].
JEDNAJÍ-LI TAKTO TI, KDO TVRDÍ BÝT MÝMI DĚTMI,
JAK JEDNAJÍ TI, KDO SE ODDALI ĎÁBLU?
Proto je světový mír ohrožen a stále visí na vlásku, odtud pramení důležitost víry v Boží ochranu,
do níž se svěřili moji lidé, proto musí zůstat ostražití, pozorní, ve stavu duchovní pohotovosti, aby
neupadli do pýchy a jejich modlitby nebyly prázdné.
Musí zůstat pozorní k mým výzvám, naprosto pozorní a věrní mé Lásce, mé Pravdě, mému Zákonu,
aby nepřijali novinky v mé církvi, které nejsou mou vůlí, ale lidskou vůlí k odchýlení od mého
Slova, a tím k odvrácení mých dětí ode Mne.

Tento čas je největší výzvou člověka svému Pánu a Bohu, je to čas, kdy víra musí růst,
a jako kvas se množit pro jeho bratry [Mt 13, 33-35], aby nepadli do chapadel Satana.
Modlete se, mé děti, modlete se před tím, než tolik věcí přijde k lidstvu.
Modlete se, mé děti, modlete se, protože ti, kdo Mnou pohrdají, poraní mé mystické Tělo.
Modlete se, mé děti, modlete se, země se třese s velkou silou, [pobřežní] pás je potřísněn krví.
Modlete se, mé děti, modlete se, obraťte se, obraťte se!
Modlete se v každé době, modlete se srdcem, dávejte lásku, která sídlí v srdci.
Má Matka a Já vás přivítáme s láskou, mé milosrdenství vás očekává. Nebojte se. Zůstanu
s vámi.
Žehnám vám.
Váš Ježíš

1277. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 14. srpna 2020.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

JE ČAS PRO AKTIVNÍ DUCHOVNÍ PŘÍPRAVU, A BEZ ODKLADU

Boží lidé:

Milujte naši Královnu a Matku v Boží Lásce…

Náš generalissimus nebeských armád brání Boží lid před zlem, tento lid, který obdržela
jako dědictví u paty kříže svého Božího Syna [Jan 19, 26].
Apoštolové se účastnili vznešené chvíle přechodu naší Královny a Matky v těle i duši, zpraveni
Božími anděly a vnuknutím Božího Ducha.
Byli přijati Petrem pro tak nesmírný zázrak Boží Lásky, ale pro apoštoly to byl bolestný
okamžik. Ti dostávali od své Matky čistou lásku, jíž je naplnil její Syn, jsouce oba jejich útočiště
a současně i útěchou na Zemi.
Vyzývám vás, abyste následovali jedinečný příklad tak vznešené Královny, dokonalé v lásce
a čistotě.
Vyzývám vás, abyste následovali vaši Královnu a Matku a zůstali za všech okolností
vyrovnaní, aniž byste si dovolili jednat nebo pracovat mimo Boží vůli.
Žila tak, že se živila pokorou a láskou. Proto také vy, její děti, chcete-li žádat o její přízeň, musíte
se udržet v dokonalé a nutné vyrovnanosti, abyste byly opravdovými svědky, jako děti této svaté
Matky.
Jako lidské bytosti žijete v minulosti, svázány s minulostí a nedovolíte si být svobodné, protože
víte, že ke svému osvobození a opětovného zahájení svého vzletu, musíte se kát ze srdce, ze
všeho, co vás souží [Sk 3, 19].
Trápí-li vás něco, je to proto, že v sobě nesete svůj díl odpovědnosti, a z toho důvodu je pro vás
nutná kajícnost, abyste mohly začít novou cestu. Pak budete osvobozeny z pout, která vás někdy
zavedou na zakázané cesty, nebo do omylů, v nichž budete mít svůj díl odpovědnosti.
Musíte se vidět, jaké jste, děti Boží, s vaším požehnáním a nedokonalostmi, a nedávat za vinu
svým bratřím chyby, nebo klopýtnutí ve svých životech. Naopak, musíte převzít svou zodpovědnost
a začít nový život s vážností a s rozhodností [Ž 32, 5].
Boží lidé:
Je čas pro aktivní duchovní přípravu, a bez odkladu…
Je čas k rozhodnutí a k okamžiku, aby každý vzal na sebe svou zodpovědnost
za duchovní pokrok, nebo pokles.
Napodobujte vaši Královnu a Matku, abyste mohli se svatou trpělivostí přijímat všechny životní
zvraty a ne jen se modlit, ale také je milovat a nabízet je jako náhradu za vaše osobní hříchy,
i hříchy celého světa.

Žádné lidské stvoření nemůže ublížit té, která je naší i vaší Královnou a Matkou,
Matkou našeho Krále a Pána Ježíše Krista. V její svatosti, odpovědí této Matky je,
milovat ještě víc ty, kdo ji nemilují, nebo jako Matku nepřijímají.
Využijte tento den, kdy "vaše Královna a Matka byla vzata do nebe ve svém těle i své duši",
abyste se zasvětili Nejsvětějším Srdcím a takto, jako děti milující a hodny těchto vznešených Srdcí,
přijímejte požehnání, milosti a ctnosti, které vylévají do srdcí těch, kdo je zbožně uctívají
a napodobují tyto Boží poklady, které spočívají v jejich Srdcích.
Proste o milost odpuštění pro své bratry.
Proste, aby odpuštění byla opravdová.
Proste, o milost pozorovat své nedostatky a duchovní poklesky.
Proste o milost nebýt domýšliví nebo jednat impulzivně, protože kvůli této vadě bude mnoho
lidských bytostí velmi trpět.
Proste, abyste mohli být těmi, kdo milují našeho Krále a Pána Ježíše Krista a tak vysoce
postavenou Královnu, abyste, jimi střeženi, mohli být hodni ochrany andělů v přicházejícím čase
utrpení lidstva.
Buďte pravdiví, dobročinní, pokorní a odmítejte pýchu, neboť Zlý byl z ní zrozen.
Nebojte se, Boží lidé, myriády andělů vás ochraňují, buďte opravdovými dětmi Nejsvětějších Srdcí.
Žijte v jednotě, jsouce Láskou, aby, s touto jedinečnou milostí, duše zářily v časech, kdy láska musí
být praporem dětí vaší Matky, Svaté a ušlechtilé.
KDO JE JAKO BŮH?
NIKDO NENÍ JAKO BŮH!
Svatý archanděl Michael
1278. 30. srpna 2020. Připomínka poselství Ježíše ze dne 25. března 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

VŠE, CO JE JISTÉ

Mé děti, v tom, co přichází, člověk nebude vědět, kterou cestou jít. Naplánoval jsem události
konce, abych dal těm, kdo Mě neznají, žádné jiné místo kam jít než ke Mně. Tyto události vystraší
ty, kdo jsou pyšní na své vědomosti, ty, kdo věří, že znají vše, co se dá vědět.
V tom, co přichází, vše, co je jisté, bude otřeseno, aby lidé neměli způsob jak poznat pokoj [kromě
u Mne]. Podnebí bude otřeseno, půda se bude třást, atmosféra bude otřesena. Způsoby, které si
nemůžete představit, obrátím všechno vzhůru nohama, abych způsobil, že tolik duší, kolik je jen
možné, budou volat ke Mně, dokonce i ty, které Mě dříve neznaly.
V ten den, dokonce i ti, kdo tvrdili, že není žádného Boha, budou křičet a Já je zachráním, budou-li
volat ke Mně.

Děti, modlete se bez ustání za ty, kdo Mě neznají, protože jste na konci a už není víc času. Musíte
Mě poznat teď, jestli Mě máte poznat. Nicméně, budete-li se modlit, zachráním vás, i když některé
mohou být zachráněny až na samém konci.
Já jsem velký a milosrdný Bůh a má paže není příliš krátká k vaší záchraně.
Ježíš

Jan 3, 16-19
16: Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale
měl život věčný.
17: Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen.
18: Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, již je odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného
Syna Božího.
19: Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich
skutky byly zlé.
Př 3, 5-7
5: Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.
6: Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.
7: Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať.
Iz 59, 1: Hle, Hospodinova ruka není krátká na spasení, jeho ucho není zalehlé, aby neslyšel.
Iz 59, 8: Cestu pokoje neznají, není práva v jejich stopách. Dělají si křivolaké cesty, kdo se jimi ubírá,
nepozná pokoj.
Iz 59, 14-19
14: Právo je úplně potlačeno, spravedlnost stojí někde v dáli, pravda klopýtá po náměstí, a co je správné,
nemůže vstoupit.
15: Pravda vyprchala, kořistí stane se ten, kdo se varuje zlého. Hospodin to však vidí a je zlé v jeho očích,
že není žádného práva.
16: Vidí, že není nikoho, žasne, že nikdo nezasáhne. Zachrání ho jeho paže, podepře ho jeho spravedlnost.
17: Oděl se spravedlností jako pancířem a na hlavě má přilbu spásy, oděl se rouchem pomsty, jako
pláštěm zahalil se rozhorlením.
18: Podle vykonaných skutků odplatí svým protivníkům rozhořčením, svým nepřátelům za to, co páchali,
ostrovům odplatí za spáchané skutky.
19: I budou se bát Hospodinova jména na západě a jeho slávy na východu slunce, neboť se přivalí jako
dravá řeka, kterou Hospodinův vítr žene vpřed.
Zj 6, 12-17
12: A hle, když rozlomil šestou pečeť, nastalo veliké zemětřesení, slunce zčernalo jako smuteční šat,
měsíc úplně zkrvavěl
13: a nebeské hvězdy začaly padat na zem, jako když fík zmítaný vichrem shazuje své pozdní plody,
14: nebesa zmizela, jako když se zavře kniha, a žádná hora a žádný ostrov nezůstaly na svém místě.
15: Králové země i velmoži a vojevůdci, boháči a mocní – jak otrok, tak svobodný, všichni prchali do hor,
aby se ukryli v jeskyních a skalách,
16: a volali k horám a skalám: „Padněte na nás a skryjte nás před tváří toho, který sedí na trůnu, a před
hněvem Beránkovým!“
17: Neboť přišel veliký den jeho hněvu; kdo bude moci obstát?

1279. Poselství Ježíše ze dne 31. srpna 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA)-

MÉ DĚTI V AMERICE

Mé děti v Americe se po mnoho let těšily z mnohých požehnání. Nyní začnu odstraňovat tato
požehnání z jejich národa jedno po druhém. Ve stejném čase, kdy to budu činit, budu pokračovat v
žehnání mých dětí a zajišťovat ty, které jdou těsně se Mnou. Ty, které činí mou vůli, a ne tu svou.
Ty, které si pro Mne udělají čas, které se snaží Mě potěšit. Těm prokážu velké milosrdenství.
Pronásledování se v tom čase objeví, až bezbožní nebudou mít nic a Já učiním rozdíl mezi těmi,
kdo Mě odmítají, a kdo ne. Ti, kdo žijí pro Mne, budou mít víc než dost.
Mé děti, nemějte strach z toho, co člověk může udělat tělu, bojte se jen mé obrovské moci.
Mé děti v ostatních národech, modlete se za své bratry a sestry v Americe, aby mohly jasně zářit
v přicházející temnotě. Mnoho ztracených duší jde mezi lidmi Ameriky a až dopadnou mé soudy,
podmínky se zhorší a před koncem se stanou téměř neúnosné. Modlete se za tyto ztracené duše,
zatímco je pro ně ještě čas, aby byly zachráněny, neboť dveře se zavřou velmi brzy.
Ježíš

Mt 10, 28-29
28: A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou; bojte se toho, který může i duši
i tělo zahubit v pekle.
29: Neprodávají se dva vrabci za haléř? A ani jeden z nich nepadne na zem bez dopuštění vašeho Otce.
Ex 16, 4: Hospodin řekl Mojžíšovi: Já vám sešlu chléb jako déšť z nebe. Ať lid vychází a sbírá,
co denně spotřebují. Tak je podrobím zkoušce, budou-li se řídit mým zákonem, či nikoli.
1Petr 4, 17: Přišel totiž čas, aby soud začal od domu Božího. Jestliže začíná od vás, jaký bude konec těch,
kteří se Božímu evangeliu vzpírají?

1280. Poselství Ježíše ze dne 1. září 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

BOHATSTVÍ AMERIKY

Mé děti v Americe žily po generace v pohodlí, mezi jinými početnými požehnáními, ale to se nyní
pro národ Ameriky změní.
Beru si bohatství Ameriky a dávám je národům, které Mi slouží lépe. Národům, které Mě nezavrhly,
které se nesnaží pronásledovat ty, kdo milují mé svaté Slovo.
Jak čas pokročí, podmínky v Americe se stanou zoufalé, mé děti, ale stále ne tak hrozné jako pro
ty, kdo Mě hledají, kdo jdou se Mnou, kdo žijí podle mé vůle, a ne podle své vlastní.
Až se podmínky zhorší, uvidíte to nejhorší vyjít z těch, kolem vás. Nemějte strach, neboť vám
nemohou ublížit, pokud to nedovolím. Já jsem vaše útočiště, Já jsem váš Živitel, Já jsem váš
léčitel. Toužím být vaší největší láskou.
Učiňte Mne navždy prvním ve svém srdci. Dovolte Mi být vaše všechno.
Ježíš

Ž 33, 12: Blaze národu, jemuž je Hospodin Bohem, lidu, jejž si zvolil za dědictví.
Př 14, 34: Spravedlnost vyvyšuje pronárody, kdežto hřích je národům pro potupu.
Ž 9, 18: Do podsvětí se navrátí svévolníci, všechny pronárody, jež na Boha zapomněly.
Mk 12, 30: Miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, z celé své duše,
z celé své mysli a z celé své síly!

1281. Poselství Ježíše ze dne 2. září 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

JEDNO PO DRUHÉM

Mé děti v Americe si zvykly vyrůstat v životě nadbytku. Na rozdíl od jiných národů, Amerika není
ve válce. Amerika nemá široce rozšířenou chudobu. Amerika je proniklá privilegiemi, protože jsem
jí požehnal. Jsem Bůh požehnání. Všechny dobré věci pocházejí ode Mne.
A všechny dobré věci mohou být Mnou odebrány.
Amerika se ke Mně obrátila zády a snaží se Mne odstranit ze všech míst, kde se nacházím
v jejích hranicích. Jednoho po druhém.
Beru si zpět má požehnání Americe. Jedno po druhém.
Odnímám mír Americe. Bubny války uslyšíte od pobřeží k pobřeží. Pak bude běsnit rozsáhlejší válka
v mezích jejích břehů. Bude mnoho smrti a utrpení všeho druhu. Současně, kdy Amerika bude
bojovat proti svým nepřátelům, bude se v ní vyskytovat mnoho nemocí
a epidemií. Odtáhl jsem svou ruku požehnání od tohoto národa a už víc nebude požehnána. Už ji
nebudu chránit před jejími nepřáteli. Nenechám ji vzkvétat mezi národy. Nepožehnám ji pokojem.
Zlomím její hůl chleba. Zapudila Mne a má požehnání jdou se Mnou.
Buďte klidné, mé drahé děti, protože vás ochraňuji. Dokonce i ve válce můžete být skryté ve Mně.
Neboť příliš dlouho lid Ameriky si nevšímal mých požehnání.
Nyní je odnímám. Jedno po druhém.
Ježíš

Jak 1, 17: Každý dobrý dar a každé dokonalé obdarování je shůry, sestupuje od Otce nebeských světel.
U něho není proměny ani střídání světla a stínu.
Job 1, 20-22
20: Tu Jób povstal, roztrhl svou řízu a oholil si hlavu. Potom padl k zemi, klaněl se
21: a pravil: "Z života své matky jsem vyšel nahý, nahý se tam vrátím. Hospodin dal, Hospodin vzal; jméno
Hospodinovo buď požehnáno."
Ez 5, 16: Vystřelím na vás zhoubné šípy hladu, které přinesou zkázu, vystřelím je k vaší zkáze, uvedu na
vás hlad a zlámu vám hůl chleba.

2Pa 7, 13-15
13: Uzavřu-li nebesa, takže nebude deště, přikážu-li kobylkám, aby hubily zemi, pošlu-li na svůj lid mor,
14: a můj lid, který se nazývá mým jménem, se pokoří a bude se modlit a vyhledávat mě a odvrátí se od
svých zlých cest, tehdy je vyslyším z nebes, odpustím jim jejich hřích a uzdravím jejich zemi.
15: Mé oči budou otevřené a mé uši ochotné slyšet modlitbu na tomto místě.

1282. Poselství Ježíše ze dne 3. září 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

TA ZLÁ NOC

Mé děti, přichází noc, která se nepodobá žádné jiné. Celý váš svět se v jediné noci změní. Jste
připraveny? Rozhodně nejste. Není možné být připravený na to, co přichází s tou zlou nocí, kromě
vás, které se připravují trávením času se Mnou a s mým svatým Slovem.
Zlo převládne a vy budete bezmocné, abyste je zastavily. Budete bezmocné je zastavit
i skrze vroucí modlitbu ke Mně, neboť celé Písmo musí být naplněno, aby mohl přijít konec. Vy jste
vyvolená generace, abyste svědčily o mém návratu.
Mé děti, především si přeji, abyste se zabývaly získáváním ztracených duší. Velmi brzy bude pro
ně příliš pozdě, aby si vybraly Mne. V té zlé noci se tisíce a tisíce duší probudí a najdou se v pekle.
Mnoho duší, které myslely, že jsou moje a vyznávaly mé jméno, se tam také probudí, poté co
uvěřily lžím a popřely pravdu mého svatého Slova.
Ačkoli tvrdily, že jsou moje, neudělaly si na Mne čas. Neudělaly si čas na mé Slovo.
Ve skutečnosti usilovaly jen o své vlastní touhy a uspokojení.
Až se to stane, nebude pro ně žádná pomoc.
Ježíš

Mt 15, 8-9
8: Lid tento ctí mě rty, ale srdce jejich je daleko ode mne;
9: marně mě uctívají, neboť učí naukám, jež jsou jen příkazy lidskými.
Jan 14, 1-3
1: Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne.
2: V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám
připravil místo.
3: A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já.
Zj 13, 1-9
1: Tu jsem viděl, jak se z moře vynořila dravá šelma o deseti rozích a sedmi hlavách; na těch rozích deset
královských korun a na hlavách jména urážející Boha.
2: Ta šelma, kterou jsem viděl, byla jako levhart, její nohy jako tlapy medvěda a její tlama jako tlama lví.
A drak jí dal svou sílu i trůn i velikou moc.
3: Jedna z jejích hlav vypadala jako smrtelně raněná, ale ta rána se zahojila. A celá země v obdivu šla za
tou šelmou;
4: klekali před drakem, protože dal té šelmě svou moc, a klekali také před šelmou a volali: "Kdo se může
rovnat té dravé šelmě, kdo se odváží s ní bojovat?"
5: A bylo jí dáno, aby mluvila pyšně a rouhavě a měla moc po čtyřicet dva měsíce.

6: A tak otevřela ústa a rouhala se Bohu, jeho jménu i jeho příbytku, všem, kdo přebývají v nebi.
7: A bylo jí dáno, aby vedla válku proti svatým a aby nad nimi zvítězila. Dostala moc nad každým kmenem,
národem, jazykem i rasou;
8: budou před ní klekat všichni obyvatelé země, jejichž jména nejsou od stvoření světa zapsána
v knize života, v knize toho zabitého Beránka.
9: Kdo má uši, slyš!

1283. 4. září 2020. Připomínka poselství Boha Otce ze dne 22. dubna 2011.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

SITUACE NEJSOU TAKOVÉ, JAK VYPADAJÍ

Děti, lidé nejsou vždy tím, čím se zdají být. Situace ve světě nejsou takové, jak vypadají.
To bude nyní s každým dnem růst, jak se blížíte ke konci času. Lidé jsou schopní vás oklamat
a situace vypadají jako něco jiného, aby vyhovovaly záměrům lidí a nepřítele natolik, že dokonce
i moji vyvolení mohou být v tomto čase podvedeni. Dávejte pozor, abyste rozeznaly, co se ve
vašem okolí skutečně děje tím, že budete často hledat mou tvář. Buďte opatrné, abyste nic
nebraly v běžném významu. Musíte být v budoucnu stále ostražitější, protože mnozí se budou
snažit oklamat mé vyvolené. Mnozí se vás budou snažit uvést do zmatku, který přichází.
Moji vyvolení budou vlastnit něco, co svět nemůže napodobit – mou slávu. Ponesou pomazání
světem, které se nepřítel pokusí zastavit, ale nebude toho schopen, neboť moji mocní andělé vás
budou chránit, až půjdete z místa na místo, abyste v tom čase o Mně svědčili.
Vězte, že až dny potemní, můj Duch se rozjasní u těch, kdo jsou skutečně moji. Podle toho je
poznáte, podle mého Ducha, který jimi bude jasně zářit. Poznáte je, neboť budou vlastnit mou
lásku k celému lidstvu, a také přinášení obětí, neboť nemilují své vlastní životy. Nemilují svět
kolem sebe. Jejich srdce touží být zde se Mnou, a tak všichni tady velmi brzy budou. Skutečně,
velmi brzy.
Má láska zůstává ve vás, mé děti. Má láska proudí k vám a skrze vás k ostatním, které mohly
svědčit o mé velké lásce k celému lidstvu. Mé srdce se rmoutí nad hříchem ve světě, a Já jej
musím očistit. Musím očistit mou svatou nevěstu od všeho hříchu. Musí být čistá a svatá přede
Mnou.
Přeji si, aby každý z mých vyvolených stál připraven na svém stanovišti. Připraven přijmout mé
pokyny k tomu, co každý z vás má v tom čase pro Mne udělat. Přeji si, abyste byli bdělí
a modlili se. Modlili se za hříšný svět, abyste nepodlehli pokušení, modlili se za ztracené, abych
je zachránil dřív, než bude příliš pozdě, což pro mnohé brzy bude. Přeji si, abych vás našel bdělé –
pevně doufající v návrat mého Syna, očekávající svého ženicha.
Když neštěstí udeří blízko vás, mnozí budou cítit, jako by konec světa byl již zde, ale ještě tomu tak
není. Ještě ne, ale taky ne příliš daleko. Mnohým z vás se bude zdát, když se díváte na svět, jak jej
znáte, že svět se kolem vás hroutí. Stůjte pevně, mé děti, neboť tyto věci se musí stát dřív, než se
vrátí můj Syn. Stůjte pevně a buďte připravené. Připravené přijmout má nařízení, abyste udělaly
vše, k čemu jsem každé z vás v tomto čase povolal.
Každý z vás má důležitou úlohu. Ach ano, mnozí z vás si myslí "Pane, k čemu bych asi tak mohl být
užitečný?", ale Já mám úlohu, kterou sehraje každý z vás, a budete pro Mne ovlivňovat duše.
Buďte hbití Mě poslechnout, až vás zavolám, neboť zbývá málo času jednat dřív, než všechno
bude ztraceno pro tolik lidí na tomto světě.

Mé děti, plný rozsah toho, co přichází k světu, je mnohem horší, než možný vývoj, který jste si
představovaly. Lidská mysl nemůže plně pochopit čisté zlo, plánovaného pro vás nepřítelem,
ale Já už jsem učinil opatření pro vaši ochranu. Nespočet andělů je poslán, aby střežil mé vyvolené
v tomto čase. Budete obklopeny anděly ze všech stran, kteří budou bojovat za vás, pomáhat vám,
starat se o vás. Plánoval jsem to už dávno, protože kdybych to neudělal, nikdo
z vás by nemohl přežít.
Bůh Otec

Mat 24, 21-22
21: Neboť tehdy nastane hrozné soužení, jaké nebylo od počátku světa až do nynějška a nikdy již nebude.
22: A kdyby nebyly ty dny zkráceny, nebyl by spasen žádný člověk; ale kvůli vyvoleným budou ty dny
zkráceny.
1Petr 5, 8: Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako ‚lev řvoucí‘ a hledá, koho
by pohltil.
Iz 60, 2: Hle, temnota přikrývá zemi, soumrak národy, ale nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad
tebou jeho sláva.
Jan 12, 25: Kdo miluje svůj život, ztratí jej; kdo nenávidí svůj život v tomto světě, uchrání jej pro život
věčný.
Ef 5, 27: Tak si on sám připravil církev slavnou, bez poskvrny, vrásky a čehokoli podobného, aby byla
svatá a bezúhonná.
Mk 13, 33: Mějte se na pozoru, bděte, neboť nevíte, kdy ten čas přijde.
Mk 14, 38: Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Duch je odhodlán, ale tělo slabé.
Lk 21, 36: Buďte bdělí a proste v každý čas, abyste měli sílu uniknout všemu tomu, co se bude dít,
a mohli stanout před Synem člověka.
1Petr 4, 7: Konec všech věcí je blízko. Žijte proto rozumně a střízlivě, abyste byli pohotoví
k modlitbám.
Ž 34, 8: Hospodinův anděl se položí táborem kolem těch, kteří se bojí Boha, a bude je bránit.
Ž 91, 11: On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách.

1284. 5. září 2020. Připomínka poselství Ježíše ze dne 10. září 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

ZPOMALENÍ PŘICHÁZÍ

Přichází zpomalení. Nebude to dobré zpomalení v pozemském smyslu, jako když se zpomalí růst
na Zemi (Viděla jsem, že tím míní různé druhy růstu, jako v životě rostlin, nebo financí).
To způsobí změnu a velký nedostatek. (Viděla jsem recesi a hladovění jako při hladomoru). Učiním
to pro mnohé, kteří Mě ještě neznají, neboť Mě musí hledat v časech klidu
a zpomalení.

Hledejte Mě, neboť jak byste reagovali na to, co uvidíte? Nouze na Zemi přinese násilí,
a smrt půjde s ním. Dobyvatelé, kteří plánovali, budou dobývat (Viděla jsem, že míní národy,
dobývající jiné národy) a zavládne soud (Jeho soud převládne nad vším, co se odehraje na Zemi).
Mnoho životů bude ztraceno a život navždy změněn pro ty, kdo budou zanecháni na Zemi.
Amerika bude zpustošena, protože ničila životy nenarozených. Bude rozervána na části,
jak rozervala na kusy mé nenarozené duše. Bude ponechána rozvrácená s nenapravitelnými
škodami kvůli zkáze, kterou oslavovala v smrti nevinných.
Ježíš

Zj. 6, 1-8
1: Dále jsem viděl, jak Beránek otevřel první ze sedmi pečetí, a slyšel jsem jednu z těch čtyř bytostí,
jak řekla hromovým hlasem: „Pojď!“
2: A hle, spatřil jsem bílého koně a ten, který na něm seděl, měl luk. Byla mu dána koruna a on vyjel
ve vítězství, a aby zvítězil.
3: Když otevřel druhou pečeť, slyšel jsem druhou bytost říci: „Pojď!“
4: A vyšel jiný kůň, ohnivě rudý. Tomu, kdo na něm seděl, bylo dáno odejmout mír ze země, aby se
navzájem vraždili; a byl mu dán veliký meč.
5: Když otevřel třetí pečeť, slyšel jsem třetí bytost říci: „Pojď!“ A hle, spatřil jsem černého koně
a ten, který na něm seděl, měl v ruce váhy.
6: Zprostřed těch čtyř bytostí jsem uslyšel hlas, jak říká: „Za denní mzdu jen mírka pšenice, jen tři mírky
ječmene za denní mzdu; olej a víno však nech!“
7: Když otevřel čtvrtou pečeť, slyšel jsem hlas čtvrté bytosti: „Pojď!“
8: A hle, spatřil jsem koně mrtvolně bledého a jméno toho, který na něm seděl, bylo Smrt a za ním šlo
Záhrobí. Byla jim dána moc nad čtvrtinou země, aby zabíjeli mečem, hladem, morem a divokými šelmami.

1285. 6. září 2020. Připomínka poselství Ježíše ze dne 26. června 2016.
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NYNÍ SLEDUJTE
Mé otřesy přicházejí k vaší vládě, Ameriko, protože mé soudy jsou za dveřmi.

Poznámka: V duchu jsem uviděla v Bílém domě paniku, nepořádek a chaos, ale nikoli důvod
k němu – zdálo se, že něco velmi znepokojujícího se stalo ve velkém rozsahu.
Temnota napadla Ameriku a nepřítel se skrývá v jejích hranicích. Je v běhu plán, jak vás překvapit
útokem, který bude šokovat svět. V minulosti bych vás ochránil (Ameriku), ale vy už nechodíte po
mých cestách a dáváte přednost ohavnosti před požehnáním. Budete tedy mít ohavnosti.

Poznámka: Když řekl "ohavnosti, které budeme mít", věděla jsem, že to mínil velmi doslovně, ale
nemohla jsem poznat, jestli mluvil o ohavných stvořeních, lidech, nebo o podobě v jaké je budeme
mít.
Nyní sledujte, jak vám přivádím ohavnosti, které jste si přáli.

Poznámka: Přišlo mi na mysl, že radioaktivita způsobuje mutace živých bytostí a mohla by být
příčinou existence stvoření, která bychom považovali za ohavnosti.
Ježíš
Ž 9, 5-18
5: Protože's mi zjednal právo, obhájils mě, usedl jsi na trůn, soudce spravedlivý.

6: Okřikl jsi pronárody, do záhuby svrhl svévolníka, jejich jméno zahladil jsi navěky a navždy.
7: Po nepříteli zůstaly provždy jen trosky. Vyvrátil jsi jejich města, i památka na ně zašla.
8: Hospodin však bude trůnit věčně, soudnou stolici má připravenu.
9: Rozsoudí svět spravedlivě, povede při národů dle práva.
10: Hospodin je zdeptanému nedobytným hradem, v dobách soužení je hradem nedobytným.
11: V tebe nechť doufají, kdo znají tvé jméno. Vždyť ty, kdo se dotazují po tvé vůli, neopouštíš,
Hospodine.
12: Pějte žalmy Hospodinu, který na Sijónu trůní, oznamujte mezi lidmi jeho skutky.
13: Za prolitou krev k odpovědnosti volá, pamatuje na ni, na úpění ponížených nezapomněl.
14: Hospodine, smiluj se nade mnou, pohleď, jak mě ponižují ti, kteří mě nenávidí, smiluj se ty, jenž mě
zvedáš z bran smrti!
15: O všech chvályhodných činech tvých chci vypravovat v branách sijónské dcery, budu jásat nad tím, žes
mě spasil.
16: Pronárody klesly do pasti, již udělaly, v síti, kterou nastražily, uvízla jim noha.
17: Hospodin tu zřejmě zjednal právo: svévolník uvízl v léčce přichystané vlastní rukou. – Higgájón.
18: Do podsvětí se navrátí svévolníci, všechny pronárody, jež na Boha zapomněly

1286. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 1. září 2020.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

ŽIVOT UŽ NIKDY NEBUDE STEJNÝ

Milovaní Boží lidé:
Je mým přáním, aby požehnání Nejsvětější Trojice bylo vylito na její lid a posílilo víru
každé z jejích dětí, pokud si bude přát je přijmout.
Nadešel čas, kdy poslušnost je pro obrácení nezbytná. Bez obrácení, dobročinnost je strmá
a velmi vysoká hora, na niž je těžké vystoupat.
Člověk zapomněl cvičit se v ctnostech. Není si vědom, že je musí neustále praktikovat, protože
některé vycházejí z jiných ctností [1Tim 6, 11].

Přišel čas, kdy mít víru je podstatné, abyste nezeslábli, ani nečekali, až vás očekávání přemůže
[Žid 11, 6], ale naopak, abyste mohli rozlišit a jasně vidět, co se děje. Nápory přírody nejsou
shodou okolností, stejně jako epidemie, které člověk vytvořil z pýchy, nejsou náhodné.
Všechno to jsou následky zlé práce a jednání člověka a signál, že je čas, abyste se
duchovně připravili.
Boží lidé:
Potřebujete potravu, abyste si udrželi tělo naživu. Stejně tak bez modlitby, pokání
a pokrmu eucharistie, nemůžete najít Cestu, Pravdu a Život.
Nemůžete-li přijmout našeho Pána a Krále Ježíše Krista posvátným způsobem, můžete
Jej zakoušet ve vnitřní pokladně hrudi [2Kor 4, 7], kde v srdci uchováváte Boží potravu
a ochutnáváte ji, abyste nezeslábli.
Buďte opatrní, ďábel se svými legiemi se drží nad lidstvem, protože ví, že nesmí ztratit tuto
příležitost uchvacovat duše, a já vidím tolik Božích dětí, jak stále padá do osidel zla, které je
podmaňuje a přivádí k myšlence, že to, co se stane, je dočasné.
Život už nikdy nebude stejný! Lidstvo poslechlo pokyny světové elity, která bude dál lidstvo bičovat
a dávat mu jen krátké chvíle oddechu.
Boží lid je povýšený, církev našeho Krále a Pána je vyčerpaná, aniž by věděla
jak žít v duchu – vy nerozlišujete a radostně přijímáte falešné novinky [Gal 1, 8-9]
a pohrdáte Boží vůlí.
Chvíle očisty přichází, choroba se ubírá jiným směrem a objevuje se na kůži. Lidstvo padne znovu
a znovu, bičováno zneužitou vědou spolu s novým světovým řádem, jenž je odhodlán učinit mrtvou
jakoukoli spiritualitu, která může v lidstvu existovat.
Boží lidé:
Tato generace by měla před Božím milosrdenstvím padnout tváří na zem. Člověk není
hoden tak velkého Božího činu.
Modlete se, děti Boží, modlete se za ty, kdo jsou pronásledováni.
Modlete se, Boží lidé, modlete se, aby se lidské svědomí probudilo a nepodřídilo se
ďáblu.
Modlete se, Boží lidé, modlete se za ty, kdo zemřou ve stavu hříchu, za ty, kdo opustí
našeho Krále a Pána Ježíše Krista.
Boží lidé, země se bude třást jako nikdy dříve a lidstvo bude zmateno objevy vědy, které, aniž by
byly jisté, budou předloženy jako takové, aby vyvrátily víru Božích dětí.
Nebojte se: Všechny nebeské legie očekávají Boží rozkaz, na nějž se stále připravují.
Jako lid Boha, jste předmětem zvláštní pozornosti Boha Otce, a věrní budou vždy vítězi.
I když je jich málo, zůstanou věrni až do konce bitvy. Pod velením naší Královny a Matky, přijdeme
zachránit svatý Zbytek.
Nemějte strach! Nebuďte netrpěliví chtít znát Boží vůli dřív než vaši bratři: můžete padnout
do pasti.

Královna a Matka Posledních Časů drží ve svém srdci ty, kdo křičí k ní.
Svým mečem otevřu pro vás cestu, abyste zůstali v Boží Lásce.
KDO JE JAKO BŮH?
NIKDO NENÍ JAKO BŮH!
Svatý archanděl Michael

1287. Poselství Ježíše ze dne 7. září 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

BRZY BUDE PŘÍLIŠ POZDĚ

Brzy bude příliš pozdě pro můj lid a pro nevěřící, aby činili pokání za své hříchy a obdrželi mé
odpuštění.
Ach, mé děti, nechápete, že vaše věčnost visí na vlásku? Tak málo vás je připraveno čelit mému
soudu, a přesto jdete každým dnem, jako byste připraveny byly.

Poznámka: Když promluvil poslední slova, viděla jsem, že mnozí, kdo čtou tento řádek, jej
nebudou brát na vědomí a nebudou trávit věčnost v nebi.
Nebraly jste v úvahu mé naléhavé prosby, abyste změnily svou cestu, trávily čas v mém Slovu,
hledaly mou tvář, a brzy za to zaplatíte. Tolik vás, kdo se nazýváte mým jménem, nejeví se Mnou
žádnou podobnost a budete odsouzeny u posledního soudu.
Mé děti – odvraťte se od zkažených způsobů! Odvraťte se od svých hříchů a kajte se, abyste
mohly se Mnou být ve věčnosti – neboť jinou možností je strašný trest, který nikdy nekončí.
Ježíš

2Thes1, 7-10
7: A vás utiskované spolu s námi vysvobodí, až se zjeví Pán Ježíš z nebe se svými mocnými anděly,
8: aby v plameni ohně vykonal trest na těch, kteří neznají Boha, a na těch, kteří odpírají poslušnost
evangeliu našeho Pána Ježíše.
9: Jejich trestem bude věčná záhuba 'daleko od Pána a slávy jeho moci',
10: až v onen den přijde, aby byl oslaven svým lidem a veleben těmi, kdo uvěřili; také vy jste uvěřili
našemu svědectví.
Mt 25, 40-46
40: Král odpoví a řekne jim: 'Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných
bratří, mně jste učinili.'
41: Potom řekne těm na levici: 'Jděte ode mne, prokletí, do věčného ohně, připraveného ďáblu
a jeho andělům!
42: Hladověl jsem, a nedali jste mi jíst, žíznil jsem, a nedali jste mi pít,
43: byl jsem na cestách, a neujali jste se mne, byl jsem nahý, a neoblékli jste mě, byl jsem nemocen
a ve vězení, a nenavštívili jste mě.'
44: Tehdy odpovědí i oni: 'Pane, kdy jsme tě viděli hladového, žíznivého, pocestného, nahého, nemocného
nebo ve vězení, a neposloužili jsme ti?'

45: On jim odpoví: 'Amen, pravím vám, cokoliv jste neučinili jednomu z těchto nepatrných,
ani mně jste neučinili.'
46: A půjdou do věčných muk, ale spravedliví do věčného života.
Mk 9, 43-48
43: Svádí-li tě k hříchu tvá ruka, utni ji; lépe je pro tebe, vejdeš-li do života zmrzačen, než abys
šel s oběma rukama do pekla, do ohně neuhasitelného.
44: kde červ jejich neumírá a oheň nehasne
45: A svádí-li tě k hříchu noha, utni ji; lépe je pro tebe, vejdeš-li do života chromý, než abys byl
s oběma nohama uvržen do pekla.
46: kde červ jejich neumírá a oheň nehasne
47: A jestliže tě svádí oko, vyloupni je; lépe je pro tebe, vejdeš-li do Božího království jednooký,
než abys byl s oběma očima uvržen do pekla,
48: kde 'jejich červ neumírá a oheň nehasne'.
Jan 5, 28-26
28: Nedivte se tomu, neboť přichází hodina, kdy všichni v hrobech uslyší jeho hlas
29: a vyjdou: ti, kdo činili dobré, vstanou k životu, a ti, kdo činili zlé, vstanou k odsouzení.

1288. Poselství Ježíše ze dne 8. září 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

MŮŽETE BÝT SVOBODNÍ

Mé děti, nepřítel zvýšil své nasazení proti vám. Naplánoval, že vás svede ke starým hříchům a
zamotá vás tak, abyste nemohli uniknout včas a zachránit svou duši. On ví, že konec dnů se rychle
přibližuje.
Nebuďte nevědomí o jeho plánech, neboť zná každého z vás jménem a jeho úmyslem je zničit vás
skrze vaše nevhodné myšlenky, vaše chutě a tělesné touhy. Když podlehnete těmto hříchům,
podaří se mu to. Na jeho vynalézavost nestačíte.
Přeji si, abyste přede Mnou padli na tvář a důkladně litovali svých hříchů. Proste o pomoc, kterou
potřebujete. Křičte ke Mně a plačte přede Mnou nad svými hříchy.
Přijdete-li ke Mně pro vaši útěchu místo toho, že byste se vrátili k věcem, které vás zničí, můžete
být svobodní.
Ježíš

2Thes 1, 7-10
7: a vás utiskované spolu s námi vysvobodí, až se zjeví Pán Ježíš z nebe se svými mocnými anděly,
8: aby v plameni ohně vykonal trest na těch, kteří neznají Boha, a na těch, kteří odpírají poslušnost
evangeliu našeho Pána Ježíše.
9: Jejich trestem bude věčná záhuba‚ daleko od Pána a slávy jeho moci‘,
10: až v onen den přijde, aby byl oslaven svým lidem a veleben těmi, kdo uvěřili; také vy jste uvěřili
našemu svědectví.
Mk 9, 43-48
43: Svádí-li tě k hříchu tvá ruka, utni ji; lépe je pro tebe, vejdeš-li do života zmrzačen, než abys šel
s oběma rukama do pekla, do ohně neuhasitelného.
44: kde červ jejich neumírá a oheň nehasne
45: A svádí-li tě k hříchu noha, utni ji; lépe je pro tebe, vejdeš-li do života chromý, než abys byl
s oběma nohama uvržen do pekla.

46: kde červ jejich neumírá a oheň nehasne
47: A jestliže tě svádí oko, vyloupni je; lépe je pro tebe, vejdeš-li do Božího království jednooký,
než abys byl s oběma očima uvržen do pekla,
48: kde 'jejich červ neumírá a oheň nehasne'.

1289. Poselství Ježíše ze dne 9. září 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

LŽIVÁ LICHOCENÍ

Mé děti hledají útěchu na špatných místech a ve špatných vztazích.
Mé děti, nepoznáváte, že lživá lichocení vašeho nepřítele jsou u díla? Cožpak neprohlédnete
přetvářku toho, kdo posílá svádějící duchy, které nese? Zapletli jste se do smrtící sítě, z níž jen
málokdo unikne.
Proč nedbáte mých varování k vám? Proč setrváváte ve svém hříchu, když víte, že je proti mému
svatému Slovu?
Mé děti nevěří, že nastal čas konce, ale brzy uvidí a uvěří, a to bude velmi těžké pro ty, kdo se
vrátili ke svým hříchům. A ti, kdo je pokoušeli, budou chyceni do svých vlastních pastí.
Ježíš

2Kor 1, 2-3
2: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.
3: Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy!
2Petr 3, 9: Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože
si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání.
Př 29, 5: Muž, který lichotí bližnímu, rozprostírá síť jeho krokům.
Ž 5, 9: Hospodine, ve své spravedlnosti mě veď navzdory těm, kdo proti mně sočí, svou cestu přede mnou
učiň přímou.
Ž 12, 3: Když se všechno od základů hroutí, co dokáže spravedlivý?

1290. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 5. září 2020.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

NEPŘIJÍMEJTE ZAVÁDĚNÍ NOVOT!

Milovaní Boží lidé:
Radujte se, kdo jste věrní Bohu!
Ať se radují ti, kdo litují svých nespravedlivých činů! Ať se radují ti, kdo odmítají
vstoupit do pavučiny zla!
Někteří lidé v církvi jsou polapeni zlem, které je špiní blátem poskvrňující duši: to proto,
že nejsou duchovní.
Zakázané se zmocňuje člověka, jenž jde samolibě hustou a odpornou temnotu ďábla
a stává se ztracený ve svatokrádežích všeho druhu, jimiž v tomto čase lidstvo pohrdá vším,
co patří Bohu.
Stvoření je dílo Boha, nikoli člověka, proto samotné Stvoření nasazuje svou
nejděsivější sílu proti člověku, aby se člověk vrátil k Bohu a uznal Jej jako Pána
a svrchovaného vládce celého Stvoření.
Boží lidé zbloudili a jsou zmatení, znečištění špínou ďábla, jako výsledek zahrávání si se zlem a tím,
že mu dovolili nahradit Boha. Zřekli se být opravdovými křesťany, horlivými obránci pravého učení.
Nepřijímejte zavádění novot!
Žijete uprostřed velkých událostí všeho druhu. Přibývá revolt, jak člověk protestuje proti svému
zajetí. Sdělovací prostředky jsou kontrolovány velkými globálními elitami, zcela proniklými
nadřazeností silného nad slabým.
Jaká bolest se blíží k lidstvu!

Někteří budou trpět jako první a ostatní později.
Žádná země nebude ušetřena smutku.
Hlad přichází na svém koni, aby se dotkl Země…
Draví škůdci požírají oblasti sklizně…
K překvapení lidí, voda zaplaví úrodu na některých místech, zatímco spalující slunce na jiných
místech nedovolí plodinám růst.
Ach, trpící lidstvo!
Vraťte se k našemu Králi a Pánu, zbožňujte drahocennou Krev našeho Krále.
Vy, lidé víry, žijte každý okamžik, jako by to byl váš poslední.
Poklad křesťanství je zadržen a odepřen Božímu lidu.
Uprostřed lidského zmatku před pádem globální ekonomiky, drak, se svými hlavami, se sám vnutí
[Zj 12, 3; 13, 1] a zbaví křesťanství toho, co nemůže být oslabeno.
Elita, prosazující globální řád, vyjednává s malými zeměmi, aby vyznačila přechod k jednotné vládě
dřív, než ekonomika padne, a uchvátí své dlužníky ve svých spárech.
Boží lidé:
Čím je to, že máte tak málo víry v Boží moc? Máte strach zemřít hladem, ale nebojíte se
ztratit věčnou spásu.
Boží lidé:
Země se bude prudce třást a moře zaplaví pevninu. Věnujte stále pozornost zkázonosným
zemětřesením, probuďte se, nepokračujte ve spánku.
Modlete se, Boží lidé, Amerika je opakovaně ve zprávách.
Modlete se, Boží lidé, Španělsko bude ve zprávách. Když padne víra, povstane
komunismus.
Modlete se, Boží lidé, Anglie bude trpět.
Modlete se, Boží lidé, nebeské těleso překvapí Zemi.
To, co se děje, je nutné. Člověk musí pokleknout, a tak pochopit, že potřebuje být duchovní, aby
poznal, co je Boží. Nemyslete si, že jste pány Nejsvětější Trojice – usilujte o duchovní život, bojujte
proti zneužitému lidskému egu a buďte pokornými Božími lidmi, mající velkou lásku a svatost.
Dvě síly bojují o duše: dobro proti zlu. Kdo vlastní dobro a kdo zlo?… to má být posouzeno podle
toho, co máte ve svém svědomí.
Modlete se, napravte spáchané zlo, milujte svého bližního jako sebe samého, dodržujte
Boží Zákon, buďte pravdiví a neopouštějte naši Paní a Matku Nebe
a Země.
Moudrý člověk dá napít žíznivému, aniž by soudil, zda je toho hoden, nebo ne. Čiňte dobro, které
Kristus pro vás připravil!
Anděl pokoje přijde stejně, jako nepozorovaná událost přijde na Zem – aniž by byl
očekáván. S pokojem na rtech sjednotí srdce.

S větší silou lidstvo znovu získá spiritualitu, kterou ztratilo a bude obnoveno. Proto se nebojte
očisty: modlete se a udržujte víru, abyste jako věrný Zbytek mohli být osvobozeni Boží Láskou
a vítězstvím Neposkvrněného Srdce naší Královny a Matky.
Modlete se, přejte dobro svému bratru. Buďte láskou a posílejte tuto lásku svým
bližním, přejte dobro.
Cizoložné lidstvo se vysmívá Bohu tím, že přináší do Božího domu to, co je světské. To je velmi
těžký hřích v Božích očích.
Mějte strach, že ztratíte věčný život.
Z Božího nařízení jste ochraňováni nebeskými legiemi.
Nebojte se, nebojte se, nezapomeňte konat dobro. Buďte láskou, nedovolte netrpělivosti, aby
vás vedla k pýše.
Nebojte se, děti Boží!
Nebojte se!
Zůstávejte ve víře, živte se vírou, naplňujte Boží Zákon [Mt 12, 37-39].
Uctívejte Boha v Duchu a Pravdě.
KDO JE JAKO BŮH?
NIKDO NENÍ JAKO BŮH!
Svatý archanděl Michael

1291. Poselství Ježíše ze dne 10. září 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

AŤ SE VÁM TEN ČAS POČÍTÁ

Mé drahé děti, nebudete chápat mnoho z toho, co uvidíte stát se v těchto přicházejících měsících,
až tato bitva mezi dobrem a zlem se odehraje před vašima očima. Někdy se vám bude zdát, že to
není skutečné, ale je to velmi skutečné – skutečnější, než to, co vidíte kolem vás. Bude mnoho
ztrát na životech, ale Já jsem vás varoval, že to přichází.
Přeji si, abyste strávili váš čas v modlitbě – přimlouvejte se za mnoho duší, které v tom čase budou
ztraceny, abych mohl zasáhnout a zachránit je. Přimlouvejte se za své země, za vaše města a vaše
rodiny. Čas, který vám na zemi zbývá, je nyní velmi krátký – ohromilo by vás, kdybyste věděly, jak
málo času je vám ponecháno na zemi. Ať se vám ten čas počítá.
Dejte stranou světské věci a světské starosti a soustřeďte se na to, co je nejpotřebnější – zaměřte
se na věčné – ještě máte čas činit rozdíl pro duše, které Mě neznají, ty, které nemají žádnou
naději, že se ke Mně připojí v nebi, budou-li náhle vzaty – vaše modlitba jim může otevřít dveře ke
Mně, abych je zachránil.
Nepromarněte tento čas, mé děti, – nepromarněte tyto vzácné okamžiky, kdy můžete ovlivnit
věčnost bratrů nebo sester, které jinak stráví věčnost v mukách, protože neměly nikoho, který se

za ně modlil, jako vy. Já vás zcela jistě budu hnát k zodpovědnosti, když Mě
v tom budete ignorovat, protože takové je mé srdce.
Nic v tomto světě, co poutá vaši pozornost, není tak životně důležité, jako ztracené duše. Nic.
Ježíš

Iz 59, 15-19
15: Pravda vyprchala, kořistí stane se ten, kdo se varuje zlého. Hospodin to však vidí
a je zlé v jeho očích, že není žádného práva.
16: Vidí, že není nikoho, žasne, že nikdo nezasáhne. Zachrání ho jeho paže, podepře ho
jeho spravedlnost.
17: Oděl se spravedlností jako pancířem a na hlavě má přilbu spásy, oděl se rouchem
pomsty, jako pláštěm zahalil se rozhorlením.
18: Podle vykonaných skutků odplatí svým protivníkům rozhořčením, svým nepřátelům
za to, co páchali, ostrovům odplatí za spáchané skutky.
19: I budou se bát Hospodinova jména na západě a jeho slávy na východu slunce,
neboť se přivalí jako dravá řeka, kterou Hospodinův vítr žene vpřed.
Jan 9, 4: Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc,
kdy nikdo nebude moci pracovat.
1Petr 4, 7: Konec všech věcí je blízko. Žijte proto rozumně a střízlivě, abyste byli
pohotoví k modlitbám.
Jak 5, 5-8
5: Žili jste rozmařile a hýřili jste na zemi, vykrmili jste se – pro den porážky!
6: Odsoudili jste a zahubili jste spravedlivého; a on se proti vám nestaví.
7: Buďte tedy trpěliví, bratří, až do příchodu Páně. Pohleďte, jak rolník čeká trpělivě
na drahocennou úrodu země, dokud se nedočká podzimního i jarního deště.
8: I vy tedy trpělivě čekejte, posilněte svá srdce, vždyť příchod Páně je blízko.
2Petr 3, 9: Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má
s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli
k pokání.
Da 10, 10-12
10: A hle, dotkla se mě ruka a zatřásla mnou, takže jsem se pozvedl na kolena a dlaně
rukou.
11: Muž mi řekl: "Danieli, muži vzácný, pochop slova, která k tobě budu mluvit. Stůj
na svém místě. Jsem poslán k tobě." Když se mnou mluvil to slovo, stál jsem a chvěl
jsem se.
12: Řekl mi: "Neboj se, Danieli, neboť od prvního dne, kdy ses rozhodl porozumět
a pokořit se před svým Bohem, byla tvá slova vyslyšena, a já jsem proto přišel."

1292. 11. září 2020. Připomínka poselství Boha Otce ze dne 18. října 2012.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

MOJE OPRAVDOVÁ VŮLE

Mé děti, které si myslí, že znají každou každou fázi toho, co v tomto čase udělám, mohou
promeškat můj skutečný plán pro jejich životy. Buďte opatrné, mé děti, když si myslíte, že můžete
znát všechny mé myšlenky, neboť neznáte celý plán a úmysly, které mám pro každý váš život. Můj
plán a mé úmysly mohou potřebovat prostředky, o nichž nic nevíte, které se mohou jevit jako zlé,
ale ve skutečnosti jsou dobré pro mé království.
Mnoho mých dětí úzkostlivě čeká na návrat mého Syna, ale nejsou na něj připraveny. Nepodařilo
se vám úplně podřídit své srdce mým plánům a mým záměrům, mé děti. Jděte
do svých modlitebních komůrek a proste Mě, abych mohl vyčistit vaše srdce od vašich vlastních
přání a nahradit je mými. Hledejte mou opravdovou vůli a dotazujte se před mým trůnem na vše,
co se vás týká, neboť mnoho z vás věří, že vaše pohodlí je právo. Přesto, cítil se můj Syn
v pohodlí, když za vás na kříži na Kalvárii dal svůj život?
Byl v pohodlí, když přijal bičování, které Jej přivedlo na toto místo? Byl v pohodlí, když křičel a ptal
se, proč jsem Ho tam nechal samotného? Skutečně byl? Myslíte, že muži a ženy, kteří Jej
doprovázeli, byli posíleni, když opustil Zemi a vstoupil do nebe? Byli v pohodlí, když stáli za tím,
v co věřili a byli umučeni, jeden za druhým, když zástupy lidí se jim posmívaly
a házely na ně kameny?
Vaše očekávání jsou nerozumná, mé děti. Musíte se postavit kříži čelem. Podívejte se na pravdu
kříže a nedělejte si iluze, aby nepřítel nepoužil vaše nerozumná očekávání a nepřiměl vás si myslet,
že jsem vás opustil ve vaší poslední hodině, a ztratíte svou víru.
Pro vás, kdo Mi dali své životy, mám plán. Vy, kdo jste se Mně opravdově podřídili, vy, kdo
nevznášíte požadavky ani podmínky, vás skvěle použiju. Vás, kdo jste pokorní. Vy, kdo jste plní
pýchy, budete muset jít jinou cestou než moji vyvolení. Moji vyvolení poznají v tom čase mou
slávu. Jsou to ti, kteří budou konat mocné činy, skrze jejich ruce budu dělat zázraky, znamení
a divy. Jsou to ti, kdo na Zemi dosáhnou velkých výšin a v nebi budou odměněni
za vše, co odložili pro mé jméno, pro velkou slávu mého Syna.
Podívejte se na kříž, mé děti, na pravdu toho, co přijde.
Podívejte se na kříž a přibližte se ke Mně.
Bůh Otec

Př 3, 5-7
5: Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.
6: Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.
7: Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať.
1Petr 4:12-13
12: Moji milovaní, nebuďte zmateni výhní zkoušky, která na vás přišla, jako by se s vámi dělo něco
neobvyklého,
13: ale radujte se, když máte podíl na Kristově utrpení, abyste se ještě více radovali, až se zjeví jeho sláva.

1293. 12. září 2020. Připomínka poselství Ježíše ze dne 28. června 2011.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

NASTANOU TĚŽKÉ ČASY

Brzy nastanou časy, kdy za vaše peníze si nekoupíte, co potřebujete. Vskutku, mnoho z toho,
co potřebujete koupit, nebude ani k dostání.
Přesouvám část ze své nevěsty do bezpečnějších oblastí. Mé soudy dopadnou rychle ve
stanovenou dobu a Já si přeji, aby byla v bezpečí. Velká část z mé nevěsty je zadržována pouty
k tomuto světu – k světským zálibám, ano, ale také k zaměstnání, domům, vztahům, které jsem
neposvětil, svazkům, které jsem nepřipravil, z nichž chci, abyste odešli.
Není mým přáním, aby kdokoli zahynul, a přesto mnozí nepřežijí, protože odmítnou běžet
ke Mně a být v bezpečí. Naposledy odmítnou mé evangelium a vše, co nabízí, a zahynou.
Opásejte svá bedra, mé děti, protože nastanou těžké časy. Já budu s vámi v těchto úmorných
časech, jako jsem byl s vámi v těch dobrých. Půjdu s vámi skrze každé údolí a na každou horu.
Miluji vás věčnou láskou a kamkoli jdete, tam jsem také Já.
Tato cesta nebude pro mnohé z vás snadná, ale v těch časech se postarám o mé vlastní.
Vše, co bylo předpověděno, se brzy stane. Mnozí Mě skutečně poznají jako Pána,
ale mnohem víc jich zahyne. Uvidíte, že mé soudy brzy padnou na celé domácnosti.
Ti, kdo Mě odmítnou, budou skutečně souzeni.
Budu soudit jednotlivce, rodiny, církve a národy. Nikdo neunikne mému soudu.
Jste připraveni?
Ježíš

Fil 4, 19: Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete, podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši.
2Petr 3, 9: Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože
si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání.
Mt 28, 19-20
19: Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého
20: a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do
skonání tohoto věku.“

1294. 13. září 2020. Připomínka poselství Boha Otce ze dne 21. května 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

VLÁDNE CHAOS

Mé děti, váš svět je ovládnut chaosem. Chaos vstoupil do vašich vlád, zaměstnání, vašich vztahů
a počasí. Kdykoli je řád opuštěn, vládne chaos.
Toto je pro vás čas přípravy. Přeji si, abyste se přiblížily ke Mně, neboť Mě budete potřebovat ve
všem, co děláte, a ti, bez víry ve Mne, nebudou schopni přetrpět to, co přichází na dlouhou dobu.
Váš svět je vzhůru nohama.
Všichni si myslíte, že víte, že mimo Mne je vše jisté, dokážu vám opak. Tímto způsobem názorně
předvedu těm, kdo Mě neznají, že jsem skutečný a že řídím vše, co vidíte. To je má milost těm,
kteří se mohou kát, zatímco je ještě trochu času.
Brzy Satan sestoupí k vám a vy uvidíte zlo, o němž jste si nikdy nepomysleli, že je spatříte.
Vskutku, přivede nové pohromy a soužení pokryje zemi, protože nenávidí vše, co je ode Mne.
Bůh Otec

1Kor 14, 40: Všechno ať se děje slušně a spořádaně.
Žid 11, 3: Ve víře chápeme, že Božím slovem byly založeny světy, takže to, na co hledíme, nevzniklo
z viditelného.
Zj 12, 10-17
10: A slyšel jsem mocný hlas v nebi: "Nyní přišlo spasení, moc a království našeho Boha i vláda jeho
Mesiáše; neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je před Bohem osočoval dnem i nocí.
11: Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví. Nemilovali svůj život tak, aby
se zalekli smrti.
12: Proto jásejte, nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte! Běda však zemi i moři, neboť sestoupil k vám
ďábel, plný zlosti, protože ví, jak málo času mu zbývá."
13: Když drak viděl, že je svržen na zem, začal pronásledovat ženu, která porodila syna.
14: Ale té ženě byla dána dvě mocná orlí křídla, aby mohla uletět na poušť do svého útočiště, kde ukryta
před hadem byla zachována při životě rok a dva roky a polovinu roku.
15: A had za ní vychrlil ze chřtánu proud vody jako řeku, aby ji smetl.
16: Ale země přispěla ženě na pomoc, otevřela ústa a pohltila tu řeku, kterou drak vychrlil.
17: Drak v hněvu vůči té ženě rozpoutal válku proti ostatnímu jejímu potomstvu, proti těm, kdo
zachovávají přikázání Boží a drží se svědectví Ježíšova.

1295. Poselství Ježíše ze dne 14. září 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

VELKÉ PROBUZENÍ

Právě jsem začala číst Slovo, během klidných hodin začínajícího sobotního rána, když Pán ke mně
začal mluvit Slovo a já jsem v duchu spatřila to, co říkal. To, co jsem uviděla, mě šokovalo. Přijde
to brzy.
Moji lidé, čas Velkého probuzení je u vás, kdy poslední velká vlna duší přijde do mého království.
Chci, abyste na to byli připraveni.
Buďte připravení s odpovědí, proč věříte, když ti, kdo Mě neznají, se Mě ptají, proč jsem vyvolal
události, které způsobily, že přiběhli ke Mně.
Modlete se nyní ke Mně s horlivostí a vroucností za ztracené mezi vašimi blízkými, abych je mohl
v tomto čase zachránit, neboť si to velmi přeji učinit. Je to doba, kdy mnoho milovaných bytostí
přijde ke Mně.
Připravte kostely, aby tam ztracení mohli vejít, protože budete potřebovat místa, abyste je učili.
Ježíš

Poznámka: Slyším "budou ustrašení", a vidím, že nechodí, ale UTÍKAJÍ. Vidím, že budou
potřebovat Bible a že budou PROSIT, aby se dověděli něco o Ježíši… je to obrovská změna, vidím
obyčejné lidi, o nichž nikdo nikdy neslyšel, že věří v Ježíše vkládajícího ruce [na nemocné]
a o velkých a větších zázracích, které vykonal, aby učinil lidi znovu zdravé. Vidím celé skupiny lidí,
jak žadoní o učení Bible. Vidím celé davy, jak se shromažďují pod širým nebem, protože slyšeli
o někom, kdo tam bude mluvit o Ježíši. Stojí v hloučcích a úzkostlivě čekají. Co mohlo způsobit
takovou změnu? Proč se tak bojí? Vidím lidi, kteří nabízejí vše, co mají, jen aby o Něm něco věděli.
Nikdy jsem nic takového neviděla, co vidím právě teď. Vystrašení lidé běží ke každému cizinci,
kterého vidí, a ptají se, jestli něco ví o našem Ježíši! V těch lidech je zoufalství, najednou pro
ně světské věci neznamenají nic. Vypadají zoufale a vystrašeně, ale není mi ukázáno proč, jen to,
že jsou rozptýleni v oblasti, kterou v této vizi považuji za střed Spojených států, což mě přivádí
na myšlenku o linii zlomu [zvanou] New Madrid.
Zdá se, že téměř uctívají lidi, kteří Ho dobře znají. Někdo se musí o ty lidi postarat, aby nebyli
podvedeni méně než čestnými Nárokovateli. Vypadají, že nemají žádný majetek,
ale není mi ukázáno proč.
Vidím je plakat na kolenou, odevzdávat své srdce a litovat svých hříchů, když jim někdo začne
vyprávět o Ježíši. Nestarají se o nic, kromě toho, aby Jej poznali!!! Co to mohlo způsobit a kde
jsou všichni ostatní normální lidé? Proč je nás tam tak málo, kdo se snaží učit tyto velké zástupy?
Tuto vizi jsem dostala 13. září 2020, právě před 5. hodinou.
Jak 5, 7: Buďte tedy trpěliví, bratří, až do příchodu Páně. Pohleďte, jak rolník čeká trpělivě na
drahocennou úrodu země, dokud se nedočká podzimního i jarního deště.

1296. Poselství Ježíše ze dne 15. září 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

NEBEZPEČÍ PŘICHÁZÍ

Mé děti, tolik nebezpečí se blíží. Kamkoli se obrátíte, nebudete v bezpečí v čase, jenž přichází,
protože mnohé z vás budou nenáviděny a pronásledovány kvůli mému jménu. Nebuďte tím
překvapené, ale připravte své srdce, protože uvidíte mnoho smrti.
Schovám svou nevěstu na bezpečných místech, dokud se nevrátím. Ukryji ji tam, kde bude víc
v bezpečí před tím, co přichází na svět. Bude ukrytá v malých, odlehlých oblastech,
v bezpečí mé péče.
Přeji si, aby má nevěsta byla rychle poslušná, když vám řeknu, abyste se přesunuli.
Nezpochybňujte Mne, nebo mé volby pro vás. Jen poslechněte.
Ježíš

Ž 91, 1-8
1: Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného.
2: Říkám o Hospodinu: "Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám."
3: Vysvobodí tě z osidla lovce, ze zhoubného moru.
4: Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost.
5: Nelekej se hrůzy noci ani šípu, který létá ve dne,
6: moru, jenž se plíží temnotami, nákazy, jež šíří zhoubu za poledne.
7: Byť jich po tvém boku padlo tisíc, byť i deset tisíc tobě po pravici, tebe nestihne nic takového.
8: Na vlastní oči to spatříš, uzříš odplatu, jež stihne svévolníky.
Ž 27, 5: On mě ve zlý den schová ve svém stánku, ukryje mě v skrýši svého stanu, na skálu mě zvedne.
Ž 31, 20: Jak nesmírná je tvoje dobrotivost, kterou jsi uchoval těm, kdo se tě bojí, a prokázal těm, kteří se
k tobě utíkají, před zraky všech lidí.
Ž 32, 7: Tys má skrýše, ty mě chráníš před soužením, nad tím, že jsem vyvázl, zaplesá všechno kolem.
2Tim 3,1: Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy.

1297. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 13. září 2020.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

BUĎTE SI JISTI OCHRANOU KRÁLOVNY A MATKY

Milovaní Boží lidé:
Přijměte pokoj, lásku a milosrdenství pocházející z Nejsvětější Trojice.
V jednotě jako Boží lidé, kteří jdou bez zoufalství nebo ztráty víry, pokračujte dál
k věčnému štěstí.
V tomto čase, víc než kdy jindy, musíte učinit rozhodnutí, které vás osvítí a přivede na duchovní
cestu dřív, než bude příliš pozdě a zvyk vás zcela oslepí.
Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista jsou tvrdohlaví, pokrytečtí, domýšliví, arogantní
a neposlušní, a to je důvod, proč trpí. Varovali jsme vás skrze Boží milosrdenství před tím,
co vám způsobí ztrátu věčného života, přesto jste si mysleli, že se to nevztahuje na vás,
ale na vaše bratry.
Přicházím s mečem vysoko vztyčeným na znamení, že očista lidstva se zrychluje
a bude také krutá jako vlastní hřích člověka.
Musíte zbavit vaše lidské ego všeho, co vás poutá k pošetilosti a pýše, musíte uplatnit nápravu na
sebe a žít, pracovat a jednat v bratrství a Boží lásce. Čtete tato slova, která
k vám promlouvám z Boží vůle, a přesto věříte, že jsou pro jiné bratry. Musím vám říct,
že jsou pro každého, kdo je čte, jsou pro vás a ne pro někoho jiného, neboť vy všichni uctíváte své
"Já jsem" a udělali jste z něj svého vlastního boha!
Kvůli tomu nesdílíte bolest druhých, netrpíte s těmi, kdo trpí, neradujete se s těmi, kdo se radují,
žijete v neustálém boji se svými bližními.
Ne, děti Boží, jednání tímto způsobem vám brání jednat a pracovat způsobem našeho Krále
a Pána Ježíše Krista a táhne vás do proudu světa, který ztratil své hodnoty, zejména duchovní,
a odtud plyne chaos, v němž se nacházíte.
ZMĚŇTE SE: NE ZÍTRA, ALE DNES, právě v tuto chvíli, abyste nebloudily samy, když
potřebujete své bratry. Všichni budete potřebovat pomoc svých bratrů, tváří v tvář očistě, která
přichází.

Uvažte:
ZEMĚ NEBUDE OČIŠŤOVÁNA VODOU, ALE OHNĚM, KTERÝ POCHÁZÍ
Z TECHNOLOGIE VYTVOŘENÉ K NIČENÍ BEZ SOUCITU.
V tomto zdevastovaném, neklidném a vyčerpaném světě, člověk obrací svůj pohled a špatně
nasměrované síly proti tomu, co představuje Bůh. Proto, Boží lidé, nahlédněte dovnitř sebe
a proměňte neustálé výčitky, které vznášíte proti Bohu v "DĚKUJI TI, OTČE!". Děkuji, že mě
zdokonaluješ svou láskou.
Co se právě teď děje na Zemi?
Musíte se naučit být dobročinnou láskou, vnitřním pokojem, láskou, vírou
a nadějí, abyste obdrželi totéž.
Připravte se! To, co přijde, bude více snesitelné pro člověka, jenž zůstává v Bohu, ne pro ty, kdo
zůstávají ve svém "Já jsem". Tato stvoření se snadno přesytí: nemilují a ze své vůle chodí samy.
Vy, Boží lidé, jednejte již v sobě, ulehčete si cestu, aby nebyla těžší, ale naopak, abyste šli cestou,
požehnanou vírou a láskou k Bohu.
Boží lidé:
Církev našeho Krále a Pána Ježíše Krista vydechuje svůj nářek. Neztraťte se, nebojte se, buďte
důslední a buďte si jisti ochranou Královny a Matky, která se s vámi setká, aby vás vedla, jestli jí
to dovolíte.
Sopky přinesou hoře Božím dětem. Nebuďte neopatrné, zůstaňte ve střehu.
Země se bude silně třást, stvoření se rozběhnou do všech směrů před silou přírody.
Boží stvoření!
Buďte stvoření víry! Neměly byste být utvářeny tím, po čem toužíte jako lidská
stvoření, ale Boží vůlí.
Milovaní Boží lidé:
Nastal čas, abyste se změnili, obrátili, připravili se na vážnější věci, které přijdou. Na tom bude
záležet způsob, jakým budete žít dál, zda budete žít v neustálém nářku, nebo v Boží vůli, která
vám dá pokoj.
Vy ale nechcete být obnoveni, bláto vašeho "ega" je příjemnější než obrácení založené na oběti.
Musíte pokračovat v modlitbách se svou duší, vašimi silami a smysly a soustředit se
v modlitbě bez rozptylování. Pro vás, jako lidstvo, jsou modlitby nezbytné.
Mějte na paměti, že Písmo svaté je pro Boží děti silou a eucharistie je pokrm pro Boží
děti. Živte se jím, než vyjde na světlo tajemství nepravosti [2Tes 2, 7].
Boží lidé:
Válka používá různé cesty, aniž by ztratila ze zřetele srdce křesťanství jako cíl, aby se ovce cítily
ustrašené.
VÍRA, VÍRA, VÍRA!
Uslyšíte burácet Etnu, obři se probudí a lidstvo, které je vydáno na pospas samo sobě,
si zoufá.
Jak budete toužit po časech, v nichž jste žili!
Jak budete litovat, že jste žili v takové nevědomosti!
Probuďte se, Boží lidé, probuďte se! Duchovní hlad pádí k zemi, stejně jako fyzický hlad
[Zj 6, 2-8] a oznamují lidstvu to, co musí přijít.

Víra udržuje lidské stvoření neochvějným.
Máte víru?
Žehnám vám.
KDO JE JAKO BŮH?
NIKDO NENÍ JAKO BŮH!
Svatý archanděl Michael.
1298. Poselství Ježíše ze dne 16. září 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

NEDŮVĚRYHODNÍ

Mé děti, mnoho lidí a institucí, kterým jste důvěřovaly, nebylo zcela hodno vaší důvěry. Začínáte
vidět, že ti, o nichž jste si myslely, že jim na vás záleží, takoví nejsou. Začínáte chápat, že ti, kdo
vám stáli nablízku, jsou záludní.
Dovolil jsem vám to postřehnout, abych vás udržel v bezpečí. Takové chování a temnota
se u všech lidí, v přicházejícím čase, ještě zhorší.
Zeptejte se Mne a Já vám odhalím, komu a čemu můžete, nebo nemůžete v tomto čase důvěřovat.
Jen Já jsem zcela hoden vaší důvěry.
Ježíš

Př 6, 16-19
16: Těchto šest věcí Hospodin nenávidí a sedmá je mu ohavností:
17: přezíravé oči, zrádný jazyk, ruce, které prolévají nevinnou krev,
18: srdce osnující ničemné plány, nohy rychle spěchající za zlem,
19: křivý svědek, který šíří lži, a ten, kdo vyvolává mezi bratry sváry.

1299. Poselství Ježíše ze dne 17. září 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

PRYČ V JEDNOM DNI

Byla jsem na procházce s mými psy a mluvila jsem s Pánem, jak to obvykle dělám, a modlila jsem
se ve věci budoucího ekonomického zhroucení. Myslela jsem na to – jak nám řekl, že odejme
velkou část bohatství velmi bohatých až tak, že začnou křičet ke svým bohům peněz – když mi řekl
toto:

V jednom dni bude všechno bohatství ztraceno. Protože dali přednost bohatství víc než tomu, co
jim dal můj Syn svou smrtí. Protože dali přednost své pýše před pomáháním těm, kdo byli
v nouzi. Protože postavili vysoká a velkolepá místa, aby poctili svá jména a své obrazy místo mého
jména.
Protože si vybrali bohy, kteří bohy vůbec nejsou, ukážu jim svou obrovskou moc. V mém velkém
milosrdenství jim nabízím tuto poslední příležitost, aby litovali svého modlářství.
Ježíš

Předešlé Slovo, které pojednávalo o jejich bozích peněz: poselství č. 1262.

Mt 6, 24: Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat,
k jednomu se přidá a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku.
1Sam 15,23: Vzdor je jako hříšné věštění a svéhlavost jako kouzla a ctění domácích bůžků. Protože jsi
zavrhl Hospodinovo slovo, i on zavrhl tebe jako krále.

1300. 18. září 2020. Připomínka poselství Ježíše ze dne 18. prosince 2018 (č. 644).
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

2019 – NÁRŮST INTENZITY

Mé děti, svět kolem vás se obrátil k hříchu a tíha hříchu je už příliš velká pro váš svět. Začíná se již
hroutit a vy uvidíte v tomto novém roce více zhroucení.
V tomto novém roce samotné základy vaší společnosti se začnou štěpit a praskat. To, co uvidíte,
vás může vyděsit, ale Já vám říkám nebojte se, neboť Já jsem s vámi a držím vás bezpečně v dlani
mé ruky.
V tomto novém roku se objeví mnoho nemocí. Nemoc je následek mnoha zkažeností, zasetých do
těla, a to se pak nadměrnou zátěží stává slabší.
Boje budou běžně rozšířené a násilí bude vzrůstat v zemích, které Mě vytlačily ze své společnosti.
Nebudu ochraňovat ty národy, které Mě nenávidí. Nepožehnám těm, kdo si myslí, že mohou jít
nezávisle na Mně. Když odmítáte Mne, odmítáte také má požehnání. To celému světu ukáže stále
zřetelněji, kdo jste vy, kteří Mě odmítají, až vaše požehnání vám budou vzata.
Budu stále brát milosrdné domů, aby nemuseli vidět, co přichází na Zem. Ty, kdo prokážou velké
milosrdenství ostatním, kdo svědomitě pracovali pro mé království, kdo se neostýchali svědčit a
byli oddáni mému království. Ty, které s sebou nevezmu, očistím, a pak je přivedu domů, až se váš
svět bude blížit ke konci v čase, který se nebude podobat žádnému jinému před ním.
Podívejte se na zvířata. Podívejte se na zvířata a uvidíte, co se jasně projevuje v duchovní říši.
Žijete v čase soudu a tento soud se začíná projevovat v každé oblasti. Přeji si, aby všichni lidé
litovali svých hříchů a obrátili se ke Mně. Ti, kdo to ještě neučinili, budou zkoušeni a očištěni,
pokud se podvolí. Pokud ne, budou zkoušeni, a zkoušeni o dost víc.

Tento rok bude charakterizován vzrůstem prudkosti. Síla všech věcí roste, jak se pohybují ke konci.
Násilí vzrůstá. Počet vražd se zvyšuje. Zvrácenost narůstá. Chudoba se zvyšuje. Ale mé
milosrdenství zatím zůstává. Mé volání k lidem, aby se káli, zatím trvá.
Čas, kdy Satan načas zvítězí nad mým lidem, je u vás. Dávejte si na to pozor a vězte, až to uvidíte,
že nadešla velmi, velmi pozdní hodina.
Připravte své srdce na to, co uvidíte, mé děti, protože to, co přichází, se nepodobá ničemu, co jste
viděli dříve.
Bůh Otec

Gal 6, 8: Kdo zasévá pro své sobectví, sklidí zánik, kdo však zasévá pro Ducha, sklidí život věčný.
Gn 6, 11-13
11: Země však byla před Bohem zkažená a plná násilí.
12: Bůh pohleděl na zemi; byla zcela zkažená, protože všechno tvorstvo pokazilo na zemi svou cestu.
13: I řekl Bůh Noemu: „Rozhodl jsem se skoncovat se vším tvorstvem, neboť země je plná lidského násilí.
Zahladím je i se zemí.
Jr 3, 20-25
20: Jako žena věrolomně opouští svého druha, tak věrolomně jste se zachovali vůči mně, dome izraelský,
je výrok Hospodinův.“
21: Na holých návrších je slyšet volání, pláč a prosby synů izraelských. Zvrátili svou cestu, zapomněli na
Hospodina, svého Boha.
22: „Vraťte se, synové odpadlí, já vaše odpadlictví vyléčím. ‚Zde jsme, přišli jsme k tobě, neboť ty jsi
Hospodin, náš Bůh.
23: Věru, klamavé jsou pahorky, halasící hory! Věru, jen v Hospodinu, našem Bohu, je spása Izraele.
24: Ohava požírala už od našeho mládí, čeho otcové těžce nabyli: jejich ovce i dobytek, syny i dcery.
25: Ležíme v hanbě, přikryti pohanou, neboť jsme hřešili proti Hospodinu, svému Bohu, my i naši otcové,
od svého mládí až do tohoto dne. Neposlouchali jsme Hospodina, svého Boha.‘“
Iz 57, 1: Spravedlivý hyne a není nikoho, kdo by si to bral k srdci. Zbožní muži bývají smeteni a nikoho
nezajímá, že byl spravedlivý smeten zlem.
Zj 13, 5-7
5: A bylo jí dáno, aby mluvila pyšně a rouhavě a měla moc po čtyřicet dva měsíce.
6: A tak otevřela ústa a rouhala se Bohu, jeho jménu i jeho příbytku, všem, kdo přebývají v nebi.
7: A bylo jí dáno, aby vedla válku proti svatým a aby nad nimi zvítězila. Dostala moc nad každým kmenem,
národem, jazykem i rasou;

1301. 19. září 2020. Připomínka poselství Ježíše ze dne 27. srpna 2015.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

NEPRAVOST VYSTOUPÍ Z BŘEHŮ

Jak půjde čas, útoky v duchu (v duchovní říši) budou přibývat. Nepřítel ví, že jeho čas je krátký a
je plný hněvu na lidstvo, na celé mé Stvoření. Částečně z tohoto důvodu naléhám na mé děti, aby
se přitáhly ke Mně (v duchu vidím starostlivého otce, jak přitahuje své dítě blíž k sobě, když se blíží
nebezpečí) – aby šly těsně u Mne, modlily se ke Mně mnohokrát
za den, aby několikrát za den šly se Mnou stranou do klidného místa, abych je mohl vést
a utěšit je.

Mé děti, tolik toho přichází do vašeho světa, co nečekáte, o čem nevíte a některé budou
z toho vyděšeny, ledaže byste šly těsně u Mne, kde vás mohu vést.
Tolik násilí, bezpráví a zvrácenosti obklopí ty, kdo žijí ve městech. Nepravost vystoupí
z břehů (v duchu jsem viděla, co se podobalo gejzírům, vystupujícím z podzemí). Bude mnoho
smrti, ale to ještě není konec. Nezapomeňte odejít se Mnou stranou a modlit se, mé děti. Utíkejte
do bezpečí ve Mně. Nacházejte svou útěchu ve Mně a ne ve věcech světa, které vás nemohou
zachránit (vidím, že se v tom čase mnoho lidí obrací k nemorálním vztahům, drogám, atd.).
Neopouštějte svou víru ve Mne – Já jsem vás neopustil, když se tyto věci stanou, ale Písmo se
musí naplnit.
Utíkejte ke Mně.
Ježíš

Iz 26, 3: Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem, pokojem, neboť v tebe doufá.
Zj 12, 12: Proto jásejte, nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte! Běda však zemi i moři, neboť sestoupil k
vám ďábel, plný zlosti, protože ví, jak málo času mu zbývá.
Ž 91, 1-2
1: Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného.
2: Říkám o Hospodinu: "Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám."
Ž 18, 2: Pravil: Miluji tě vroucně, Hospodine, moje sílo.
Mt 24, 12-13
12: a protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých.
13: Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.

1302. 20. září 2020. Připomínka vize dané Ježíšem paní Glyndě Linkous dne 12. února
2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

NĚCO CHYBÍ

Bylo už pozdě v sobotu večer, 9. února 2019, a já jsem se věnovala psaní na počítači před televizí,
když zrovna šel nějaký druh reklamy a byl tam střih, který měl co dělat s ekonomií. A spatřila jsem
bleskovou vizi.
Viděla jsem, že ekonomika země se zhroutila a šla stále dolů a dolů a dolů a slyšela jsem velké
ticho. A nad tím jsem slyšela stále znovu: "Něco chybí. Něco chybí".
Pořád jsem Ho prosila: Proč se to hroutí, Pane? Ale vše, co jsem slyšela, bylo: "Něco chybí".
Pane, bezpochyby, Ty chybíš ve většině lidských životů.

Viděla jsem továrny, jak se postupně zastavují. Viděla jsem cedule "Není k pronajmutí", jak se
objevují u restaurací rychlého občerstvení. Viděla jsem manžele, jak se hádají nad výdaji
a pokoušejí se snížit náklady.
Viděla jsem, že ceny potravin byly astronomické. Už tak jsou vysoké, ale viděla jsem ceny tak
vysoké, že lidé si mohli koupit sotva dvě věci.
Od té chvíle jsem prosila o více podrobností, ale už jsem nic nedostala.

1303. Poselství Ježíše ze dne 21. září 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

NEVDĚČNÍCI

Mé děti začínají poznávat kolem sebe ty, kdo jsou zcela nevděční, za všechno jejich dávání,
všechno jejich starání, všechnu jejich útěchu, kterou jim poskytli.
Mé děti, to se stane silnější s přibývající temnotou u těch, kdo jsou nevděční. Časem se jejich
nevděčnost změní v nároky a začnou brát, co patří mým dětem. Buďte si jisté, že nebudu nečinně
přihlížet, až se to stane, ale sklidí odměnu, na niž si budou dlouho pamatovat.
Přeji si, abyste to prožívaly v modlitbě ke Mně, abych je mohl přitáhnout a zachránit, dokud je
ještě trochu času. Váš svět se den za dnem stává temnější a vy brzy přijdete ke Mně domů.
Ježíš

2Kor 2, 11: aby nás satan neobelstil; jeho úskočnost přece známe.
Zj 12, 10-12
10: A slyšel jsem mocný hlas v nebi: "Nyní přišlo spasení, moc a království našeho Boha i vláda jeho
Mesiáše; neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je před Bohem osočoval dnem i nocí.
11: Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví. Nemilovali svůj život tak, aby se
zalekli smrti.
12: Proto jásejte, nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte! Běda však zemi i moři, neboť sestoupil k vám
ďábel, plný zlosti, protože ví, jak málo času mu zbývá."
Ef 5,8: I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem.
1Thes 5, 18: Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás.

1304. Poselství Ježíše ze dne 22. září 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

ABSOLUTNÍ POSLUŠNOST

Když organizuji události, které jsem předpověděl v mém svatém Slovu, hlídám si svou Nevěstu na
zemi. Dokonce i v národech, které se ode Mne odvrátily, mám Zbytek, který
Mě skutečně uctívá, Zbytek, který stále ještě uctívá mé velké jméno. Ten budu v té době horlivě
ochraňovat.
Mé děti, poslouchejte pozorně můj hlas, mé vedení, neboť Já vás povedu do bezpečí, jen budete-li
poslušné. Mé děti musí být v tomto čase naprosto poslušné, aby zůstaly v bezpečí
a chráněny.
Absolutní poslušnost – poslouchejte rychle a vše, co vám řeknu, do posledního detailu, abych vás
nyní mohl ochránit.
Ježíš
Řím 2, 7-9
7: Těm, kteří vytrvalostí v dobrém jednání hledají nepomíjející slávu a čest, dá život věčný.
8: Ty však, kteří prosazují sebe, odpírají pravdě a podléhají nepravosti, očekává hněv a trest.
9: Soužení a úzkost padne na každého, kdo působí zlo, předně na Žida, ale i na Řeka;
1Petr 4, 16-18
16: Kdo však trpí za to, že je křesťan, ať se nestydí, ale slaví Boha, že smí nosit toto jméno.
17: Přišel totiž čas, aby soud začal od domu Božího. Jestliže začíná od vás, jaký bude konec těch,
kteří se Božímu evangeliu vzpírají?
18: Jestliže i spravedlivý bude stěží zachráněn, kde se ocitne bezbožný a hříšný?‘
Iz 30, 21: a na vlastní uši uslyšíš za sebou slovo: "To je ta cesta, jděte po ní," ať budete chtít doprava
nebo doleva.

1305. Poselství Ježíše ze dne 23. září 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

NEODKLÁDEJTE NA POZDĚJI

Mé děti, čas, ve kterém žijete, je víc než krátký. Je toho tolik, co má být uděláno, dokonce
i ve vašem každodenním životě. Přesto, že ve vašich životech jste velmi zaměstnaní, neotálejte
dělat věci, které jsou nejpotřebnější.
Připravte se na smrtící noc, která přichází – samy nyní cítíte, jak na vás naléhám, abyste dokončily
věci, které byste odložily. Neodkládejte nic, co můžete udělat dnes, protože zítra může být opravdu
příliš pozdě.
Ježíš

Poznámka: Pán neupřesnil, co nemáme odkládat na později – možná, že je to různé v životě
každého člověka. Nejsem si jistá.

Jak 4, 14: Vy přece nevíte, co bude zítra! Co je váš život? Jste jako pára, která se na okamžik ukáže a
potom zmizí!
Př 27, 1: Nechlub se zítřejším dnem, vždyť nevíš, co den zrodí.
Lk 12, 19-20

19: A řeknu si: Teď máš velké zásoby na mnoho let; klidně si žij, jez, pij, buď veselé mysli.
20: Ale Bůh mu řekl: Blázne! Ještě této noci si vyžádají tvou duši, a čí bude to, co jsi nashromáždil?

1306. Poselství Ježíše ze dne 24. září 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

MÉ MILOSRDENSTVÍ

Mé děti, v událostech, které začínají, nic kolem vás nebude bezpečné, jisté a spolehlivé. Nepřítel
položil mnoho nástrah pro můj lid a zvýšil nenávist v srdcích svých lidí vůči vám.
Oni nepřestanou pronásledovat můj lid, až do konce dnů.
Mé soudy začínají dopadat na zem a budou velké ztráty na životech a změny životních podmínek.
Musím to učinit, aby ztracení mohli přijmout, že Já jsem Bůh. V dobrých časech, kdy jim bylo
požehnáno, Mne neuctívali, ani mé svaté jméno, tak jim dám příležitost Mne velebit v časech zlých.
Brzy nebude žádný čas. Až se čas zastaví, všechny duše, které nepřišly ke Mně, budou ztraceny a
předány Satanovi, kde stráví věčnost s bohem, jemuž sloužily.
Postarejte se, aby se vaše srdce ode Mne neodvrátilo, až tyto soudy dopadnou, neboť i když se
vám budou zdát drsné, pro ně jsou mým milosrdenstvím. V mém milosrdenství jim teď život
neberu, protože nejsou připraveny. V mém milosrdenství vyvolám události, které jim ukážou, že
Mě potřebují.
Udržujte své srdce ve vší vytrvalosti, mé děti, neboť nepřítel se snaží znevážit mé jméno
a mé milosrdenství. Pochopte, že u vás tomu tak není (že diskredituje Boha tím, že Jej
u nás obviňuje). Brzy, velmi brzy, se vrátíte domů.
Ježíš

Př 4, 23: Především střez a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život.
Zj 12, 10: A slyšel jsem mocný hlas v nebi: "Nyní přišlo spasení, moc a království našeho Boha
i vláda jeho Mesiáše; neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je před Bohem osočoval dnem
i nocí."
Jon 1, 7-16
7: Zatím se lodníci mezi sebou smluvili: "Pojďte, budeme losovat a poznáme, kvůli komu nás postihlo toto
neštěstí." Losovali tedy a los padl na Jonáše.
8: Řekli mu: "Pověz nám, kvůli komu nás postihlo toto neštěstí. Čím se zabýváš? Odkud přicházíš?
Z které země, z kterého lidu?"
9: Odpověděl jim: "Jsem Hebrej a bojím se Hospodina, Boha nebes, který učinil moře i pevninu."
10: Tu padla na ty muže veliká bázeň a řekli mu: "Cos to udělal?" Dozvěděli se totiž, že prchá od
Hospodina, sám jim to pověděl.
11: Zeptali se ho: "Co teď s tebou máme udělat, aby nás moře nechalo na pokoji?" Neboť moře se stále
více bouřilo.
12: Odpověděl jim: "Vezměte mě a uvrhněte do moře, a moře vás nechá na pokoji. Vím, že vás tahle veliká
bouře přepadla kvůli mně."
13: Ti muži však veslovali, aby se vrátili na pevninu, ale marně. Moře se proti nim bouřilo stále víc.
14: Volali tedy k Hospodinu: "Prosíme, Hospodine, ať nezahyneme pro život tohoto muže, nestíhej nás za
nevinnou krev. Ty jsi Hospodin, jak si přeješ, tak činíš."
15: I vzali Jonáše a uvrhli ho do moře. A moře přestalo běsnit.
16: Na ty muže padla veliká bázeň před Hospodinem. Přinesli Hospodinu oběť a zavázali se sliby.

1307. Vize a úvahy Luz de Maria ze dne 13. září 2020.

Bratři,
sdílím s vámi podrobnosti, které mi během této vize jasně ukázal svatý archanděl Michael.
Na konci poselství ze dne 13. září, mi svatý Michael umístil před oči planetu Země, odlišnou od té,
jak ji můžeme vidět dnes pomocí satelitů, protože barvy byly odlišné.
Svatý Michael mi řekl:
Dcero, vidíš, že Země nemá zeleň, na kterou jsi zvyklá a moře uchvátilo pevninu.

S úžasem jsem souhlasně kývla hlavou.
Pak mi řekl:
Lidé nepřijali, že tato nemoc, která je silně sužuje, je výsledkem chamtivosti, s níž někteří vědci a
ti, kteří vládnou tomuto světu, způsobili zlo a lidstvo vzali jako rukojmí. V této chvíli musím
zopakovat, co vám řekli náš Pán a Král Ježíš Kristus a naše Královna a Matka
o zneužití technologie: tento virus je toho důkazem.
Zlý velmi obratně studoval způsob, jak přiblížit Boží lid technologiím, protože skrze ně dá antikrist o
sobě vědět celému lidstvu. Je to realita, k níž byly děti, dospívající a dospělí přivedeni s velkou
lehkostí, aniž by jim to připadalo neobvyklé.
Nyní se splnilo to, o čem se naše Matka zmínila před tolika roky: Domy se stanou obrovskými
koncentračními tábory… a to je, co lidstvo, vcelku, právě žije.
Tato nová podoba virtuálního učení, se mohla rozvinout jen díky přijetím a podrobení se lidstva. Z
toho vznikl mravní úpadek, všeobecné násilí, které lidstvo zakouší jako něco normálního. Skoro se
říká, že v tomto čase je násilí jako něco nutného.
To je nebezpečí: člověk je každou chvíli ohrožován smrtí rukou ostatních, aniž by to vyvolalo vážné
následky.

Pak mi svatý Michael ukázal, nakolik lidské stvoření vypadá prázdné, s malou nebo žádnou vírou.
Potom jsem také uviděla část lidstva, obklopenou plností světla a svatý Michael mi řekl:
Je to duchovní plnost těch, kdo budou částí svatého Zbytku.

Mohla jsem se dívat na dlouhé řady těch, kdo se snažili obdržet zboží základní potřeby, ale
v rozdělených rodinách to nebylo snadné. Naopak, viděla jsem, jak obzvláště staří lidé byli
opuštění v těchto dlouhých řadách a odmítáni svými vlastními rodinami neboť už dlouho nebyli
považováni za potřebné.
Co jsem skutečně mohla pozorovat, byl zákon džungle.
A Slovo Písma svatého se naplnilo: Mt 24, 8-15.
Svatý Michael mi ukázal stovky lidských bytostí, které opustily víru, protože Zjevení se ještě
nenaplnilo! Pak mi ukázal tytéž lidi v Soužení, jak sténají a prosí o Boží pomoc!
Viděla jsem velké zemětřesení a moře, zaplavující pevninu a blázny, kteří nespěchali na vyvýšená
místa, ale zemřeli utopením.
Viděla jsem mnoho utopených, protože sopka, která vystoupila z mořského dna, vyvolala vlnu
tsunami.
Obloha zešedla a lidé běhali z jednoho místa na druhé v hrůze a děsu, ale lidé víry poklekli
a rozpřáhli paže v uctívání Boha.
Říkali:
Ach, toto je čas, na který jsme čekali! Dej nám víru, Bože nebe a země, dej nám víru, abychom
vydrželi až do konce!
O několik dní později bylo oznámeno ve zprávách, že super-vulkán vybuchl a způsobil skleníkové
klima…
Letadla a všechny prostředky dopravy mezi zeměmi byly paralyzovány.
Chrámy jsou plné lidí, chtějících se vyzpovídat…
A svatý Michael mi říká:
Dnes prosí o milosrdenství: včera se rouhali Bohu.
Člověk se stále povyšuje před Bohem. Tato generace má před sebou jen dvě cesty: cestu milosti a
cestu otroctví hříchu.
V mnoha zemích bude velké utrpení: jejich obyvatelé povstanou proti svým vládcům, těm, kdo
ovládají lidstvo, a nejsou to prezidenti, ale svobodní zednáři, kdo připravují jedinou vládu
a v různých zemích vytvářejí chaos…
Válka je oznámena a začíná.

A svatý Michael zvolal:
Lidská stvoření, nebuďte tvrdohlavá, obraťte se! Jste drženy v zajetí, abyste se vzdálily Nejsvětější
Trojici, neboť člověk bez Boha se vydává ďáblu.
Nepokračujte v životě podle lidského ega, udržuje vás slepé, nedovolí vám vidět a vede vás
k tomu, abyste žili v pýše a šlapali po ostatních.

Svatý Michael mi řekl:
Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je království nebeské.
Blahoslavení plačící, neboť oni potěšeni budou.
Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou za úděl zemi.
Blahoslavení, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.
Blahoslavení milosrdní, neboť jim se dostane milosrdenství.
Blahoslavení čistého srdce, protože uvidí Boha.
Blahoslavení šiřitelé pokoje, protože budou nazýváni Božími dětmi.
Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, protože jejich je nebeské království.
Blahoslavení jste, když vás budou kvůli mně proklínat, pronásledovat a vylhaně vám připisovat
každou špatnost.
Radujte se a jásejte, neboť vás čeká v nebi velká odměna. Tak přece pronásledovali proroky, kteří
byli před vámi.

Pak svatý Michael odchází a žádá u Božího lidu vytrvalost.

1308. Poselství Ježíše ze dne 25. září 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

ZTRÁTY

Mé děti, musíte připravit své srdce na ztráty, které přijdou. V této době uvidíte mnoho utrpení,
nemocí a smrti. Budete svědky pronásledování mého lidu. Nebudete schopny zabránit tomu, aby
se tyto věci staly. Budete se ke Mně modlit, abych to zastavil, ale vše musí být naplněno nyní,
abych vás mohl přivést ke Mně domů dřív, než se objeví nejhorší
ze všeho zlého.
Když říkám tolika z vás, abyste se přemístily, nebudete schopny vzít s sebou vše,
co vám patří.

Poznámka: To může znamenat lidi, nejen majetek – to znamená, že nevěřící mohou odmítnout jít s
vámi.
Bude to čas se toho vzdát. Necháte za sebou věci země předtím, než přijdete do nebe, abyste byly
se Mnou. Hlídejte si, abyste nemilovaly své životy až do smrti.
Ježíš

Iz 30, 21: A na vlastní uši uslyšíš za sebou slovo: "To je ta cesta, jděte po ní," ať budete chtít doprava
nebo doleva.
Př 3, 5-6
5: Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.
6: Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.
Př 4, 25-27
25: Tvé oči ať hledí rovně, zpříma před sebe se dívej.
26: Sleduj stopy svých nohou, všechny tvé cesty ať jsou pevné.

27: Napravo ani nalevo se neuchyluj, odvrať od zlého svou nohu.
Iz 43, 18-19
18: Nevzpomínejte na věci dřívější, o minulosti nepřemítejte.
19: Hle, činím něco docela nového a už to raší. Nevíte o tom? Já povedu pouští cestu, pustou krajinou
řeky.

1309. 26. září 2020. Připomínka poselství Boha Otce ze dne 25. února 2017.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

PŘIPRAVTE SVÉ DOMY

Na zem přichází mnoho sporů a zmatků. Na různých místech dojde k rozpoutání násilí, vraždám a
bojům. Vystupňuje se mnoho napětí a bratr udeří bratra. Lano je napnuté. Poznámka: V duchu

jsem viděla lano, jako lano provazochodce, jak se napíná a napíná,
až to vypadalo, že se napětím přetrhne.

Až řeknu andělům, že to, co brzdí válku, bude uvolněno, konflikty propuknou na mnoha místech.
Rozpoutá se válka. Bude se zdát, že boje a zabíjení jsou najednou všude. To je začátek konce.
Připravte své domy. Připravte své srdce, neboť konec je u vás. Konec všech věcí se rychle blíží.
Mé děti na zemi, mé pravé děti, budou v tom temném čase zářit jako maják. Zázraků bude mnoho,
mé Slovo bude vycházet s velkou smělostí a autoritou, jako tomu bylo v době, kdy můj Syn chodil
po zemi a do mého království bude přidáno mnoho duší. Konec je teď velmi blízko a tyto duše
vstoupí, právě než dveře budou zavřeny.
Připravte své domy. Připravte své srdce, neboť konec je u vás.
Bůh Otec

Mt 24, 6-8
6: Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách; hleďte, abyste se nelekali. Musí to být, ale to ještě nebude
konec.
7: Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha místech.
8: Ale to vše bude teprve začátek bolestí.
Lk 12, 53: Budou rozděleni otec proti synu a syn proti otci, matka proti dceři a dcera proti matce, tchyně
proti snaše a snacha proti tchyni.
Zj 6, 4: A vyjel druhý kůň, ohnivý, a jeho jezdec obdržel moc odejmout zemi pokoj, aby se všichni
navzájem vraždili; byl mu dán veliký meč.
Ge 6, 5: I viděl Hospodin, jak se na zemi rozmnožila zlovůle člověka a že každý výtvor jeho mysli
i srdce je v každé chvíli jen zlý.
Lk 17, 26-30
26: Jako bylo za dnů Noeho, tak bude i za dnů Syna člověka:
27: Jedli, pili, ženili se a vdávaly až do dne, kdy Noe vešel do korábu, a přišla potopa a zahubila všechny.
28: Stejně tak bylo za dnů Lotových: Jedli, pili, kupovali, prodávali, sázeli a stavěli;
29: v ten den, kdy Lot vyšel ze Sodomy, spustil se oheň a síra z nebe a zahubil všechny.

30: Právě tak bude v den, kdy se zjeví Syn člověka.
Iz 60, 1-3
1: Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva.
2: Hle, temnota přikrývá zemi, soumrak národy, ale nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se
nad tebou jeho sláva.
3: K tvému světlu přijdou pronárody a králové k jasu, jenž nad tebou vzejde.
Lk 13, 23-28
23: Kdosi mu řekl: "Pane, je opravdu málo těch, kteří budou spaseni?" On jim odpověděl:
24: "Snažte se vejít úzkými dveřmi, neboť mnozí, pravím vám, se budou snažit vejít, ale nebudou schopni.
25: Jakmile už jednou hospodář vstane a zavře dveře a vy zůstanete venku, začnete tlouci
na dveře a volat 'Pane, otevři nám', tu on vám odpoví: 'Neznám vás, odkud jste!'
26: Pak budete říkat: 'Jedli jsme s tebou i pili a na našich ulicích jsi učil!'
27: On však vám odpoví: 'Neznám vás, odkud jste. Odstupte ode mne všichni, kdo se dopouštíte bezpráví.'
28: Tam bude pláč a skřípění zubů, až spatříte Abrahama, Izáka a Jákoba i všechny proroky
v Božím království, a vy budete vyvrženi ven."

1310. 27. září 2020. Připomínka poselství Boha Otce ze dne 9. ledna 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

ZÁŘIT JASNĚ V TEMNOTĚ

Mé děti se musí naučit procházet obtížnými situacemi s větším klidem a s moudrostí. Moudrost vás
povede, budete-li o ni dlouhodobě usilovat celým svým srdcem, mé děti.
Přicházející časy jsou nejtěžší ze všech dob. Budete pronásledováni pro mé jméno, ale ne mírně.
Ne, budete pronásledováni tím, že vám všechno odejmou. Pronásledováni tím, že vaši milovaní
budou zabiti. Pronásledováni tím, že ztratíte svůj vlastní život. Můžete zářit jasně pro Mne v tak
temném čase?
Tu a tam hledám ty, které v tomto čase mohu povýšit, aby pro Mne v té době zářili. Hledám
takové, kteří Mě nezapřou, ale budou svědčit o Mně těm, kteří by nikdy nezvažovali dát Mi své
srdce. Tato práce přináší největší vážnost a odměny ve věčnosti, ale je málo ochotných
ji vykonat.
Jste-li ochotní stát se jedním z mých vyvolených, hledejte moudrost. Snažte se Mě poznat celým
svým srdcem a duší. Buďte svolní odložit cokoli a vzdát se kohokoli, až vás povedu. Buďte ochotní
jít na každé místo, kam vás povolám, bez ohledu na to, jak daleko je od těch, které milujete.
Buďte ochotní být vyvolení a být požehnáni. Ale spočítejte si cenu. Zisk bude vskutku věčný, ale v
přítomnosti zaplatíte vysokou cenu, budete-li jedním z mých.
Bůh Otec

Jak 1, 5: Když někdo z vás je pozadu v moudrosti, ať prosí Boha, a bude mu dána, protože Bůh všem dává
štědře a nikoho neodbývá.
Př 2, 1-3
1: Můj synu, jestliže přijmeš mé výroky, uchováš-li mé příkazy ve svém nitru,
2: abys věnoval pozornost moudrosti a naklonil své srdce k rozumnosti,
3: jestliže přivoláš porozumění a hlasitě zavoláš na rozumnost;

2Kor 12, 10: Proto s radostí přijímám slabosti, příkoří, nouzi, pronásledování a úzkosti, a snáším to pro
Krista, Vždyť když jsem slabý, právě tehdy jsem silný.
Pl 5, 5: Jsme pronásledováni, visí nám na šíji, vynakládáme námahu a nedopřejí nám klidu.
Iz 48, 10: Hle, přetavil jsem tě, ne však jako stříbro, vyzkoušel jsem tě v tavicí peci utrpení.
2Pa 16, 9: Neboť oči Hospodinovy obzírají celou zemi, takže se mohou vzchopit ti, jejichž srdce je cele při
něm. Ale v této věci jsi jednal jako pomatenec, a od nynějška budeš muset válčit.

1311. Poselství Ježíše ze dne 28. září 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

NOVÁ VĚC

Mé děti, začínám novou věc. Vyhlížejte ji, neboť potěší všechny mé pravé děti.
Váš svět je naplněn hříchem a temnotou, ale mé Světlo zesiluje a osvětlí vaši cestu tímto smutným
časem.
Já jsem zadržel potěšení pro všechny mé opravdové děti, aby je mohly využít během posledních
dnů, ubíhajících na zemi. Některé z vás již snášely hodně utrpení a strádání,
a ještě víc jich přijde. Co jste nevěděly, bylo, že odměny k vám v tomto čase přijdou také ode
Mne. Velké odměny a vyslyšené modlitby – události, které vás potěší a způsobí,
že se budete radovat, že jste ještě naživu na zemi.
Ty z vás, které jste trávily čas přimlouváním za ztracené duše, obdrží nyní odměny, které vás
překvapí – odpovědi na modlitby, které jste se modlily po mnoho let, nebo přání srdce, které mohu
vidět jen Já.
Radujte se, mé děti! Brzy budete tady se Mnou, ale na zemi vám ještě zbývá několik dobrých dnů.
Ježíš

Iz 42, 8-10
8: Já jsem Hospodin. To je mé jméno. Svou slávu nikomu nedám, svou chválu nepostoupím modlám.
9: Hle, už nastalo, co bylo na počátku, teď oznamuji nové věci. Dříve než vyraší, vám je ohlašuji.“
10: Zpívejte Hospodinu píseň novou! Ať zní jeho chvála ze všech končin země. Ti, kteří se vydávají na
moře, i to, čeho je moře plno, ostrovy a ti, kdo na nich bydlí.

1312. Poselství Ježíše ze dne 29. září 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
POKÁREJTE HO

Mé děti, nepřítel přijde v tomto času konce, aby vás mučil, pokud jde o vaši spásu.
Chce, abyste ztratily víru, že budete zachráněny a ukončily své dny v pochybnosti.
On ví, že je to vírou, kterou jste spaseny.
Pokárejte ho v mém jménu, když přijde, aby vás mučil, mé děti, a neposlouchejte ho,
aby nezasadil semena nedůvěry do vašich srdcí.
Mé Slovo říká, jak budete spaseny. Vyhledejte si je.
Ježíš
Ef 2, 8-9
8: Milostí tedy jste spaseni skrze víru.
9: Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit.
1Petr 5, 8: Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako 'lev řvoucí ' a hledá,
koho by pohltil.

1313. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 25. září 2020.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

KAŽDÝ JE ZODPOVĚDNÝ ZA SVOU BUDOUCNOST

Milovaní lidé Boha:
Nechť požehnání Nejsvětější Trojice sestoupí na každého z vás.
Boží lid zůstává vždy věrný, připoutaný k pravému učení církve, rozhodnutý žít na Cestě,
v Pravdě a Životu, a stojí daleko od zla a všeho, co uráží Nejsvětější Trojici.
V tomto čase, Boží Láska pozvolna odděluje zrno od plev. Náš Král a Pán Ježíš Kristus
nedovolí, aby plevel se ocitl spolu s pšenicí [Mt 13: 24-30]. Naopak, plevel
i pšenice budou zkoušeny, protože některé duše jsou naplněny potřebou žít v jednotě s Boží
Láskou a ostatní budou mít příležitost jít zpět, aby se staly částí svatého Zbytku.

Před vámi stojí také možnost být mezi těmi dušemi, které vyrovnávají bolest, kterou by měla trpět
celá tato generace, jež znovu a znovu, v každém ubíhajícím okamžiku, uráží Nejsvětější Srdce.
Lidé, kteří zůstávají připoutáni ke svému lidskému egu, nebudou schopni duchovně stoupat, ale
klesnou do bahna, aniž by si toho všimli a skrze svou pýchu se sami odsoudí.
Naléhavě vás vyzývám, abyste žili a veřejně vyznávali pravou víru, vás, kdo jsou
povoláni následovat Krista v Duchu a Pravdě [1Jan 4, 1-6].
Nestačí opakovat modlitby zpaměti. V tomto čase musí člověk v sobě nechat zrodit Lásku, kterou
náš Král a Pán Ježíš Kristus očekává a kterou Mu lidská stvoření nedávají.
Tato generace musí dát Nejsvětější Trojici to, co Jí dříve lidské bytosti odmítly dát, protože se
odevzdaly falešným ideologiím a byly uvedeny v omyl moderními inovacemi, patřící ďáblu.
V důsledku toho, stvoření Boha padla do procesu, který je přetváří na stvoření oddaná zlu
a spoléhající se na ďábla.
Všichni přijímají vítr, sluneční světlo, a všichni jsou osvětleni Měsícem, ale ne všichni
jsou si vědomi toho, že život člověka je živen těmito elementy.
Tak je to i pro ducha:
Každý slyší Boží Slovo Písma svatého, čte je, ale ne každý je jím živen. Dostáváte je,
ale neuplatňujete je na sebe. Ne všichni se jím živí, nebo je uvádějí v život.
Z toho důvodu ne všichni budou očišťováni stejným způsobem, rozdíl spočívá ve způsobu, jakým
žili a praktikovali Přikázání Božího zákona…
Jste stvořeni k obrazu a podobnosti Boha… [Gn 1, 26].
Tento Boží obraz a tuto podobnost s Bohem – jak je žijete? Hanobíte je, nebo je necháváte růst?
Za to je každý zodpovědný, každý je zodpovědný za svou budoucnost a za plody, které bude
sklízet.
Přírodní síly jsou měněny stejnými nekontrolovatelnými silami, které se nacházejí ve středu Země a
ve vesmíru, proto jsou přírodní pohromy a ty, přicházející z vesmíru, častější
a vážnější.
Lidé v pobřežních oblastech musí být bdělí a připravení. Vody moří se záhadně zvednou
a zaplaví tato území. Mějte na paměti, že voda očišťuje a příroda chce, aby byla očištěna
od zla, které člověk šíří na Zemi.
Roční období se zkrátí a budou se opakovat jedno za druhým, což člověka zaskočí.
Modlete se, Boží děti, modlete se za Irsko, bude velmi trpět.
Modlete se, Boží děti, modlete se za Ameriku, překvapí svět.
Modlete se, Boží děti, modlete se, nemorálnost této generace ji povede k utrpení až na
dřeň. Antikrist povstane před Božím lidem a mnoho Božích dětí mu padne za oběť ze
strachu a nevědomosti.
Chile je otřeseno a argentinský lid povstane ve zmatku a ve velkém utrpení. Pak lidstvo pozná
stejné utrpení a jistá lidská stvoření budou hledat útočiště v této jižní zemi.
Milovaní Boží lidé:

Čekejte v činnosti, nestůjte duchovně na místě. Lidstvo musí růst, přijít blíž k sebepoznání
a musí se vzdát Boží vůli, jinak nebude zachováno, padne pod tíhou zla.
PROBUĎTE SE! PROBUĎTE SE!, PROBUĎTE SE! Smírčí duše trpí, nabízejí se a dávají se za ty,
kdo žijí v hříchu.
Hřích hledá hřích, dobro hledá dobro.
Buďte jedno v Nejsvětějších Srdcích.
KDO JE JAKO BŮH?
NIKDO NENÍ JAKO BŮH!
Svatý archanděl Michael

1314. Poselství Ježíše ze dne 30. září 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

DŮKLADNĚ ROZVAŽUJTE

Je mnoho těch, kdo spáchají strašné zločiny a provinění ve snaze nakrmit sebe a uživit své blízké v
tom, co přichází. Tito lidé nedůvěřovali jménu Jehovah-Jireh, protože Já se vždy postarám o
potřeby mých dětí, které věří.
Mnoho se jich zblázní vědomím svých zločinů.
Mé děti, rozvažujte důkladně o prostředcích, jichž se chopíte, abyste si v tom čase opatřily misku
ovesné kaše. Vaše životy na zemi jsou jako pára – tak dočasné, a přesto tolik z mých dětí na nich
lpí, jako kdyby byly všechno, co existuje. To, co vás očekává v mém království, je daleko větší a
není zde žádný boj.
Vybírejte pečlivě.
Ježíš

Jak 4, 14: Vy přece nevíte, co bude zítra! Co je váš život? Jste jako pára, která se na okamžik ukáže a
potom zmizí!
Gn 25, 29-34
29: Jákob jednou připravil krmi. Tu přišel Ezau z pole znavený
30: a řekl Jákobovi: "Dej mi zhltnout trochu toho červeného, toho krvavého, jsem znaven k smrti."
Proto se jmenuje Edóm (to je Červený).
31: Jákob však řekl: "Prodej mi dnes své prvorozenství!"
32: Ezau na to odvětil: "Stejně mám blízko k smrti, k čemu je mi prvorozenství!"
33: Jákob řekl: "Odpřisáhni mi to dnes." A on mu to odpřisáhl, a tak své prvorozenství prodal Jákobovi.
34: Jákob dal pak Ezauovi chléb a čočkovou krmi. Ten pojedl, napil se, vstal a odešel. Tak Ezau pohrdl
prvorozenstvím.
De 28, 20-29

20: Hospodin na tebe pošle prokletí, zděšení a zmar ve všem, k čemu přiložíš ruku a co budeš
dělat, dokud nebudeš zahlazen. Zanikneš rychle pro své zlé jednání, protože jsi mě opustil.
21: Hospodin způsobí, že se tě bude držet mor, dokud s tebou neskoncuje v zemi, kterou
přicházíš obsadit.
22: Hospodin tě bude bít úbytěmi a zimnicí, palčivou horečkou, mečem, obilnou rzí a snětí;
ty tě budou pronásledovat, dokud nezanikneš.
23: Nebe nad tvou hlavou bude měděné a země pod tebou bude železná.
24: Místo deště dá Hospodin tvé zemi písek a prach; budou na tebe padat z nebe, dokud nebudeš
zahlazen.
25: Hospodin dopustí, že budeš před svými nepřáteli poražen. Jednou cestou proti nepříteli vytáhneš
a sedmi cestami budeš před ním utíkat. Budeš obrazem hrůzy ve všech královstvích země.
26: Tvá mrtvola bude pokrmem všemu nebeskému ptactvu i zemskému zvířectvu a nikdo je nezaplaší.
27: Hospodin tě raní egyptskými vředy a boulemi, svrabem a prašivinou, které nebudeš moci vyléčit.
28: Hospodin tě raní šílenstvím, slepotou a pomatením mysli.
29: O poledni budeš tápat jako tápe slepý ve tmě. Na svých cestách nebudeš mít zdar, stále budeš týrán a
odírán, po všechny dny, a nikdo tě nezachrání.

1315. Poselství Ježíše ze dne 1. října 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

V PŘESTROJENÍ

Mé děti, musíte být ve střehu. Řekl jsem vám, že vás znovu budou pokoušet stará pokušení. To, co
jsem vám neřekl, je, že tentokrát přijdou tato pokušení maskovaná za něco jiného. Vždy si toho
musíte být vědomé, abyste nepadly do nástrah nepřítele.
Pečlivě prozkoumejte každé pokušení, které k vám přijde, a buďte ve střehu. Pokud jste ostražité,
porazíte tato pokušení jedno po druhém a budete tím silnější.
Nezapomeňte, že Já jsem vždy s vámi.
Ježíš

1Petr 5, 8: Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako 'lev řvoucí ' a hledá, koho by
pohltil.
Mt 36, 41: Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Duch je odhodlán, ale tělo slabé.
1Kor 10, 13: Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni
zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste
mohli obstát.

1316. Vize seslaná Pánem dne 2. října 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

PŘÍŠTÍ EPIDEMIE

Tento týden jsem přemýšlela o tom, že se blíží zima, že Covid-19 je tu stále, a že jsem viděla
přicházet příští epidemii před tím, než Covid-19 bude pryč. Ta příští je ještě smrtelnější
a zabíjí rychleji. Vrací se mi to stále znovu na mysl, proto musím jasně sdělit, co stále vidím. Toto
není žádné "Tak pravil Pán", je to "Viděla jsem to a věřím, že to přijde."
Příští epidemie bude někým uvolněna, kde je mírné počasí, nebo v oblasti, kde je v této době
mírné počasí. V duchu slyším syčení, jaké může dělat aerosol, a já jsem uvažovala, jestli virus není
v nádobě, kterou ta osoba otevřela a jen ji někde odložila.
Tato nová epidemie zabíjí velmi rychle. Stále slyším tři dny. A UVIDÍTE ji na lidech. Nějaký druh
boláků na horní části jejich těl, připadají mi tak na 2-3 centimetry v průměru a je jich spousta.
Nemohu vidět spodní části těl, myslím, že nosí kalhoty. Jsou velmi nemocní a nevydrží dlouho.
Tato epidemie je na 100 procent vypuštěna člověkem a vyrobena záměrně. A má co dělat s
pokáráním někoho. (Přemýšlím, jestli někdo z Číny ji neuvolnil, abychom nesli následky, jelikož
jsou velmi rozzuření na Spojené státy, že nazývají Covid-19 čínským virem).
Protože virus byl vypuštěn záměrně s cílem někoho obvinit, myslím, že bude velká
pravděpodobnost, že bude vypuštěn v silně obydlené oblasti a že nebude vůbec žádné varování, až
tato záhadná nemoc začne zabíjet lidi. Tito lidé ji budou šířit velmi rychle. Ať se Bůh smiluje nad
svými vlastními. To, že v duchu znovu vidím tuto epidemii, mě nutí myslet na následující verš.
Neříkám, že tato epidemie je soud – On to neřekl, jen mi ten verš přišel na mysl.
Glynda Linkous

Iz 26, 20: Nuže, lide můj, již vejdi do svých komnat a zavři za sebou dveře. Skryj se na
chviličku, dokud hrozný hněv se nepřežene.

1317. 3. října 2020. Připomínka poselství Boha Otce ze dne 1. ledna 2011.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

OPLAKÁVEJTE AMERIKU

Modlila jsem se a prosila Boha, aby mi pomohl vzdálit se od rozptylování, abych mohla být
účinnější ve svém čase v jeho Slovu a v modlitbě, když mi řekl toto:
Svět kolem tebe je plný zábavy - mnoho mých dětí se Mnou vůbec netráví čas, ale cena pro ně
bude v následujících dnech velká, protože vyliju svůj soud na všechny, kteří se nesnaží poznat Mne
nebo mou vůli pro jejich životy. Už se nebudu dívat na to, jak jdou svou vlastní cestou podle svých
vlastních plánů, ale udeřím je kletbou, dokud se v pokání neobrátí ke Mně!
Dny se rychle blíží, kdy těžká temnota pokryje Zemi, a lidská srdce potemní. Už se nebudou moci
obrátit ke Mně a zvolit si mou cestu, protože budou uctívat svou vlastní cestu a já jim dám její
plody.
Tento národ již není pod mým požehnáním, ale pod kletbou a ti, kdo se Mě nerozhodli poznat, brzy
pocítí, že na nich spočívá má těžká ruka soudu. Plačte, mé děti! Vykřikněte pro ty, které máte rádi!

Plačte a bědujte, naříkejte nad nekajícnými srdci, neboť v sázce jsou duše! Křičte ke Mně o milost
pro ně, protože Já jsem jediný, kdo je může zachránit před plameny věčného zatracení!
Plačte a kvílejte pro tento ztracený národ, protože brzy bude pít z kalichu hořkosti, jak jsem nařídil!
Plačte kvůli tomu! Křičte na nespasené, neboť mnozí v tu hodinu zahynou!
Můj oheň dopadá na ty, kteří Mě milují a slouží Mi, ale na prostopášné přichází jiný oheň
a oni to nevědí! Držím své vlastní v dlani mé mocné ruky, abych je chránil, ale vyliju svůj hněv na
zkažené a nekající a mé soudy přijdou brzy!
Plačte, mé děti! Plačte a truchlete nad trápením ztracených, protože takové je mé srdce!
Proč ztrácíte hodiny modlením o peněžní prostředky na vaše domy a hudebními programy, zatímco
hladoví a ztracení chodí ve tmě? Stavěl Ježíš budovy? Pouštěl si hudební programy? Ne! Krmil
hladové, navštěvoval nemocné a uzdravoval je, modlil se a učil nevěřící, vyzýval hříšníky k pokání!
Proč vidím své drahé vdovy a sirotky sedět samotné, zatímco se moji pastýři a kněží každý den
setkávají u nákladných obědů? Říkám, že ti, kdo se z toho nebudou přede Mnou kát se slzami
v očích, těžce za to zaplatí! Snažíte se postavit si vlastní domy a Mne ignorujete! Vytrhnu vaše
modly z vašich rukou a zanechám vás plakat bez míst uctívání, protože jste opustili Mne, Zřídlo
živé vody! Zanechám vaše malé děti bez otce a plačící na ulici pro kus chleba,
až vás udeřím kletbou!
Prolévejte slzy a kvílejte, neboť vaše hříchy přišly přede Mne a jsou smrtelné! Plačte
a kvílejte kvůli osudu, který čeká vaše mladé pro váš nedostatek poslušnosti a nekající srdce!
Plačte pro svůj národ, protože Mě opustil, a teď musí být souzen, a vy budete stát v úžasu nad
mou mocnou silou, až se má ruka soudu vztyčí proti němu!
Udeřím jej ohněm, hladem a nemocemi! Výkřiky bezbožných nebudu poslouchat v tom čase. Dám
jeho nepřátelům moc spálit jej a mučit - zkazí jeho bohatství a zničí jeho krásu, protože opustil Mě
a mé cesty! Už se mu nebude říkat země svobodných a požehnaných, ale bude se mu říkat pustina
- šakali se usadí tam, kde kdysi tak pyšně stála jeho města - plevel je zakryje a na jejich ulicích se
těly mrtvých bude živit hmyz.
Pak poznáte, že JÁ JSEM Pán, váš Bůh a jen Mně budete sloužit a Mne uctívat!
Bůh Otec
Jr 25, 36-38
36: Slyš! Úpění pastýřů, kvílení vznešených vůdců stáda, neboť Hospodin pustoší jejich pastvu.
37: Pokojné nivy zajdou Hospodinovým planoucím hněvem.
38: Opouští svůj úkryt jako lvíče. Jejich země bude zpustošena, až se jeho hubící hněv rozpálí,
až jeho hněv vzplane.

1318. 4. října 2020. Připomínka poselství Ježíše ze dne 16. května 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

DEN NEOČEKÁVANÝCH VĚCÍ

Mé děti, jste zaměstnány mnoha věcmi. Jste zapleteny do tolika světských věcí. Váš každodenní
život nyní pokračuje, jako kdyby to nebyly poslední dny, ale Já vám říkám toto: Den
neočekávaných věcí přichází, který vám všechno změní.

Ve Dni neočekávaných věcí, budou národy přivedeny na kolena, objeví se mocný vůdce, který
přinese zkázu ve všem, co dělá, a to bude jeho záměr. On je ten, který byl předpověděn v mém
svatém Slovu, a vy ho poznáte po jeho ovoci, protože nesmíte naslouchat jeho slovům.
Až tento Den neočekávaných věcí padne na vás, buďte připraveni. Buďte připraveni se vším, co
jsem vám řekl, abyste mohli žít, a ne zemřít. Buďte připraveni dát odpověď ostatním, kteří Mě
neznají, neboť to bude nyní vaše určení. Buďte připraveni spoléhat se na Mne ve všem, co
potřebujete.
Až hrůzy konce začnou, nezapomeňte, že Já jsem vždy s vámi.
Ježíš

Lk 10, 40-42
40: Marta měla plné ruce práce s obsluhou. Přistoupila k němu a řekla: "Pane, je ti to jedno, že mě moje
sestra nechala samotnou obsluhovat? Řekni jí přece, ať mi pomůže."
41: Pán jí odpověděl: "Marto, Marto, děláš si starosti a znepokojuješ se o mnoho věcí.
42: Jen málo je zapotřebí, nebo jen jednoho. Marie si totiž vybrala nejlepší úděl, a ten jí nebude odňat."
Iz 13, 6-9
6: Kvilte, blízko je den Hospodinův, přijde od Všemocného jak zhouba.
7: Proto každá ruka ochabne a každý člověk odvahu ztratí.
8: Budou plni hrůzy, zachvátí je bolesti a křeče, jako rodička se budou svíjet. Strnule bude jeden zírat na
druhého, ve tváři plamenem vzplanou.
9: Hle, přichází den Hospodinův, nelítostný, s prchlivostí a s planoucím hněvem, aby zemi změnil v spoušť
a vymýtil z ní její hříchy.

1319. Poselství Ježíše ze dne 5. října 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

VELKÉ NEBEZPEČÍ

Mé děti, připravte své srdce na to, co brzy přijde. Vše, co jsem vám předpověděl v mém svatém
Slovu, začalo, jak si již uvědomujete. Zvažte, co to pro vás znamená.
Varoval jsem vás, že do každého života přichází mnoho ztrát. Možná uvidíte, že někteří
z těch, které milujete nejvíc, odejdou z vašeho světa, ale nebojte se, neboť znají-li Mě, budou pod
mou ochranou v bezpečí.
Vy, kdo jste zůstali ve spojení, které nebylo ode Mne – vaši partneři nebudou rozumět tomu, co se
ve světě děje a nebudou vědět jak duchovně reagovat. To je velké nebezpečí pro vás, protože až
Zlý brzy povstane a zavede svou ďábelskou značku, neuvidí žádný problém
s jejím přijetím. Někteří dokonce uvěří, že ji přijmout musí, aby nakrmili své maličké. Avšak, je-li
vaše víra ve Mne silná, nakrmím je za vás. Budete-li vyhnáni, přijmu vás a poskytnu vám útočiště
Já sám.
Musíte vědět, mé děti, že ti, kdo si vezmou svou značku, jsou nejen ztracení, ale budou nenávidět
všechno, co je moje a budou vás tvrdě pronásledovat. Vražda bude zasazena
do jejich srdcí a vy nebudete v bezpečí. Rychle vás udají, abyste byly zabity.

Musíte se nyní připravit, neboť ten čas přijde brzy.
Ježíš

2Kor 6, 14-15
14: Nedejte se zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěřícími! Co má společného spravedlnost
s nepravostí? A jaké spolužití světla s temnotou?
15: Jaký souzvuk Krista s Beliálem? Jaký podíl věřícího s nevěřícím?
Zj 13, 16-18
16: A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce
nebo na čele cejch,
17: aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména.
18: To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka,
a je to číslo šest set šedesát šest.
Zj 14, 9-11
9: Za nimi letěl třetí anděl a volal mocným hlasem: Kdo kleká před šelmou a před její sochou,
kdo přijímá její cejch na čelo či na ruku,
10: bude pít víno Božího rozhorlení, které Bůh nalévá neředěné do číše svého hněvu; a bude
mučen ohněm a sírou před svatými anděly a před Beránkem.
11: A jeho muka neuhasnou na věky věků a dnem ani nocí nedojde pokoje ten, kdo kleká
před šelmou a jejím obrazem a nechal si vtisknout její jméno.
Mt 24, 9-10
10: A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět;
11: povstanou lživí proroci a mnohé svedou.

1320. Poselství Boha Otce ze dne 6. října 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
NEBESKÉ UDÁLOSTI

Protože jsem ukázal svůj majestát a mou ohromnou moc v přírodě, a oni se nekáli;
protože jsem projevil mou lásku skrze požehnání v jejich životech, a oni se nekáli;
protože jsem jim dal tajemství k vyřešení, a oni se nekáli;
nyní jim ukážu svou ohromnou moc ještě jednou nebeskými událostmi – skrze zázraky
na nebi, aby mohli poznat, že Já jsem Bůh.
Mnozí budou stále odmítat se kát, ale Já jsem milosrdný a nesmírně trpělivý. Chci jim dát ještě
jednu příležitost k pokání, neboť žádný člověk nemůže snést můj hněv.
Mé děti, nebojte se, až dojde k těmto nebeským událostem. Vězte, že má mocná ruka ochrany je
nad vámi a Já stále znovu ukazuji těm, kdo Mě odmítají, že jsem Bůh. Já jsem všemocný, Jemuž
odmítli sloužit a Jej uctívat. Používám mimořádné prostředky, neboť čas
se brzy zastaví a není mou vůlí, aby kdokoli zahynul.
Tato poslední doba bude těžká, ale bohatá na zázraky, kdy vy, kteří zůstanete ještě na chvíli,
uvidíte mnoho zachráněných a spatříte mou slávu, jak vylévám mého Ducha na ty, kdo věří.
V tom čase mnoho z posledních duší přijde do mého království.

Pak poslední z vás přijde domů ke Mně a můj hněv bude vylit na zkažené, kteří zůstanou,
až přijde konec všeho.
Bůh Otec
Iz 40, 26: "K výšině zvedněte zraky a hleďte: Kdo stvořil toto všechno? " Ten, který v plném počtu vyvádí
zástupy hvězd a všechny volá jménem; má obrovskou sílu a úžasnou moc, nechybí mu ani jedna.
Ez 32, 7-8
7: Až budeš zhasínat, zakryji nebesa, zatemním jejich hvězdy, slunce zakryji oblakem a měsíc nevydá
světlo.
8: Zatemním nad tebou na nebi všechna jasná světla, na tvou zemi sešlu tmu, je výrok Panovníka
Hospodina.
Zj 8, 12: Zatroubil čtvrtý anděl, a byla zasažena třetina slunce, třetina měsíce a třetina hvězd, takže ze
třetiny potemněly, a den i noc byly o třetinu temnější.

1321. Poselství Ježíše ze dne 7. října 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

NEÚPROSNÝ

Stejně, jako jsem neúprosný ve svém pronásledování zlých, jsem také neúprosný v usilování o ty,
které v modlitbě pozvedáte ke Mně. Budu je sledovat v jejich myšlenkách, v jejich hříších i v jejich
beznaději. Budu se jimi zabývat v jejich podmínkách a dávat jim příležitost za příležitostí pochopit,
že jsem to Já, kdo příležitosti uspořádal, ať už pro dobro, nebo zlo.
Budu je pronásledovat, dokud nebudou mít klid, budete-li se za ně stále modlit, mé děti,
a pak je budu pronásledovat svou velkou láskou k nim. I když se vám zdá, že se nic neděje, ve
skutečnosti se toho děje hodně, protože neúnavně pokračuji ve svém pronásledování.
Pracujme společně, abychom je zachránili.
Ježíš
Ž 139, 7-8
7: Kam odejdu před tvým duchem, kam uprchnu před tvou tváří?
8: Zamířím-li k nebi, jsi tam, a když si ustelu v podsvětí, také tam budeš.
Ez 34, 11: Toto praví Panovník Hospodin: "Hle, já sám vyhledám své ovce a budu o ně pečovat."
Lk 19, 10: Neboť Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo.

1322. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 3. října 2020.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

NEBOJTE SE TOHO, CO MÁ PŘIJÍT

Milovaní Boží lidé:
PŘICHÁZÍM VE JMÉNU NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE, ABYCH VÁS VYZVAL K OBRÁCENÍ.
Lidstvo onemocnělo z nedostatku víry, kvůli své slabé spiritualitě, nerozhodnosti, své nejistotě a
kvůli své náklonnosti k tomu, co je světské a hříšné. Jediným lékem je v tomto čase obrácení, aby
bylo schopné přežít uprostřed krutých útoků všeho druhu, jimiž se ďábel chystá vychrlit svůj hněv
na lidstvo [Mk 1, 15; Sk 17, 30].
Musíte se modlit, nabízet a činit nápravu, učinit vaše každodenní jednání pokrmem
vašeho duchovního růstu [Ef 4, 15; Col 1, 10], aby každý člověk byl dalším Šimonem
Kyrénským jiné lidské bytosti. Tímto způsobem budou Boží lidé, i když zkoušení
a očišťovaní, více viditelní [1Thes 3, 12]. Takoví nebudou počtem, ale svou duchovností
a obětavou oddaností.
Živte se Tělem a Krví našeho Krále a Pána Ježíše Krista, řádně připraveni; živte se v duchu
a pravdě, vyvíjejte se duševně – je to naléhavé, abyste neochabovali, a tím zachránili
své duše. V mém Mystickém Tělu je mnoho lidí ztracených kvůli přijímání ve stavu hříchu,
v selhání, pokud jde o přikázání Božího Zákona.
Tito vzpurní lidé zapomněli na Boha, ve svém vývoji jdou zpět a odevzdávají se chapadlům Satana
a jeho úkladům a přijímají postup Nového světového řádu.
Tato generace se probudí ponořená do svého nejkrutějšího utrpení, vysmívaná přisluhovači
antikrista, zbičovaná přírodou a neschopná rozhodování.
Satanův hněv padl na lidstvo; lidskou mysl zasáhla nemoc, která rozpoutala nečekané reakce a
izolovala obyvatele Země. Vaše domovy se staly centry indoktrinace a závislosti na technologii.
Láska k bližnímu ochladla a téměř úplně zmizela. Lidské stvoření jedná jako robot, aniž by jím bylo.
Velké pohromy zasejí hrůzu do lidstva.

Modlete se, Boží děti, modlete se: nebeská tělesa vyvolají zděšení v lidstvu.
Modlete se, Boží děti, modlete se: válka nebude pouhou myšlenkou.
Modlete se, Boží děti, modlete se: Amerika se stává kořistí nenávisti.
Modlete se, Boží děti, modlete se: Země se bude silně třást. Amerika se bude třást,
modlete se za Kostariku.
Boží lidé, přecházíte bažinatý terén; globální elity jednají proti lidstvu, uvolňují migrace
z jedné země do druhé. Ekonomika padne do rukou diktátorů, člověk je nahrazován technologií.
Boží děti se musí upínat k duchovnímu růstu a posilovat se, aby se nepodrobily, jsouce štíty, které
zabrání používat zneužitou technologii na člověka. Musí si ponechat jistotu Boží moci nad zlem.
Připravuji vás na to, co stojí před branami…
Nedovolte strachu, aby vás přemohl, místo toho buďte stvoření víry, žijte v jistotě naší
ochrany.
Nebojte se toho, co má přijít, ale buďte si jistí, že Bůh chrání své věrné.
Neodmítejte má varování, nemějte strach, strach není vlastností Božích dětí.
Nacházejte útočiště v rukou naší a vaší Královny a Matky, buďte lidmi víry, neochvějní, silní
a rozhodní, buďte láskou a jednejte proti zlu.
Neustupujte, buďte pevní ve své víře, buďte stvořeními víry [Fil 4, 19; 1Jan 5, 14].
Uctívejte Nejsvětější Trojici, milujte naši Královnu a Matku, nacházejte u ní útočiště,
volejte nás a my vás ochráníme.
KDO JE JAKO BŮH?
NIKDO NENÍ JAKO BŮH!
Svatý archanděl Michael
1323. Poselství Ježíše ze dne 8. října 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

KDYŽ VÁS VYŽENOU

Když vás bezbožní vyženou z vašich domovů, Já vyženu je z těch jejich, událostmi, které vyliju.
(Když to řekl, viděla jsem něco jako zemětřesení, které zničilo jejich domy). Když ublíží těm, které
milujete, když vám vezmou vše, co máte, buďte bez pochyb, mé děti, že můj hněv proti nim, bude
plnou odměnou za vše, co vám udělali. Nikdy o tom nepochybujte.
Vedu účty a tyto účty budou plně vyrovnány.

Ve své povýšené mysli věří, že jsou nedotknutelní a vy slabí, přesto zjistí, že je to vaše požehnání,
kterého se nemohou dotknout, a budou bezmocní tváří v tvář všemu, co dělám, až pro ně přijde
můj hněv. Vše, co zasejí, také sklidí.
Budu je deptat pokaždé, když budou trestat můj lid kvůli mému jménu. Budu je pronásledovat na
zemi potom, co budete odstraněny z cesty.
Budu je honit divokými zvířaty a způsobím, že budou trpět hladem, zimou a tmou. Poznají teror
a jejich portfolia a vzdělání budou proti němu zbytečné. Zahodí své stříbro a zlato,
když jim nepomůže koupit ani kůrku chleba, protože jsem jej všechen vzal. Budou zbytečně
nadávat a skřípat zuby, protože v tom čase jen pokání je zachrání z jejich utrpení.
A k vám budu velmi soucitný v tom čase, poskytnu vám úkryt a budu vás živit. Budu se
k vám chovat něžně, až se svět stane drsným. Budu vás držet v dlani mé mocné ruky,
až se celá země zahalí temnotou.
Za jejich krutost k mým lidem je odměním temnotou a hladem. Sešlu na ně nemoci, které nebudou
moci vyléčit. Budu je pronásledovat divokými zvířaty a mečem kamkoli utečou. Nebudou mít vůbec
žádný odpočinek.
Držte se Mne, moji milovaní, neboť i když váš život na zemi brzy skončí, váš život se Mnou
v nebi právě začíná.
Ježíš

Ez 14, 20-22
20: Noe, Daniel a Jób v ní, jakože jsem živ, je výrok Panovníka Hospodina, nevysvobodí ani syna ani dceru.
Svou spravedlností vysvobodí jen sami sebe.
21: Toto praví Panovník Hospodin: "I když pošlu na Jeruzalém tyto své čtyři přísné soudy: meč, hlad,
dravou zvěř a mor, abych z něho vymýtil lidi i dobytek,
22: hle, zbude v něm hrstka synů a dcer, kteří vyváznou; budou vyvedeni a vyjdou k vám. Uvidíte jejich
cestu a jejich skutky a najdete útěchu po zlu, které jsem uvedl na Jeruzalém, po tom všem,
co jsem na něj uvedl."
Ez 5, 17: "Pošlu na vás hlad a dravou zvěř, a budeš bez dětí; projde tebou mor a krev, uvedu na tebe meč.
Já, Hospodin, jsem promluvil."
Př 16, 18: Pýcha předchází pád, domýšlivost klopýtnutí.

1324. 9. října 2020. Připomínka poselství Ježíše ze dne14. dubna 2011.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

ČAS MÝCH VELKÝCH VÁLEČNÍKŮ

Byla mi ukázána vize rozbouřeného moře – velké černé vlny se srážely, obtáčely, narážely jedna
proti druhé. Všude kolem vln jsem viděla jen tmu. Vypadalo to jako jedna
z nejtemnějších, bouřlivých nocí.
Na mysl mi přišlo slovo "chaos". Uprostřed chaosu všech těch srážejících se vln se objevilo malé
světlo jako na obzoru. Jako blížící se loď, nebo vzdálený maják, ale světlo velmi rychle pohltily

vlny, a bylo pryč. Pak jsem uviděla zamrzlou krajinu, jako v tichu zimy. Nemám ponětí, co ta
zamrzlá krajina znamenala.
Následujícího rána Pán začal mluvit.
Časy se stanou velmi těžké ve světě, mé děti. Na hraní už není čas, všechen váš čas musí být
zaměřen na přípravu toho, co má přijít a na to, jak půjdete tím, k čemu jsem vás povolal.
Odstraňte nyní přebytky z vašich životů, jak jsem již řekl do vašich srdcí, abyste učinily. Odlehčete
břemeno, které nesete, neboť nemůžete nést tak těžké břímě v běhu do kopce,
a to je, co k vám přijde.
Velké změny jsou na obzoru, v zákulisí, které ovlivní vaše každodenní životy.
Buďte opatrné, abyste si navzájem projevovaly laskavost, kráčely v mé lásce jedny
k druhým, protože to bude štít, který vás ochrání před mnoha útoky nepřítele a pomůže vám
zůstat soustředěné.
V příštích měsících zasáhnu do mnoha vašich životů, připravím změny, které si přeji, abych vás
více přizpůsobil k použití v království a strategicky vás umístil k věcem, k nimž jsem vás povolal,
abyste dělaly. Nebojujte proti mým změnám, protože jsou nutné a jestli se Mi v nich nepodřídíte,
nebudete moci být plným přínosem pro mé království.
Chaos přichází v příštích dvou měsících k mnoha vládám. Toto je práce mých rukou, i když
mnohým to tak nebude připadat. Mnoho z mých lidí nechápe způsoby, jimiž bez přestání pracuji.
Vše, co je mírem, není ode Mne a vše, co je válkou, taky ne. Nic se neděje, co nedovolím, a plány
nepřítele nejsou pro Mne překvapením, neboť Já vše vidím a vše vím.
Mé Slovo je klíč k pochopení všech věcí. Mé Slovo je pro vás nejvzácnější dar, mé děti.
Mé Slovo, můj Syn. Jdete-li v mém Slovu, jdete v moudrosti a svět na vás nemá žádný vliv.
Vy, kdo ignorujete moc v mém Slovu, padnete rychle v přicházejících časech, protože nebudete
vědět, jak se postavit proti prudkým útokům nepřítele na můj lid. Proto buďte pečliví při studiu
mého Slova, abyste mohli žít a nezemřít. Kdo máte uši k slyšení, slyšte
a poslechněte.
Poslal jsem mnohé, aby vás varovali před tím, co přichází, ale mnozí stále chodí v temnotě. Mnozí
jdou v pošetilosti, nevěřící. Budou vzati rychle, nepozorní, neboť nevěřili mému Slovu. Vše, co
potřebujete, abyste přežili, máte v mém Slovu. Je v něm moudrost a vedení. Jsou
v něm skryté poklady velké ceny, o nichž nevíte.
Ti, kdo Mě poslechnou, přežijí to, co přijde. Ano, nejen přežít, ale také v tom prosperovat, neboť
to bude čas mých velkých válečníků. Bude to doba pozvedání, projevení těch, které jsem
připravoval za zavřenými dveřmi. Je to váš čas, moji vyvolení. Nyní je váš čas zářit, než vás
konečně přivedu domů ke Mně!
Jak jen toužím po dni, kdy vy všichni vstoupíte do mého odpočinku a budete tady všichni se Mnou!
Miluji vás věčnou a bezbřehou láskou. Toužím vás mít blízko sebe, slyšet váš hlas, šeptající mé
jméno, vědět, že Mi ve všem plně důvěřujete. Přibližte se ke Mně a hledejte Mě v těchto temných
časech a vy Mě najdete a budeme jako jeden. Budu vás držet blízko sebe. Pokryju vás mým peřím,
a když uvidíte projevy mé obrovské moci, nebudete ani trochu bázliví, protože vás ochráním, jako
dobrý pastýř ochraňuje stádo, neboť jste moji a Já vás miluji žárlivou láskou!
To, co brzy přijde, je temná noc duše pro některé – ty, kdo nejsou připravení, a čas odhalení pro
ty, kdo připravení jsou. To bude můj čas, abych odhalil světu, kdo ve Mně skutečně jste. Mnozí
budou stát v úžasu nad dary, které jsem do vás vložil a z mé nesmírné moci, pracující skrze vás.

Buďte si jisté, že Mi vzdáte slávu, mé děti. Běda těm, kdo se pokusí vzít si mou slávu pro sebe,
neboť k nim rychle přijde zkáza!
Nyní je doba mnoha modliteb. Modlete se, abyste prošli důstojně chaosem, který přichází. Modlete
se, abyste nebyli shledáni žádným způsobem nevyhovující. Modlete se, abyste se zavázali ke
všemu, k čemu jsem vás pro mé jméno povolal. Modlete se, abyste po cestě neklopýtli, neboť
bitva se rychle blíží. Modlete se za své bratry a sestry, modlete se za sebe navzájem, abyste se
posílili a připravili se každým možným způsobem.
V následujících dnech začnu odstraňovat překážky z vaší cesty, abyste Mi mohli sloužit plněji a
účinněji. Čekejte, až se tyto změny stanou, a ptejte se Mne, jaké změny chci, které byste měli v
tomto čase udělat, protože když je udělám, mám důvod pro to, co bylo osvobozeno.
Někteří z vás ode Mne brzy uslyší, že se přestěhují nebo přesunou kvůli mým záměrům. Vězte, že
vám přinesu prostředky a řeknu vám o způsobech jak to udělat, až přijde čas.
A nebojte se, neboť na cestě, na niž jsem vás povolal, jsou vždy zaopatření. Věřit jinak znamená
věřit lži nepřítele. Když nemáte žádné zajištění, zkontrolujte, jestli cesta, na které jste, je skutečně
cesta, na niž jsem vás povolal, neboť mnohokrát mé děti se obrátí do špatného směru a myslí si,
že je nezaopatřím, ale tak tomu nikdy není. Já jsem milující
a věrný zaopatřovatel.
Těžké časy přicházejí, mé děti, časy, jako nic, s čím jste se kdy setkaly, ale Já jsem již mluvil o
tom, že máte existenci zajištěnou. Hledejte ji, protože se určitě objeví.
Připravte se dobře. Připravte se běžet závod, který se odehrává před vámi pro mou slávu!
Ježíš

Jan 1, 14: A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce
jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.
Mt 13, 9: Kdo má uši, slyš!
Iz 45, 3: Tobě dám poklady v temnotě skryté i sklady nejtajnější a poznáš, že já jsem Hospodin, který tě
volá jménem, Bůh Izraele.
Jr 6, 10: Ke komu mám mluvit, koho varovat, aby to slyšel? Hle, jejich uši jsou neobřezané, nemohou
tomu věnovat pozornost. Hle, Hospodinovo slovo je jim potupou, nelíbí se jim.
Ez 33, 4: Uslyší-li kdo hlas polnice, ale nedá se varovat a meč přijde a zachvátí jej, jeho krev padne na
jeho hlavu.
Ž 91, 4: Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost.
Lk 22, 32: Já jsem však za tebe prosil, aby tvá víra neselhala; a ty, až se obrátíš, buď posilou svým
bratřím.
De 4, 24: neboť Hospodin, tvůj Bůh, je oheň sžírající, Bůh žárlivě milující.
Iz 42, 2: Já půjdu před tebou, vyrovnám nerovnosti, rozrazím bronzová vrata, železné závory zlomím.
Sk 12, 21-23
21: Ve stanovený den zasedl Herodes v královském rouchu na trůn a pronesl k nim řeč;
22: lid začal provolávat: "To mluví bůh, ne člověk!"
23: A tu jej postihl anděl Páně za to, že si přivlastnil čest patřící jen Bohu: zemřel rozežrán červy.

1325. 10. října 2020. Připomínka poselství Ježíše ze dne 28. listopadu 2017.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

VELKÁ CENA

Brzy přijde čas, kdy můj lid bude kvůli mému jménu nenáviděn jako nikdy dříve. Rozpoutá
se pronásledování, až přijde čas, kdy Satanův hněv bude uvolněn nad světem, v němž žijete.
V tom čase bude mnoho mučedníků, jejichž odměna bude velmi velká. Chci, aby můj lid neměl
v tomto čase strach a pracoval, dokud je den, ve vědomí toho, co přichází, neboť nikdo nemá
větší lásku než ten, kdo položí svůj život za svého přítele.

Poznámka: Nejsem si jistá, proč se zde Pán odkazoval na Jana 15, 13.
Má Slova oznamují, že všichni, kdo bohabojně žijí, budou trpět pronásledováním, ale bude to nová
úroveň pronásledování, která způsobí, že dojde ke konečnému rozdělení. Ti, kdo věří ve Mne,
zaplatí velkou cenu, ale ti, kdo nevěří, zaplatí větší.
Pronásledování očistí víru těch, kdo věří. Ti, kteří věří jen málo, si musí vybrat věřit víc, nebo
opustit své přesvědčení kvůli svému pohodlí a bezpečí. Ti, kdo opustí svou víru, nejsou hodni Mne,
nebo mé oběti a nebudou se těšit z věčného života odměny.
Jak se čas Satanova hněvu blíží, stane se mnoho událostí – zavraždění prezidenta, epidemie,
včetně jedné, která nemůže být zastavena a neštěstí takové velikosti, nepodobné ničemu, co jste
dříve viděli, které si vezme mnoho životů.

Poznámka: V duchu jsem viděla velkou explozi, která vypadala jako výbuch sopky, ale nevím to
zcela jistě.
Čas mnoha soužení právě běží, jak již víte, ale tyto věci ještě čekají na ty, kdo jsou na zemi.
Moji lidé, zůstaňte silní a často živte svou víru. Nastavte svou mysl tak, abyste vydrželi do konce,
ať už tento konec bude pro vás cokoli, neboť hleďte, Já jsem vždy s vámi až do konce světa
a vaše odměna v nebi bude velmi velká.
Váš Ježíš

Mt 10, 21-22
21: Vydá na smrt bratr bratra a otec syna, povstanou děti proti rodičům a způsobí jim smrt.
22: Budete od všech nenáviděni pro mé jméno. Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.
Jan 15, 13: Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele položí svůj život.
Mt 24, 8-18
8: To všechno bude teprve začátek velkých strastí.
9: Tehdy vás budou vydávat k trápení a zabíjet vás, u všech národů budete v nenávisti pro mé jméno.
10: A tehdy to bude pro mnohé kamenem úrazu, navzájem se budou zrazovat a nenávidět jeden druhého.
11: Vystoupí také mnoho lžiproroků a mnohé lidi svedou.
12: A protože se značně rozmůže nepravost, ochladne u mnohých láska.
13: Kdo však vytrvá, až do konce bude spasen.
14: Toto evangelium o království bude hlásáno po celém světě, na svědectví všem národům. A teprve
tehdy přijde konec.
15: Až tedy uvidíte ohavné zpustošení, o kterém mluví prorok Daniel, jak stojí na svatém místě – kdo čte,
rozuměj! –,
16: tehdy ti, kdo budou v Judsku, ať utečou do hor,

17: kdo je na střeše, ať nesestupuje, aby si vzal něco, ze svého domu,
18: kdo je na poli, ať se nevrací, aby si vzal plášť.
Mt 28, 20: Učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Já jsem s vámi po všechny dny
až do konce světa.
Zj 5, 9: Když rozlomil pátou pečeť, uviděl jsem u oltáře duše těch, kteří byli zabiti pro Boží slovo, jak ho
Kristus dosvědčil.
2Tim 3, 12: Tak i všichni ostatní, kdo chtějí žít zbožně v Kristu, musejí podstupovat pronásledování.
1Petr 4, 12-18
12: Milovaní, vůbec se tomu nedivte, když musíte procházet očistnou výhní. To přece není nic
neobvyklého.
13: Spíše se z toho radujte, že se stáváte účastní utrpení Kristových, abyste také mohli radostně jásat, až
se slavně ukáže.
14: Když musíte snášet urážky pro Kristovo jméno, blaze vám, neboť Duch slávy, to je Duch Boží, spočívá
na vás.
15: Když někdo z vás trpí, nesmí to být pro to, že zavraždil, nebo okradl, že někomu ublížil, nebo že se jen
míchal do záležitostí druhých lidí.
16: Trpí-li však, že je křesťan, za to se stydět nemusí; spíše ať Boha velebí, že nosí to jméno.
17: Přišel totiž čas, aby se začal soudit nejdříve Boží dům. Začíná-li to napřed u nás, jak teprve dopadnou
ti, kdo se zdráhají poslušně přijmout Boží evangelium!
18: Jestliže se stěží zachrání spravedlivý, jak se bude moci ukázat na světle člověk bezbožný a hříšník?
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PŘICHÁZÍ TEMNOTA

Byla jsem venku, abych se podívala na množství motýlů, kteří poletovali kolem, a říkala jsem Pánu,
že motýli mi vždy naznačují, že přichází změna, když On mi začal říkat toto poselství:
Tento rok skutečně přijde změna do života mého lidu, dcero. Ohromná změna přichází do této
země, a všechny změny nebudou dobré. Jistá změna, maskovaná za dobro, je zlo, ve svém záměru
vůči mému lidu a mým poselstvím. Evangelium je umlčováno v příliš mnoha oblastech. V
přicházejících časech bude ostře napadáno. Můj lid bude napadán spolu s mým Slovem.
Mnoho lidí neví, nebo nevěří, že se to stane, a přece to bylo už nějaký čas plánováno.
Moji lidé nejsou svobodní Mě veřejně uctívat jako dřív. Tento národ, založený na víře
ve Mne, už nevidí svou potřebu Mi sloužit. Odmítl Mě a teď jej odmítnu Já jako národ.
Přichází temnota, mé děti. Připravte se na temnotu, neboť vás zaskočí. Velká temnota srdce, mysli
a duše, jako něco, co vaše mysl nedokáže pochopit. Síly nepřítele jsou v pohybu, plánují se útoky
a jsou prováděny v této době, přesto mnozí, kteří říkají, že jsou moji, stále odmítají vidět, co leží
před nimi. Až si uvědomí pravdu, bude pro ně příliš pozdě. Soudy budou na jejich prahu a oni
nebudou mít čas připravit své srdce na to, co je postihne.
Nepřítel usiluje zničit vše, co je na zemi ode Mne. Usiluje o vaše zničení a o zničení všeho,
co je vám drahé, mé děti. Chraňte své srdce a mysl před náporem jeho lží a klamů. Držte
se jeden druhého jako jeden ve Mně. Pomáhejte jeden druhému v tom čase. Nacházejte
se ve Mně a studujte mé Slovo, neboť to jediné postačí, aby vám bylo oporou

v přicházejících časech. Máte-li mé Slovo ve svém srdci, skutečně máte vše, co potřebujete, abyste
přežily.
Bděte a modlete se. Temnota přichází.
Ježíš
2Kor 4, 3-4
3: Je-li přesto naše evangelium zahaleno, je zahaleno těm, kteří spějí k záhubě.
4: Bůh tohoto světa oslepil jejich nevěřící mysl, aby jim nevzešlo světlo evangelia slávy Kristovy, slávy
toho, který je obrazem Božím.
Mt 5, 11-12
11: Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně.
12: Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích; stejně pronásledovali i proroky, kteří
byli před vámi.
Jl 2, 2: den tmy a temnot, den oblaku a mrákoty. Jako úsvit po horách se rozprostírá lid četný
a mocný, jakého nebylo od věků, aniž kdy bude po něm až do let posledního pokolení.
Ef 4, 3-4
3: a usilovně hleďte zachovat jednotu Ducha, spojeni svazkem pokoje.
4: Jedno tělo a jeden Duch, k jedné naději jste byli povoláni;
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ODPLATÍM JIM

Když vás vyženou z vašich domovů a seberou vám vše, co máte, buďte si jisté, mé drahé děti, že
vás ubytuji u sebe. Postarám se o vás, a budete jíst, když oni budou v nouzi. Ochráním vás před
stejnými zvířaty, které je budou pronásledovat. Budou hledat bezpečí,
až na ně padnou mé soudy a zničí všechna jejich bezpečná místa. Nakonec to budou bezbožní, kdo
nebudou mít místo ochrany před bouřemi, které sešlu.
Pomsta je moje a můžete si být jisté, že Já odplatím bezbožným za vše, co vám udělali
a co vám vzali, bez výjimky.
Nikdy se Mi nebudou posmívat,
Ježíš

Gal 6, 7: Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí.
Řím 12, 19: Nechtějte sami odplácet, milovaní, ale nechte místo pro Boží soud, neboť je psáno: "Mně patří
pomsta, já odplatím", praví Pán.
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PROČ SI DĚLÁTE STAROSTI?

Mé drahé děti, proč si děláte tolik starostí z nedostatku? Nevíte, že se o vás postarám, jako jsem to
vždy udělal? Nechápete, že právě toto zaopatření, které vám poskytnu, vám způsobí nejhorší
pronásledování v přicházejících dnech?
Vytvářím pevnou hranici mezi těmi, kdo Mi slouží a těmi, kdo slouží jen sobě.
Postarám se o mé vlastní. Pro ně se zázraky rozhojní, i když ostatní nebudou mít co jíst, protože
oni (jeho vlastní) půjdou vydávat svědectví těm, kteří ještě nejsou spaseni. Všechny jejich potřeby
budou uspokojeny, až se konec bude blížit, a půjde jim o záležitosti mého Otce na zemi, aby Mi
přivedli ztracené duše.
Já jsem vaše útočiště a vaše síla. Jsem vaše pevná věž. Jsem vaše korouhev a váš mocný štít
ochrany.
Nebojte se, mé děti, ale teď stůjte za svým srdcem, abyste dělali vše, co jsem do něj vložil, neboť
se skutečně nemáte čeho bát. Věnujte se záležitostem mého Otce na zemi a Já zajistím všechny
vaše potřeby, dokud nepřijdete ke Mně domů.
Ježíš

Ge 15, 1: Po těchto událostech se stalo k Abramovi ve vidění slovo Hospodinovo: "Nic se neboj, Abrame, já
jsem tvůj štít, tvá přehojná odměna."
2Sam 22, 3: Bože můj, má skálo, utíkám se k tobě, štíte můj a rohu spásy, nedobytný hrade, moje
útočiště, zachránce můj, ty mě před násilím zachraňuješ!
Ex 9, 25: Krupobití potlouklo v celé egyptské zemi všechno, co bylo na poli, od lidí po dobytek; krupobití
potlouklo také všechny polní byliny a polámalo všechno polní stromoví.
Ex 10, 22-23
22: Mojžíš vztáhl ruku k nebi. Tu nastala po celé egyptské zemi tma tmoucí a trvala po tři dny.
23: Lidé neviděli jeden druhého; po tři dny se nikdo neodvážil hnout ze svého místa. Ale všichni Izraelci
měli ve svých obydlích světlo.
Ex 11, 5-7
5: Všichni prvorození v egyptské zemi zemřou, od prvorozeného syna faraónova, který sedí na jeho trůnu,
po prvorozeného syna otrokyně, která mele na mlýnku, i všechno prvorozené z dobytka.
6: Po celé egyptské zemi se bude rozléhat veliký křik, jakého nebylo a už nebude.
7: Ale na žádného Izraelce ani pes nezavrčí, ani na člověka ani na dobytče, abyste poznali,
že Hospodin podivuhodně rozlišuje mezi Egyptem a Izraelem.
Ž 91, 5-8
5: Nelekej se hrůzy noci ani šípu, který létá ve dne,
6: moru, jenž se plíží temnotami, nákazy, jež šíří zhoubu za poledne.
7: Byť jich po tvém boku padlo tisíc, byť i deset tisíc tobě po pravici, tebe nestihne nic takového.
8: Na vlastní oči to spatříš, uzříš odplatu, jež stihne svévolníky.

1329. Poselství Ježíše ze dne 15. října 2020.
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NENÍ KAM SE SCHOVAT

Poznámka: Modlila jsem se za odhalení o tom, co přijde.
Protože budeme živeni, když žádná potrava nebude zbývat, budou nás nenávidět. Protože On nás
ukryje, když nám vezmou vše, co máme, budou nás nenávidět. Všichni budeme nenáviděni kvůli
jeho Jménu, jako je nenáviděno oblíbené dítě. My budeme mít něco, čeho oni nebudou moci
dosáhnout. Pak mi Pán sdělil toto Slovo:
Oni (bezbožní, kteří nás pronásledují), nenajdou místo, kam by se mohli schovat. Jejich jedinou
nadějí bude obrátit se ke Mně, abych jim zajistil potravu a přístřeší. Vezmu jim vše, co jim zbývá,
a budou se potulovat po zemi, protože mé soudy jsou vylity a Já jim dám toto poslední místo
k pokání.
Ti, kdo obrátí své srdce ke Mně, uvidí velké zázraky, až jim přinesu, co už na zemi nezbývá (jídlo,
přístřeší), zatímco je udržím v bezpečí ve všem, co přijde, i když vstupují do svých posledních dnů.
Odejmu jim bezpečné země (místa, kde se cítili nejbezpečněji), potom, co vezmu svou Nevěstu ze
Země.
Ježíš

Ex 8, 18: Ale zemi Gošen, kde se zdržuje můj lid, v onen den podivuhodně odliším. Tam
mouchy nebudou, abys poznal, že já jsem Hospodin i uprostřed této země.
Ex 9, 26: Jenom v zemi Gošenu, kde sídlili Izraelci, krupobití nebylo.

1330. Poselství Matky Spásy ze dne 12. října 2020.
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DEN PÁNĚ PŘIJDE V NEJMÉNĚ OČEKÁVANÉM OKAMŽIKU

Milovaní lidé mého Syna:
Mé děti se stále modlí, snažně prosí a svědčí o mém Synu svým jednáním a činy.
Nezapomeňte: "Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem, v kterých má zalíbení."
[Lk 2, 14].
Ďábel se raduje z třenic dětí mého Syna, ze sporů bratrů s bratry…
Ďábel vás rád staví proti sobě, je mu potěšením nenápadně ovládat mysl mých dětí
a udržovat vás v negativních myšlenkách proti těm, kdo slouží v domu mého Syna.
Uvědomte si, že den Páně přijde v nejméně očekávaném okamžiku, ve dni a hodině, kterou nikdo
nezná, jako zloděj v noci [Mt 24, 44; 50].
Jménem svého Syna jsem poslala věrné muže, aby jim řekli, co se stane, a stejně jako v
minulosti jimi pohrdají, soudí je, urážejí a pomlouvají stejným jedem jako v minulosti.
Moje pravé nástroje jsou zrazeny, jako byl můj Syn.
A… kdo vás zpraví o Tom, který přijde?
Zlo vychází z úst arogantního muže proti těm, které dům Otce poslal, aby se stali hlasateli událostí,
aby se lid mého Syna mohl v duchu připravit. A mzda je stejná jako
v minulosti, lidé mého Syna za dobro platí zlem.
Nástroje jsou lidská stvoření, která se postupně proměňují a ti, kdo je soudí, by chtěli,
aby byli svatí. Jsou však svatí ti, kdo je sami soudí?
Můj Syn požehnal svým skutečným nástrojům, dívá se na ně s něhou a porozuměním.
Čím více jsou napadáni, tím více milostí jim dává, aby mohli pokračovat.
Můj Syn byl pomlouván…
Co se stane jeho následovníkům?
Podívejte se kolem sebe, pohleďte očima lásky, jaký je postoj opravdového křesťana, neboť: "Kdo
není se mnou, je proti mně, a kdo neshromažďuje se mnou, rozptyluje" [Mt 12, 30].
Lidé se vzpírají v tomto obtížném, velmi těžkém čase, vzhledem k blízkosti naplnění Knihy Zjevení
pro celé lidstvo. Odvrátili se od mého Syna a hrstka spravedlivých, kteří zůstali, je znečištěna
zlobou ďábla, která vydává dobré za špatné, a to, co je špatné, má být viděno jako dobré, což
přináší nesprávné soudy, vedené Satanem.
Pokoj je v této době zásadní, abyste si navzájem neubližovali. Ti, kdo zůstávají jednotní,
se chrání navzájem, odvracejí se od věcí světa, od hříchu a obracejí se k životu v Duchu svatém.
Lidská stvoření se vrhla do svého šílenství a zavřela dveře před varováním Boží vůle, nepřipravují
se, pokračují ve svém životě, jakoby se nic nedělo…
Příroda dává člověku signály, aby viděl, že se všechno změnilo, ale člověk pokračuje, jakoby se nic
nestalo, tápe ve tmě, klopýtá znovu a znovu, plazí se jak had. To je důvod, abyste přešli od plazení

k tomu, abyste mohli stoupat do výšek a po této proměně byli hodni být součástí lidu mého Syna,
ale musíte se změnit TEĎ!
Každý, kdo žije v dobru, praktikuje dobro vůči svým bratrům, ale ten, kdo žije ve zlu, vidí
zlo ve všem, soudí a své bratry zraňuje. Přiveďte ty, kdo zabloudili, sjednoťte se s Boží vůlí.
Musíte se živit Tělem a Krví mého Syna, náležitě připraveni, abyste mohli stoupat
k duchovním výšinám, jako stvoření dobra, litující všeho zla, které jste učinili, a připravení činit
dobro.
Kolik jen bolesti prožije tato generace…!
Kolik jen nářků a kolik útoků bez příměří…!
Kolik hořkosti najdou lidé všude…!
Země se bude třást jako nikdy dřív, vulkány budou hořet, vody očistí člověka, vichry se objeví bez
varování, myšlenky mých dětí svedených zlem budou působit proti jejich bratrům, protože mají
málo lásky a žádnou víru ve věci mého Syna. To vše, abyste se mohli obrátit dřív, než budete zcela
ztraceni.
Modlete se, mé děti, modlete se, bouře vyjde z církve mého Syna a smete mnoho
nevěřících.
Modlete se, mé děti, modlete se svatý růženec a vzdělávejte se, abyste nepadly
do spárů Zlého, rostly v Duchu a staly se stvořeními dobra. Přineste plody věčného
života.
Modlete se, mé děti, modlete se za Střední Ameriku, Itálii, Holandsko
a nezapomeňte se modlit za Argentinu.
Lidstvo je ve zmatku, protože vůdci lidstva se vrhli kupředu k ovládnutí celého lidstva.
Zlý a jeho nohsledi chtějí lidstvo vlastnit a následovně je pohltit novou nemocí.
Vy, mé děti, uchovejte si neotřesitelnou víru. Andělské legie vás ochraňují, obrácený syn
je světlem, které přitahuje Andělské legie.
Modlete se, změňte se, staňte se stvořeními pokoje a dobra, neodplácejte dobro zlem,
buďte vděční.
Modle se za sebe, modlete se za vaše obrácení, modlete se, abyste nevrávoraly.
Nebojte se:
JSEM ZDE, ABYCH VÁS CHRÁNILA.
NEOPUSTÍM VÁS.
Miluji vás, žehnám vám.
Matka Maria
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OBRÁTILA SE PROTI MNĚ

Byla jsem dnes večer doma a náhle hluboký smutek naplnil mého ducha. A protože jsem si nebyla
jistá, co to znamenalo, šla jsem se modlit a dotázat se na to Pána.
Mnoho změn přichází do národa Ameriky, a nebudou dobré. Jak víte, má ruka soudu je nad tímto
národem a i když ti, kdo mají moc, se pokusí napravit, co je špatné, nebudou toho schopni,
protože za tím budu Já. Žádný člověk nebo národ se nemohou postavit proti mé obrovské moci.
Už dlouho hříchy tohoto národa přicházely přede Mne a staly se Mi zápachem. Národ lidu, jenž
kdysi hlásal mé jméno, se nyní pokouší Mě odvrhnout daleko od své země, ale nedokáže to,
protože Já budu soudit všechny v jeho hranicích, kteří se pokoušejí to udělat, a vy uvidíte je
padnout – jednoho po druhém. To, co kdysi bylo moje, Mi nikdy nemůže být skutečně vzato, i když
se může samo odcizit ze svého rozhodnutí.
Moji lidé už dlouho volali o smilování a změnu. Změna přichází, moji lidé, i když to nebude změna,
po které jste toužili. V té době vyliju milosrdenství na mé vlastní. Hranice mezi mým lidem a těmi,
kdo patří světu, uvidí jasně všichni, stejně jako tomu bylo v Egyptě v čase faraóna.
Jednou jsem učinil Ameriku silnou proti jejím nepřátelům, ale ona se obrátila proti Mně, Mocnému
z Izraele. Nyní posílím její nepřátele proti ní, ale moje milosrdenství spočine na mých dětech.
Ježíš

Ex 8, 17-19
17: Jestliže můj lid nepropustíš, pošlu na tebe, na tvé služebníky, na tvůj lid i na tvé domy mouchy. Domy
Egypťanů budou plné much, i ta půda, na které žijí.
18: Ale zemi Gošen, kde se zdržuje můj lid, v onen den podivuhodně odliším. Tam mouchy nebudou, abys
poznal, že já jsem Hospodin i uprostřed této země.
19: Učiním rozdíl mezi lidem svým a lidem tvým. Toto znamení se stane zítra.
Jr 34, 20: Vydám je do rukou jejich nepřátel, do rukou těch, kteří jim ukládají o život. Jejich mrtvoly
budou za pokrm nebeskému ptactvu a zemskému zvířectvu.

1332. 17. října 2020. Připomínka poselství Ježíše ze dne 24. dubna 2009.
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NEPŘÍTEL BUDE PRONÁSLEDOVAT MÉ LIDI TAK BLÍZKO, ŽE UCÍTÍ JEHO DECH

Ano, přijde k mým lidem čas, kdy nepřítel je bude pronásledovat v tak těsné vzdálenosti,
že na šíji ucítí jeho horký dech. Čas, kdy si nikdo nebude jist, co má dělat, všichni budou mít strach
a mnozí zemřou ve svém ohromení, až má mocná ruka soudu se napřáhne proti lidem tvrdého
srdce a zlých cest přede Mnou. Tito lidé se neobrátili ke Mně, ale naopak, odvrátili se ode Mne a
zabývají se svým vlastním potěšením, a ne mým. Ano, a Já jim dám plody jejich činů. Dám jim
odměnu bezbožných. Neboť odměnou za hřích je vždy smrt.

Smrt a zkáza přijde v noci k těm, kdo se nebojí Mne, ani mého svatého jména, říká svatý
z Izraele. Nic nebude dost silné, aby je zachránilo z mé obrovské moci, neboť nikdo není silnější
než Já.
Varoval jsem je, poslal jsem své proroky, aby jim oznámili mou nespokojenost s jejich zkaženými
způsoby a varovali je před tím, co přijde, ale málo jich poslouchalo a ještě méně se odvrátilo od
svých cest.
Nyní k tomuto národu přichází temnota, temná doba, temné hodiny, které se nad ním rozprostřou
bez konce, neboť jeho zkaženost je velká a vynořila se přede Mnou.
Kde jsou moji přímluvci? Kde jsou moji modlitební válečníci? Kde jsou moje pomazané děti, které
jsem zavolal pro čas, jako je tento? Proč nepláčou a netrpí pro tento národ? Proč nekřičí ke Mně
"Abba" o spásu pro ztracené? Proč jdou svými veselými cestami a ignorují Mě, dokud ode Mne
něco nepotřebují?
Říkám vám, že Mě nenajdou v jejich hodině nouze. Mnozí budou říkat "Pane, Pane", ale Já jsem je
nikdy nepoznal a můj Duch je v této hodině nezachrání, neobrátí-li se nyní ke Mně.
Má trpělivost zeslábla a začal jsem být unavený těmito pyšnými lidmi, kteří říkají, že jsou moji, ale
nejednají jako Já.
Ježíš

Jr 7, 20, 23-24
20: Proto praví Panovník Hospodin toto: "Hle, můj hněv a mé rozhořčení se vylije na toto místo,
na lidi i dobytek, na stromoví na poli i na plody země a bude hořet a neuhasne."
23: Přikázal jsem jim jedině toto: "Poslouchejte mě a budu vám Bohem a vy budete mým lidem, choďte po
všech cestách, jak jsem vám přikázal, a povede se vám dobře."
24: Ale neposlechli, své ucho nenaklonili, žili podle záměrů svého zarputilého a zlého srdce, obraceli se ke
mně zády, a ne tváří,
Mt 7, 21-23
21: Ne každý, kdo mi říká "Pane, Pane", vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v
nebesích.
22: Mnozí mi řeknou v onen den: "Pane, Pane", což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu
nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů?
23: A tehdy jim prohlásím: "Nikdy jsem vás neznal; jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti."

1333. 18. října 2020. Připomínka poselství Ježíše ze dne 16. června 2011.
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AMERIKA SE MUSÍ SKLONIT

V čase ranní modlitby ke mně mluvil Pán o trávení více času pro přímluvy za ztracené
a o modlitbě obecně.
Řekni mým lidem, že se brzy vrátím. Pro některé dřív než pro jiné.

V tom okamžiku, kdy Pán mluvil, jsem v duchu viděla události jako havárie automobilů – druhy
věcí, které berou život náhle a bez varování.

Má mocná ruka soudu je nad zkaženým národem Ameriky, národem pokrytým špínou
a nasáklým nevinnou krví, národem, jehož hřích je zápachem v mých nozdrách, národem, jenž se
chlubí svými ohavnostmi.

V této chvíli jsem v duchu uviděla Ameriku v podobě laciné a uboze vyhlížející ženy, jež dávala
znamení svým prstem. Její rty byly zářivě namalovány a zdálo se, že v ní není žádná ctnost.
Udeřím ji ranou, na kterou nikdo nezapomene a z níž se nikdy zcela nevzpamatuje.

Pán mi v duchu ukázal, že Amerika jde ve stopách Lucifera – povýšila se na boha pro ostatní
národy.
Oddává se uctívání králů jiných národů, a to se Mi hnusí! Udeřím ji ohněm a hladomorem
a nemocemi, a ona se také bude muset sklonit před Svatým z Izraele.
Nemyslete si, že se můžete zachránit.
Jen mé vybrané ochráním před tím, co přijde. Hledejte mou tvář, povedu vás, abyste mohli být
zachráněni vy i vaše domácnosti.
Ježíš
Jr 50, 31-32
31: "Chystám se na tebe, opovážlivče! je výrok Panovníka, Hospodina zástupů. Už přišel tvůj den, čas, kdy
tě ztrestám.
32: Klopýtne opovážlivec, padne a nebude nikoho, kdo by ho pozvedl. V jeho městech zanítím oheň a ten
pozře celé jeho okolí."
Jl 2, 3: Před ním je oheň sžírající, za ním sežehující plamen; před ním je země jak zahrada Eden,
za ním poušť, zpustošený kraj. A vyváznout před ním nelze.
Ez 14, 13: Lidský synu, jestliže by země proti mně zhřešila a zpronevěřila se a já bych na ni napřáhl svou
ruku, zlámal jí hůl chleba a seslal na ni hlad, takže bych z ní vymýtil lidi i dobytek.
De, 28-21
20: Hospodin na tebe pošle prokletí, zděšení a zmar ve všem, k čemu přiložíš ruku a co budeš dělat, dokud
nebudeš zahlazen. Zanikneš rychle pro své zlé jednání, protože jsi mě opustil.
21: Hospodin způsobí, že se tě bude držet mor, dokud s tebou neskoncuje v zemi, kterou přicházíš obsadit.

1334. Poselství Ježíše ze dne 19. října 2020.
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NEKLID

Do země Ameriky přichází hodně neklidu. Poznámka: V duchu jsem viděla lidi neklidné, chodili sem

a tam, a napětí stoupalo. Někteří začali na sebe křičet.

Moji lidé, musíte se připravit, neboť do Ameriky přichází válka a pro vás bude těžké vidět mrtvé ve
vašich ulicích [a slyšet křik umírajících] (*), když jim nemůžete pomoci.
Čas Ameriky nadešel a musí být souzena pro své hříchy, protože bylo málo kajícnosti.

Přichází hlad, nouze a temnota a vy budete pokoušeni mít strach, až budete sedět ve svých
domovech. Nebojte se, ale prohlašujte mou nesmírnou moc vás chránit. Mluvte o svém bezpečí ve
Mně, neboť Já vskutku ochráním ty, kdo jsou opravdu mými. (Viděla jsem, že má na mysli ty, kdo

pro Něj žijí svůj život a činí jeho vůli, a ne ty, kteří se jen jeho nazývají).
Budete-li Mě hledat v modlitbě, povedu vás, jak byste se měli připravit.
Ježíš

Mt 24, 6-8
6: Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách; hleďte, abyste se nelekali. Musí to být, ale to ještě nebude
konec.
7: Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha místech.
8: Ale to vše bude teprve začátek bolestí.
Iz 26, 3: Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem, pokojem, neboť v tebe doufá.
Mt 7, 7-8
7: Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno.
8: Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno.

Poznámka překladatele:
V originálu: "to see the dead in your streets and hear their cries".
1335. Poselství Ježíše ze dne 20. října 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

TROCHU DÉLE

Mé děti, když čelíte ztrátám, je to čas soužení, a Já způsobím, že přijdou změny a většina
z toho, co uvidíte, bude zlé. Přesto Já jsem mocný Bůh – největší z bohů a stále mohu
z těchto událostí přinést dobro k vašemu užitku.
Jste na zemi jen trochu déle, a pak zavolám domů ty, kdo jsou opravdu moji, protože začne
skutečné zlo.
Starejte se o mé záležitosti na zemi, neboť tím, že to učiníte, přivedete duše do mého království a
budete sklízet velké odměny. Ať je to nyní vaše věc, která má přednost před vším ostatním,
protože jak budete odpovídat na to, co jste neudělali (svědectví, atd.), až budete stát přede Mnou?
Ten den soudu je dokonce u vašich dveří, přesto si stále hrajete,
i když není moc času. Nebuďte jako pošetilé panny, nebo nemoudrý správce.
Ježíš

Lk 16, 1-2
1: Svým učedníkům řekl: "Byl jeden bohatý člověk a ten měl správce, kterého obvinili, že špatně hospodaří
s jeho majetkem.

2: Zavolal ho a řekl mu: Čeho ses to dopustil? Slož účty ze svého správcovství, protože dále nemůžeš být
správcem."
Mt 25, 8: Tu řekly ty pošetilé rozumným: "Dejte nám trochu oleje, naše lampy dohasínají!"
Jan 4, 34: Ježíš jim řekl: "Můj pokrm jest, abych činil vůli toho, který mě poslal, a dokonal jeho dílo."
Mt 9, 37: Tehdy řekl svým učedníkům: "Žeň je velká, dělníků málo."
Jan, 9, 4: Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci
pracovat.

1336. Poselství Ježíše ze dne 21. října 2020.
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ODHALUJI

Vytvářím kolem vás okolnosti, abych vám ukázal oblasti vašeho života, kde si přeji, abyste učinili
změny. Nechci, aby mé pravé děti potřebovaly další očišťování, až vás povolám ke Mně domů.
Mé děti, vyzývám vás, abyste postupovaly výš. Vyzývám vás, abyste odložily ty poslední hříchy, o
nichž víte, že si jich čas od času užíváte. Tyto hříchy vám neposlouží v tom,
co přichází a zdrží vás na zemi mnohem déle, než byste rády viděly v čase, v němž žijete.
Musíte se namáhat, abyste vystoupily výš ve Mně, a nepřítel bude bojovat o každý váš krok. Pevné
odhodlání je nutné, abyste zvítězily, a jste-li trpělivé, můžete snést, co je vyžadováno.
Odměny jsou velmi velké.
Mé děti, nežijete ve snadném čase, přesto je nejlepších z časů, neboť má sláva bude ukázána na
zemi jako nikdy dřív, protože nabízím nevěřícím další příležitost uvěřit ve Mne, zatímco se mohou
učit víc o tom, kdo Já jsem. Brzy pokryje zemi duchovní temnota a bude velmi těžké si vybrat věřit
ve Mne nebo se o Mně učit. Ti, kdo si v tom čase vyberou Mne, zaplatí za to svým životem, stejně
jako ti, kdo budou o Mně podávat svědectví.
Ježíš
Mt 7, 13-14
13: Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo
tudy vcházejí.
14: Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá.
Mt 16, 25: Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však ztratí svůj život pro mne,
nalezne jej.
Iz 48, 10: Hle, přetavil jsem tě, ne však jako stříbro, vyzkoušel jsem tě v tavicí peci utrpení.
Jan 3, 19-21
19: Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich
skutky byly zlé.
20: Neboť každý, kdo dělá něco špatného, nenávidí světlo a nepřichází k světlu, aby jeho skutky nevyšly
najevo.
21: Kdo však činí pravdu, přichází k světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu.

1337. Poselství Ježíše ze dne 22. října 2020.
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DEN VAŠEHO ODCHODU
Mé děti, musíte se připravit na svůj brzký odchod do svého pravého domova tady se Mnou.
Musíte se připravit na to, že opustíte ty kolem vás. Uspořádejte si své záležitosti a buďte
připraveny být povolány ke Mně domů, protože den vašeho odchodu se rychle blíží a později bude
na přípravu málo času.
Usmiřte se s těmi, jimž jste ublížily a se všemi, kdo ublížily vám. Musíte úplně odpustit, má-li být
odpuštěno vám. Využijte to málo času, které vám zbývá, abyste vše napravily
a nacházely se u Mne ve správném postavení.
Nečekejte, mé děti, neboť brzy bude příliš pozdě a některé chyby nemohou být napraveny.
Ježíš
Mt 24, 44: Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete.
Lk 12, 19-33
19: A řeknu si: Teď máš velké zásoby na mnoho let; klidně si žij, jez, pij, buď veselé mysli.
20: Ale Bůh mu řekl: Blázne! Ještě této noci si vyžádají tvou duši, a čí bude to, co jsi nashromáždil?
21: Tak je to s tím, kdo si hromadí poklady a není bohatý před Bohem.
22: Svým učedníkům řekl: "Proto vám pravím: Nemějte starost o život, co budete jíst, ani o tělo,
co budete mít na sebe.
23: Život je víc než pokrm a tělo než oděv."
Mt 6, 14-15
14: Neboť jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, i vám odpustí váš nebeský Otec;
15: jestliže však neodpustíte lidem, ani váš Otec vám neodpustí vaše přestoupení.

1338. Poselství Ježíše ze dne 19. října 2020.
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Nástroj: Luz de Maria (Argentina),

MOJI VĚRNÍ JSOU SI JISTI, ŽE JIM POMŮŽU

Můj nejmilovanější lide:
Mé děti neztrácejí víru, když čelí útokům Zlého.
Ty z mých dětí, které se spojily se Zlým, má tváře pokryté hořkostí a mravní zkažeností.
Mé děti Mě vidí a cítí, že jsem daleko, ne proto, že jsem se od nich odvrátil,
ale proto, že Mě nehledají, odmítají Mne, považují Mě za něco zastaralého
a překonaného. Mění tradici, aby ji učinili světskou a nikoli duchovní… Rozlišujte!
Ať už obrácení znamená cokoli, je nenáviděno světem a tělem. Ďábel hledá jak zastrašit můj lid,
aby nebyl přítomen v mých chrámech, a tím jej držel venku a neschopného Mě přijímat.
Historie mého lidu se v tomto čase opakuje, kdy prochází nejistotou, nedůvěrou, lhostejností,
chtivostí, pochybnostmi a falšováním mého Slova, aby se předal ďáblu.
Nečekejte na oznámená znamení, abyste se změnili, znamení jsou před vámi
a vy je nepoznáváte. Čekáte na okamžik, jenž vyjasní obraz mé vůle, aby určil čas, a
přitom se v něm nacházíte.
Moji lidé kážou svými skutky a jednáním těm, kdo Mě neznají. Berou chléb mého Slova, učí je,
jak nebýt odsouzeni k smrti, aby nebyli nositeli zla, jak heroicky nabízet maximální odolnost
vůči plánům ďábla.
Moji věrní jsou si jisti, že jim pomůžu. Má Nejsvětější Matka zůstává pozorná k jejich prosbám a
moje andělské legie jdou před těmi, kdo jsou moji, ne proto, aby netrpěli, ale aby neztratili víru
nebo věčný život. Je s nimi krutě zacházeno a svět jimi pohrdá. Vládci k nim zachovávají odsuzující
ticho, stejně jako k těm, kdo jsou zodpovědní za mou poutnickou církev.
Světová ekonomika dosahuje svého nejhlubšího zhroucení, a proto mocní začínají jednat
a vzájemně na sebe ukazují prstem, dokud uprostřed obviňování nepropukne válka, která, jako
nakažlivá choroba, půjde z instituce na instituci a neušetří ani mou církev.
Je to okamžik bitvy ďábla se Světlem…
Den bude nocí a noc bude dnem… [Am 8. 9].
Dychtivě říkáte, že jste čekali příliš dlouho na naplnění proroctví, a přesto nejste připraveni…
Hodina, kterou člověk přivolal, přichází k vám na své cestě bez překážek, proto má Matka
a Já prosíme o vaše modlitby, aby to, co může být zmírněno, bylo zmírněno, a co není zmírněno
Boží vůlí, se stalo zkouškou ohněm pro můj lid, aby se obrátil.
Modlete se, děti, modlete se, jiná nemoc nabírá na síle a šíří se.
Modlete se, děti, modlete se za Ameriku. Nejasnost odhalí, co bylo skryto, lidská
stvoření povstanou a vyvolají chaos a smrt.
Modlete se, mé děti, zem se bude stále třást a volat člověka k pokání. Více zemí, kde se
má Matka zjevila, bude krutě otřeseno. Zvláště vás vyzývám, abyste se modlili za
Mexiko, kde zlo bylo zavedeno některými jeho vládci, kteří tento národ předali do
rukou Zlého.
Modlete se, mé děti, modlete se. Střední východ se stane válečným jevištěm
s velkou silou.

Modlete se, mé děti, modlete se. Mysl těch, kdo se účastnili minulých válek, je
pohnuta. Neklid ďábla předjímá rychlé znepokojení pro celé lidstvo.
Mé děti, moji lidé:
Nechci, abyste byli rozrušení, ale ve stavu bdělosti, připravení k obrácení. Můj svatý Zbytek je
vybrán v národech mezi chudými a jednoduchými srdcem, mezi těmi, kdo mají pravou víru. Ďábel
přichází se svými triky, aby vás nechal padnout do svých chapadel. Buďte mírní
a chytří, aby vás nepřivedl k tomu, že ztratíte svou duši.

"Mnoho je povolaných, málo je vyvolených" [Mt 22, 14].
Modlete se bez přestání, v každodenní praxi vydávejte svědectví o tom, že jste mé děti.
Sjednoťte se se Mnou, nacházejte útočiště v Neposkvrněném Srdci mé Matky:
"KRÁLOVNO A MATKO POSLEDNÍCH ČASŮ, VYTRHNI MĚ ZE SPÁRŮ ZLÉHO."
Žehnám vám. Miluji vás.
Váš Ježíš
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IGNOROVANÁ VAROVÁNÍ

Kdyby jen mé děti poslouchaly a všímaly si mých varování.

Poznámka: Viděla jsem v duchu vizi – obrovskou tvář Satana a hurónsky se smál. Směje se lidem,
kteří jsou oklamáni jeho plány a bolesti, kterou způsobuje Ježíši. Má takovou radost, že může Ježíši
působit bolest.
Viděla jsem past nastraženou na Boží lid. Nemohla jsem vidět, jaká to byla past, ale viděla jsem
důkladné odvrácení pozornosti (viděla jsem války, řeči o více válkách a velmi ztěžklou politickou
atmosféru jako rozsáhlou část záměrného rozptylování pozornosti), která byla plánována, aby
lidem zabránila ji rozpoznat, až přijde. Mnoho, mnoho životů bude ztraceno – duše se vydaly
špatnou cestou kvůli této pasti.
Pro ty, kdo nedbají na má varování, nebude žádná cesta návratu ke Mně.
Ježíš

Zj 13, 16-18
16: A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele
cejch,
17: aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména.
18: To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo
šest set šedesát šest.

Zj 14, 9-11
9: Za nimi letěl třetí anděl a volal mocným hlasem: „Kdo kleká před šelmou a před její sochou, kdo přijímá
její cejch na čelo či na ruku,
10: bude pít víno Božího rozhorlení, které Bůh nalévá neředěné do číše svého hněvu; a bude mučen ohněm
a sírou před svatými anděly a před Beránkem.
11: A jeho muka neuhasnou na věky věků a dnem ani nocí nedojde pokoje ten, kdo kleká před šelmou
a jejím obrazem a nechal si vtisknout její jméno.
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MOJI LIDÉ NEJSOU PŘIPRAVENI

Moji lidé nejsou připraveni na to, co do této země přichází. Byli nedbalí v hledání Mne,
v usilování poznat mé Slovo. Mnozí tím jdou každý den a sotva Mi dovolí vstoupit do jejich
myšlenkového života.
Moji lidé, musíte Mě hledat teď, zatímco je ještě čas. Ti z vás, kteří to neučiní, jsou
ve vážném nebezpečí, neboť váš nepřítel vás má na mušce.
Nepřítel zacílil na celý můj lid, ale když Mě každý den hledáte, budou jeho plány zmařeny.
Vy, kdo odmítáte Mě hledat v těchto posledních hodinách před soudem, budete pro něj snadnou
kořistí.
Mnohokrát jsem vás varoval před jeho plány vás zničit, ale vy stále odmítáte naslouchat
a poslechnout můj hlas. Když neposloucháte má varování, budete vskutku obětí své pošetilosti.

(Když Pán vyslovil tuto poslední větu, mohla jsem uslyšet velký smutek v jeho hlasu kvůli těm
duším, které odmítnou poslechnout jeho varování, a následkem toho budou ztraceny).
Ježíš

Iz 55, 6-7
6: Dotazujte se na Hospodina, dokud je možno ho najít, volejte ho, dokud je blízko.
7: Svévolník ať opustí svou cestu, muž propadlý ničemnostem svoje úmysly; nechť se vrátí
k Hospodinu, slituje se nad ním, k Bohu našemu, vždyť odpouští mnoho.
1Petr 5, 8: Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako "lev řvoucí" a hledá,
koho by pohltil.
Př 5, 22-23
22: Svévolníka polapí jeho zločiny, bude spoután provazy svého hříchu.
23: Nedbal na napomenutí, proto zemře; bloudí pro svou velkou pošetilost.
De 4, 29: Odtamtud budete hledat Hospodina, svého Boha; nalezneš ho, budeš-li ho opravdu
hledat celým svým srdcem a celou svou duší.
Př 8, 17: Já miluji ty, kdo milují mne, a kdo mě za úsvitu hledají, naleznou mne.
Mt 7, 7-8
7: Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno.

8: Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno.
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ROZPOUTANÁ ZKÁZA

Mé děti, až na vás dopadne zkáza, uvidíte strašné věci ve vaší atmosféře. Chci vás před tím
varovat, abyste to pochopily.
Rozpoutaná zkáza je něco, co jste zahlédly jen zdánlivě v iluzi. Ve skutečnosti jste nikdy
ve vašem světě neviděli uvolněnou zkázu, a bude to děsivý pohled. S ničením přijde mnoho
démonických bytostí, které se až dosud nacházejí v jiné říši, kde je nemůžete vidět. Nemají
přebývat na Zemi, ale budou uvolněny pro čas bezbožných. Nemůžete je zabít zbraněmi,
a to vás také vystraší, ale vy, mé děti, máte skutečné zbraně, abyste je udržely daleko
od vás – mé Slovo, mou Krev a mé Jméno.
To je částí toho, proč je životně důležité, abyste se nyní naučily Mě znát. Potřebujete tyto zbraně a
znalost způsobu, jak je použít, každou z nich, uloženou ve vašem srdci pro tuto dobu, neboť není
pro vás v budoucnosti daleko.
V mém milosrdenství vás varuji předem.
Ježíš
http://biblenet.cz/b/Rev/12 - v7
Zj 12, 7-12
7: A strhla se bitva na nebi: Michael a jeho andělé se utkali s drakem.
8: Drak i jeho andělé bojovali, ale nezvítězili, a nebylo již pro ně místa v nebi.
9: A veliký drak, ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který sváděl celý svět, byl svržen na zem
a s ním i jeho andělé.
10: A slyšel jsem mocný hlas v nebi: "Nyní přišlo spasení, moc a království našeho Boha i vláda jeho
Mesiáše; neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je před Bohem osočoval dnem i nocí.
11: Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví. Nemilovali svůj život tak, aby se
zalekli smrti.
12: Proto jásejte, nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte! Běda však zemi i moři, neboť sestoupil
k vám ďábel, plný zlosti, protože ví, jak málo času mu zbývá."

1342. Poselství Ježíše ze dne 26. října 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

PŘICHÁZÍ TO

Přichází to. Přichází to.
Můj lid není připraven a přichází to.

Nevaroval jsem vás? Neřekl jsem vám v mém svatém Slovu o událostech, které mají přijít? Přichází
to a můj lid se nepřipravil.
Moji lidé, proč se stále zaměstnáváte věcmi světa, když jsem vás znovu a znovu varoval
před tím, co má přijít?
Nemůžu vás ochránit, když Mě odmítáte poslechnout ve všem.
Ježíš

Poznámka: I když jsem se vyptávala, Pán mi neřekl, co je "to" v tomto Slovu. Zřetelně
je to něco, o čem nám nedávno říkal, abychom se na to připravili.

Lk 12, 16-25
16: Pak jim pověděl toto podobenství: "Jednomu bohatému člověku se na polích hojně urodilo.
17: Uvažoval o tom a říkal si: Co budu dělat, když nemám kam složit svou úrodu?
18: Pak si řekl: Tohle udělám: Zbořím stodoly, postavím větší a tam shromáždím všechno své
obilí i ostatní zásoby
19: a řeknu si: Teď máš velké zásoby na mnoho let; klidně si žij, jez, pij, buď veselé mysli.
20: Ale Bůh mu řekl: "Blázne! Ještě této noci si vyžádají tvou duši, a čí bude to, co jsi nashromáždil?
21: Tak je to s tím, kdo si hromadí poklady a není bohatý před Bohem."
22: Svým učedníkům řekl: "Proto vám pravím: Nemějte starost o život, co budete jíst, ani o tělo,
co budete mít na sebe.
23: Život je víc než pokrm a tělo než oděv.
24: Všimněte si havranů: nesejí, nežnou, nemají komory ani stodoly, a přece je Bůh živí. Oč větší cenu
máte vy než ptáci!
25: Kdo z vás může jen o píď prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat?"

1343. Poselství Ježíše ze dne 27. října 2020.
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POCHOPTE, CO PŘICHÁZÍ

Mé děti, je pravda, že k vašim národům na světě přichází těžký čas. Přesto je také pravda,
že mé oči jsou vždy upřeny na vás a Já znám plány, které s vámi mám.
Některé z mých dětí se snaží každý den poznat a pochopit mé soudy, přicházející na svět. Některé
z mých dětí utíkají ze strachu, že jim porozumí. Některé z mých dětí obdrží mé tresty, jak jsou jim
určeny, aby upravily svou cestu se Mnou. Některé z mých dětí odmítají být napraveny.
Přicházející soužení napraví ty, které odmítají být napraveny, pokud jejich srdce přijme tento trest.
Ty, které se Mi budou stále stavět na odpor, odmítnou mé tresty, a které půjdou proti Mně,
zahynou.
Nastavte své srdce k pochopení toho, co přichází, mé děti, a proč (kvůli těžkému hříchu,
z něhož jste se nekály). S pochopením se věc stává méně děsivou.
Vskutku, ty, které se snaží jít se Mnou, které přijmou mé tresty a hledají mou tvář, se nemají čeho
bát, neboť neuvidí to nejhorší, co má přijít. Budete tady doma se Mnou.

Ježíš

Jr 29, 11: Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky
o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti.
Mt 13, 13-15
13: Proto k nim mluvím v podobenstvích, že hledíce nevidí a slyšíce neslyší ani nechápou.
14: A plní se na nich proroctví Izaiášovo: Budete stále poslouchat, a nepochopíte, ustavičně budete hledět,
a neuvidíte.
15: Neboť obrostlo tukem srdce tohoto lidu, ušima nedoslýchají a oči zavřeli, takže neuvidí očima
a ušima neuslyší, srdcem nepochopí a neobrátí se – a já je neuzdravím.
Iz 48, 9-10
9: "Zdržoval jsem svůj hněv pro své jméno, pro svou chválu jsem se kvůli tobě krotil, nevyhladil jsem tě.
10: Hle, přetavil jsem tě, ne však jako stříbro, vyzkoušel jsem tě v tavicí peci utrpení. "
Př 1, 33: "Ale kdo mě poslouchá, v bezpečí bude bydlet a žít klidně, beze strachu z něčeho zlého."

1344. Poselství Ježíše ze dne 28. října 2020.
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ČAS EZAU

Čas od času mi Pán dává letmý pohled na to, co přichází na Zem, abych tak mohla varovat
ostatní. Dnes, brzy ráno, jsem přemýšlela s Pánem v mém klidném čase o našem světě,
a začala jsem silně cítit tuto dobu, do níž jsme vstoupili. Pocity začaly rychle přicházet
a já jsem v duchu uviděla obrazy a začala jsem psát o tom, co jsem spatřila. S těmito
výjevy jsem pocítila, jak v mém duchu roste hluboký pocit smutku. Smutek přišel již před
několika dny a já jsem se divila, proč tomu tak je.
Čas velké temnoty a nedostatku je u našeho prahu. Čas tak zoufalý – na rozdíl od čehokoli,
co jsme tady v Americe zažili. Čas bez práce, bez zábavy a radosti. Nejblíže tomu, co mě napadá
k srovnání, je Velká deprese, ale i ve Velké depresi se tu a tam konala oslava.
V tomto temném čase nic z toho nevidím.
Bylo mi ukázáno, že On zařídil, aby úplně všechno nám bylo vzato, a tak máme pouze Jeho,
abychom se na Něj soustředili. Je to jeho milosrdenství, ale bude to vypadat jako cokoli jiného
než milosrdenství.
Vidím zimu – chlad, mrazivý až na kost, a žádné slabě svítící lampy a hřejivá ohniště
a přikrývky, abychom se udrželi v teple. Vidím ochucenou vodu místo vydatného guláše, abychom
se nasytili v chladu. Vidím velmi málo světla, a které tam je, je velmi ztlumené.
A duchovní světlo je stejné.
Vidím lidi sedět ve svých domech, jakoby na něco čekali a v jejich tvářích vidím beznaděj. Zdá se,
že se nikdo nepohybuje ani nikam nechodí, ale není mi ukázáno proč. Je to proto,
že je jim tak zima? Nebo jsou nějak uvěznění? A uvědomuji si, že nevidím žádné děti.
V těchto obrazech nevidím jedinou osobu pod 20 let. Kam odešly všechny děti? Proč se
nikdo neusmívá? Není žádný úsměv ani v jediném z těchto obrazů.

Přemýšlím, jestli Nevěsta nebyla již vzata.
Vidím násilí, znásilňování a rabování, když lidé už nic nemají. Vidím ještě pár lidí, kteří mají
majetek, a vidím, že jej úzkostlivě střeží, protože je to jejich bůh. Nic je neděsí víc, než ztráta
jejich bohatství.
Vidím rodiče jíst jejich poslední jídlo ve svých kuchyních, zatímco jejich hladovějící děti spí. Všichni
mají hlad. To málo domácích mazlíčků, které zde ještě vidím, trpí a skoro umírají hladem. Zdá se,
že všude všichni hladoví. Co se stalo se vším tím jídlem? Toto je vskutku temná doba.
Vidím lidi, jak chodí po ulicích a hledají kdekoli, co by mohli sníst, ale vidím vojáky na vojenských
vozidlech, jak jim říkají, aby se vrátili do svých domovů. Pak vidím úsměv, ale je to úsměv zlý.
Jeden z těch – buď poslechnete, nebo vás zabiju. A vidím, že někteří lidé teď žijí v lesích, protože
nemají žádné domovy. Neměli peníze, aby si je udrželi.
Nevidím žádné televizní vysílání zpráv – zdá se, že už žádné televizní programy nejsou – možná,
že už není elektrický proud. Možná proto jsou světla tak slabá. Nevím, jestli válka pokračuje, slyším
jen ticho.
A už není žádná vláda. Co se stalo naší vládě? Už nemohu vidět naše hlavní město. Přemýšlím,
jestli naše země nebyla napadena a převzata komunisty. Taková je atmosféra – velmi těžká,
skličující. Vynucená. Jako bychom byli do této situace nuceni. Není divu,
že všechna naděje je pryč.
Pokouším se uvidět Hollywood, ale vše, co vidím, je, že se tam netočí žádné filmy. Blíže
k domovu také nevidím, že by se hrály jakékoli sporty, dokonce ani na středních nebo
na vysokých školách. Není mi ukázáno proč.
Všude vidím zimu, zoufalství a beznaděj. Nikdo nemluví o budoucnosti. Nikdo se neusmívá.
Amerika už není zemí naděje a snů. Stala se zemí zoufalství.
Vidím několik lidí, jak se snaží tiše mluvit o utrpení Pána, ale lidé jsou na Boha velmi rozzlobení.
Obviňují Jej ze všeho. Skutečnost, že se snaží mluvit tiše, mě přivádí na myšlenku, že svědčit
o Něm bylo postaveno mimo zákon. Nevidím nikoho sedět a číst si svou Bibli a kostely jsou
všechny zavřené.
Vidím několik mladších mužů znechucených situací, jak říkají "Půjdu do armády! Alespoň tam
se mohu najíst" a jejich ženy a rodiny je prosí, aby to nedělali, a říkají, že je to rozsudek smrti.
Toto je čas Ezau, kdy mnozí vymění svou duši za misku polévky. Toto je čas, kdy si doslova
vybereme mezi svým tělem a duchem. Nakrmit své tělo, nebo zachovat svou duši? A v čase,
kdy se objeví Značka, slyším lidi, jak říkají, že Satan lhal, když říkal "Samozřejmě, že NENÍ BŮH,
protože se to děje. Jdu si dát něco k jídlu."
To je tichá otázka, která bude položena každému z nás, až bude zavedena Značka Šelmy.
Řekni mým lidem, dcero: Řekni mým lidem, že Já jsem jejich jediná naděje. Řekni jim, aby se
přitáhli blíž ke Mně už nyní, aby byli ušetřeni toho, co vidíš. Jsou to ti, kdo odmítají Mne, kdo
budou trpět tímto osudem. Ti, kdo odmítají Mne a mé tresty, budou napraveni mnohem drsnějšími
prostředky, až pozvednu nepřátele proti každému zkaženému národu, jenž Mě neuznává jako
jediného pravého Boha, neboť Já dám jejich země do rukou jejich nepřátel.
Ježíš

Ž 107, 33-34
33: Řeky mění v poušť a vodní zřídla v suchopáry,
34: v solné pláně žírnou zemi pro zlobu těch, kdo v ní sídlí.
Am 8, 11: Hle, přicházejí dny, je výrok Panovníka Hospodina, kdy pošlu na zemi hlad, ne hlad
po chlebu, ani žízeň po vodě, nýbrž po slyšení slov Hospodinových.
Kaz 9, 16: Řekl jsem si: Lepší je moudrost než síla, třebaže moudrostí toho nuzáka pohrdli
a jeho slova nebyla slyšena.
Ez 7, 16: A vzala si část svých rouch a křiklavě sis jimi vyzdobila posvátná návrší. Na nich jsi smilnila, jak
tomu nikdy nebylo a nebude.
Př 11, 4: V den prchlivosti neprospěje majetek, kdežto spravedlnost vysvobodí od smrti.

1345. Poselství Ježíše ze dne 28. října 2020.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

ZŮSTAŇTE V MÉM MILUJÍCÍM SRDCI

Moji milovaní lidé:

přijměte mé požehnání a zůstaňte v mém milujícím srdci.
Na konci měsíce zasvěceném milované a zázračné modlitbě přímluvy svatého růžence, je mou vůlí,
abyste jako generace učinili nápravu za tolik znesvěcení, kacířství, svatokrádeží, urážek a odmítání,
jimiž jste pohrdli Boží Láskou a přijali ďábla a jeho intriky, a tím jste přitáhli démonické zlo na
Zem.
Dne 31. října, od první hodiny, si musíte duchovně potřást rukou a jedním srdcem,
sjednocujícím celý svět, se začít modlit svatý růženec, zasvěcený mé Nejsvětější
Matce, která se přimlouvá za lidstvo před mou Boží vůlí.

Toto zvláštní datum je nabízeno Satanovi prostřednictvím obřadů a lidských obětí jménem jeho
následovníků a je povinností mého lidu nezůstávat neteční tváří v tvář těmto
démonickým činům, ale dodávat opravdovou lásku, víru, naději a lásku v jednotě
celému mému lidu, aby zástupy zla nepřikryly Zemi svou ničemností.
Moji milovaní lidé:
Nástrahy zla útočí na slabou mysl lidí a vedou je, aby jednali v souladu s pokyny nepřítele duší.
Moji lidé jsou neposlušní, ignorují Mě, konfrontují Mě, ničí mé Slovo a vedou můj lid
k tomu, aby se vzdal již zavedenému světovému řádu, kterému vládne Satan.
Moji lidé, lidstvo postrádá svobodu, kterou ztratilo ponořením do závislosti na řádech světové elity,
což vede k duchovnímu chaosu, pronásledování, překonávání nemocí, bolesti nenávisti a
odpadlictví od víry.
Modlete se, moji lidé, modlete se, orel je otřesen útoky svých odpůrců.
Modlete se, moji lidé, Země je otřesena v rovníkovém pásu, Portoriko
a Dominikánská republika trpí.
Modlete se, moji lidé, Evropa nepatří Evropanům, trpí invazí zevnitř.
Modlete se, moji lidé, jih Jižní Ameriky je silně očišťován.
Buďte poslušní pokynů mé Matky, nemoc bude přemožena, ale ne dřív, než lidstvo projde sítem.
Buďte stále poslušní a pravdiví, abyste zůstali v neotřesitelné víře. Nejste sami, ochraňuji vás,
pokud se Mě nevzdáte.
Milujte mou Matku a vzývejte ji:
Královno a Matko Konce časů,
ze spárů zla, vezmi mě pryč.
Jsem útočištěm pro svůj lid. Přijďte ke Mně.
Váš Ježíš

1346. Poselství Ježíše ze dne 29. října 2020.
Nástroj: Glynda Lynkous (USA).

KDE JE BEZPEČÍ?

Mé děti, Já vím, kde je bezpečí, když do vaší země přichází zlo. Mějte na paměti, že v čistotě je
síla. Jděte těsně u Mne v poslušnosti a Já vás provedu vším. Toužíte po klidu.
Jděte stranou a modlete se ke Mně. Já uklidním vaši duši a vy se už nebudete bát. Přinesu pokoj
do vašeho města.
Pověřil jsem mé anděly, aby vás udrželi na všech vašich cestách, dokud vás nezavolám ke Mně.

Ježíš

Př 30, 5: Všechna Boží řeč je protříbená, on je štítem těch, kteří se k němu utíkají.
Iz 41, 10: Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu,
pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.
Ž 23
1: Davidův. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.
2: Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod,
3: naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno.
4: I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě
potěšují.
5: Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš.
6: Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu
vracet do nejdelších časů.

1347. Poselství Ježíše ze dne 30. října 2020
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

MÝM POSLUŠNÝM DĚTEM

Mým poslušným dětem v každé zemi – vaše poslušnost nezůstane bez povšimnutí. Mám poblíž vás
anděly, kteří zaznamenávají každou dobrou věc, kterou děláte pro mé království,
a proto budete odměněny. Vidím pokaždé, jste-li pronásledovány. Vím o každé chvíli, kdy pláčete.
Nic, co děláte, není mimo mé vědomí.
Ve vašem světě je temná doba a vy se necítíte doma. Vydržte trochu déle, mé děti, neboť mám
plán jak přivést vás domů ke Mně, až přetrpíte, co se musí vydržet kvůli mému království.
Nezapomeňte, že není mou vůlí, aby někdo zahynul a obětujte svůj čas přimlouváním za ztracené
duše. To urychlí váš návrat domů. Kdybych vás všechny vzal ze světa nyní, kdo by tady byl, aby se
modlil za ztracené? Někteří stále přicházejí do mého království.
Ale nemylte se, jste na konci a Já už nebudu čekat mnohem déle, než vás vezmu domů
ke Mně, neboť vše musí být naplněno a bezbožnost zničena. Využijte tento čas moudře,
aby vaše odměna mohla být velmi velká, až konečně přijdete domů. Někdo se modlil za vás, nyní
se modlete za někoho jiného. Takto má vůle bude učiněna a můžeme jít dál. Nemohu pro vás
přijít, dokud tyto duše nepřišly do mého království.
Ježíš

Lk 6, 46: Proč mne oslovujete "Pane, Pane", a nečiníte, co říkám?
Jan 14, 15: Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání;
Řím 6, 16: Víte přece, když se někomu zavazujete k poslušné službě, že se stáváte služebníky toho, koho
posloucháte – buď otročíte hříchu, a to vede k smrti, nebo posloucháte Boha, a to vede
k spravedlnosti.

Př 13, 13: Kdo pohrdá slovem, přivádí se do záhuby, kdežto kdo se bojí přikázání, dochází odplaty.
1Kr 2, 3: Dbej na to, co ti svěřil Hospodin, tvůj Bůh: Choď po jeho cestách a dodržuj jeho nařízení
a přikázání, jeho práva a svědectví, jak jsou zapsána v zákoně Mojžíšově, a tak budeš mít úspěch
ve všem, co budeš konat, ať se obrátíš kamkoli.

1348. 31. října 2020. Připomínka poselství Ježíše ze dne 20. srpna 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

ZPUSTOŠENÝ KRAJ

Mé děti, mnohokrát jsem vám říkal o zkáze, která přichází. Všechny národy, které se odvrátily ode
Mne, budou zničeny, ale ty, které také zkazily jiné národy, jsou Mi odpornější. Pro ty si vyhrazuji
zvláštní pozornost.
Ameriko, měla jsi ve svém světě takový potenciál. Mohla jsi přinést mnohem víc dobra, ale místo
toho sis vybrala činit ohavnost. Tvoji zvolení vůdci, kteří tě svedli na scestí, schválili zhoubné
zákony a nyní je tvá země pošpiněna víc než kdy jindy. Z tvé půdy ke Mně křičí krev, a přestože
mnoho modliteb vystoupalo ke Mně, abych tě zachránil, nyní zničím národ Ameriky. Amerika už
nebude, protože ji spálím ohněm. Ponechaný zbytek bude velmi malý, jak pročistím poslední
z mého lidu, kteří se Mi až doposud odmítali podrobit.
Ameriko, budeš předána svým nepřátelům. Proniknou přes tvá pobřeží a pro tvůj lid nebude místo,
kam by se schoval, protože vytáhnu meč na zkažené, kteří se budou snažit uniknout. Smrtící
nákaza prosytí tvé břehy. Budeš sloužit svým nepřátelům, protože jsi odmítla sloužit Mně. Kvůli tvé
vší dřívější pýše poznáš nyní potupu a ponížení.
Zničím tvá zářící města, která se promění v popel. Neprokážu ti soucit, protože ses odvrátila ode
Mne a mých cest a šla jsi proti Mně. Volal jsem tě k pokání, ale stále jsi šla proti Mně. Kvůli tomu
ti neprokážu milosrdenství, ale zničím tvé ohavnosti. Zničím tvé špatné vůdce. Zničím všechny,
kdo tě učinili pyšnou a nezávislou. Byl jsem to Já, kdo ti žehnal a jsem to Já, kdo ti odebere toto
požehnání.
Nakonec nezůstane nic a ty nebudeš dokonce schopná uživit svůj vlastní lid. Tvůj průmysl si také
vezmu. Nezanechám z tebe nic než popel a hnůj.
Připrav se, Ameriko, potkat se se svým koncem, neboť je velmi blízko. Tvoji nepřátelé pro tebe
přicházejí.
Konec je před tebou.
Ježíš
Ezechiel 5, 6-17
6: Vzepřel se však proti mým řádům a nařízením svévolněji než pronárody a země, jež jsou okolo něho; mé
řády znevážili a mými nařízeními se neřídili.“
7: Proto praví Panovník Hospodin toto: „Poněvadž hlučíte více než pronárody, které jsou okolo vás, ale
mými nařízeními se neřídíte a mé řády nezachováváte, ba ani nejednáte podle zvyklostí pronárodů, jež
jsou okolo vás,

8: proto praví Panovník Hospodin toto: Jsem proti tobě, Jeruzaléme, a vykonám uprostřed tebe soudy
před očima pronárodů.
9: Pro všechny tvé ohavnosti vykonám v tobě, co jsem ještě nevykonal a už nikdy nic takového
nevykonám.
10: Otcové budou jíst uprostřed tebe syny a synové budou jíst své otce. Tak vykonám v tobě soudy a celý
pozůstatek tvého lidu rozvěji do všech větrů.
11: Jakože jsem živ, je výrok Panovníka Hospodina, poněvadž jsi poskvrnil mou svatyni všelijakými
ohyzdnými a ohavnými modlami, ani já ti nic neslevím a nebude mi tě líto, ani já nebudu znát soucit.
12: Třetina v tobě zemře morem a zajde uprostřed tebe hladem, třetina padne okolo tebe mečem a třetinu
rozvěji do všech větrů a s taseným mečem jim budu v zádech.
13: Tím se dovrší můj hněv, upokojím své rozhořčení proti nim, a tak se potěším. I poznají, že já,
Hospodin, jsem promluvil ve své žárlivosti, že mé rozhořčení proti nim se dovršilo.
14: Obrátím tě v trosky a budeš potupou mezi pronárody, které jsou okolo tebe, před očima každého,
kdo půjde kolem.
15: Budeš pronárodům, jež jsou okolo tebe, předmětem tupení a hanobení, trestu a úděsu, až budu
nad tebou konat soudy v hněvu, v rozhořčení a rozhořčeným trestáním. Já, Hospodin, jsem promluvil.
16: Vystřelím na vás zhoubné šípy hladu, které přinesou zkázu, vystřelím je k vaší zkáze, uvedu na vás
hlad a zlámu vám hůl chleba.
17: Pošlu na vás hlad a dravou zvěř, a budeš bez dětí; projde tebou mor a krev, uvedu na tebe meč.
Já, Hospodin, jsem promluvil.“
Př 1, 23-33
23: Obraťte se, když vám domlouvám. Hle, nechám na vás proudit svého ducha, uvedu vám ve známost
svá slova:
24: Protože jsem volala, a vy jste odmítali, ruce jsem vztahovala, a nikdo na to nedbal,
25: každé mé radě jste se vyhýbali, nedali jste na mé domlouvání,
26: i já se budu smát, až budete v bídě, budu se vysmívat, až na vás přijde strach,
27: až na vás přijde strach jako ničivá bouře a vaše bída se přižene jako vichřice, až na vás přijde soužení
a tíseň.
28: Tehdy mě budou volat, a neodpovím, budou mě hledat za úsvitu, a nenaleznou,
29: protože měli poznání v nenávisti a bázeň před Hospodinem si nezvolili,
30: nedali na mou radu, každou mou domluvu znevážili.
31: Budou jíst plody své cesty, přesytí se svými plány.
32: Prostoduché zavraždí jejich odmítavost, hlupáky zahubí jejich netečnost.
33: Ale kdo mě poslouchá, v bezpečí bude bydlet a žít klidně, beze strachu z něčeho zlého.“

1349. 1. listopadu 2020. Připomínka poselství Ježíše ze dne 21. ledna 2014.

KDYŽ JE PLNO BEZPRÁVÍ

Mé děti, poslouchání přikázání v mém svatém Slovu je vždy vaším nejbezpečnějším
a nejjistějším postupem v jednání. Přejete si vědět, co přijde ve vaší budoucnosti,
v budoucnosti lidí na zemi, a Já vás chci varovat, protože je toho tolik, co "nezvládnete" vědět,
neboť odhalím-li vám příliš mnoho, budete přemoženy strachem, zatímco si přeji, abyste šly
s vírou.
S vírou ve Mne a v mou moc vás chránit. S vírou ve Mne, že výsledek dobře dopadne, přestože je
kolem vás plno zla. S vírou v mé Slovo, i když se vám bude zdát, že vše kolem je jen chaos, stále
mám kontrolu nad tím, co vidíte.
I když bude plno bezpráví, přeji si, aby moji lidé pokračovali jako dosud, poslouchali zákon,
jak jen mohou nejlépe, posloucháním Mne a mého Slova.
Bude se zdát, mé drahé děti, že v přicházejících časech, lidé v celém světě ztratí rozum,
a je k tomu důvod. Odmítli mé uvažování. Odmítli mou vládu, mé zákony a mé království,
a tak Já je vydám jim samým.

Hřích se prosadí kolem vás a zlo se rozbují, jak to dělá vždy, když myšlenky lidí jsou stále
jen zlé. Nevzdávejte se hříchu, moji lidé, ale udržujte se jím neposkvrnění, abych vás mohl
v tomto čase ochránit.
Má ochrana mých vlastních a mé zázračné zajištění pro vás, je to, co odhalí, kdo je můj.
Stejně jako v době původního odchodu mého lidu Izraele z Egypta, jen moji vlastní budou živeni
mannou a dostanou vodu ze skály. Jen moji vlastní budou ochraňováni před epidemiemi
a ďábelskými armádami.
Takže vidíte, mé děti, že se skutečně nemáte čeho bát v tom, co přichází. Vaše úloha
je jednoduchá:
Věřte a poslouchejte.
Miluji vás neutuchající láskou, která nikdy nevychladne, mé drahé děti.
Nikdy o Mně nepochybujte.
Brzy budete tady se Mnou v nebi a budete se radovat!
Ježíš

1Jan 2, 3: Podle toho víme, že jsme ho poznali, jestliže zachováváme jeho přikázání.
Jan 10, 27: Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou.
Řím 6, 16: Víte přece, když se někomu zavazujete k poslušné službě, že se stáváte služebníky toho, koho
posloucháte – buď otročíte hříchu, a to vede k smrti, nebo posloucháte Boha, a to vede
k spravedlnosti.
2Kor 5, 7: Žijeme přece z víry, ne z toho, co vidíme.
Mt 24, 12: A protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých.
1Sam 8, 7: A Hospodin Samuelovi odpověděl: "Uposlechni lid ve všem, co od tebe žádají. Vždyť nezavrhli
tebe, ale zavrhli mne, abych nad nimi nekraloval."
Gn 6, 5: I viděl Hospodin, jak se na zemi rozmnožila zlovůle člověka a že každý výtvor jeho mysli
i srdce je v každé chvíli jen zlý.
Ex 16, 15: Když to Izraelci viděli, říkali jeden druhému: "Man hú?" (To je: "Co je to?") Nevěděli totiž,
co to je. Mojžíš jim řekl: "To je chléb, který vám dal Hospodin za pokrm."
Ex 17, 6: Já tam budu stát před tebou na skále na Chorébu. Udeříš do skály a vyjde z ní voda, aby lid
mohl pít. Mojžíš to udělal před očima izraelských starších.
Neh 9, 15: Dal jsi jim chléb z nebe, když hladověli, vyvedl jsi jim vodu ze skaliska, když žíznili.
A řekl jsi jim, aby šli obsadit zemi, o které jsi s pozvednutím ruky přisáhl, že jim ji dáš.
Ž 91, 10: Nestane se ti nic zlého, pohroma se k tvému stanu nepřiblíží.
Ž 91, 5-8
5: Nelekej se hrůzy noci ani šípu, který létá ve dne,
6: moru, jenž se plíží temnotami, nákazy, jež šíří zhoubu za poledne.
7: Byť jich po tvém boku padlo tisíc, byť i deset tisíc tobě po pravici, tebe nestihne nic takového.
8: Na vlastní oči to spatříš, uzříš odplatu, jež stihne svévolníky.
Jr 31, 3: Hospodin se mi ukázal zdaleka: "Miloval jsem tě odvěkou láskou, proto jsem ti tak trpělivě
prokazoval milosrdenství."

1350. Poselství Ježíše ze dne 2. listopadu 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

ZKOUŠKY A ZASE ZKOUŠKY

Mé děti, každé z vás bude v této době vyzkoušeno a znovu vyzkoušeno. Budete znovu vyzkoušeny
tam, kde jste přede Mnou neobstály, a pak bude zkoušeny znovu.
Budete znovu vyzkoušeny ve starých oblastí pokušení, abyste ukázaly, co je ve vašem srdci, zda
budete poslouchat má Přikázání, nebo si zvolíte svou vlastní cestu. Selžete-li znovu, projdete
dalším výcvikem.
Kromě nových zkoušek ve starých oblastech pokušení, se podrobíte novým zkouškám – budete
zkoušeny v oblastech, v nichž jste dříve nebyly zkoušeny. Všechny mé děti, které tady budou po
celou dobu trvání, musí projít těmito zkouškami, aby ukázaly, že jsou dost silné přetrvat. Pokud
selžete v těchto zkouškách, projdete dalším výcvikem, a pak budete testovány znovu.
Připravte se na tyto zkoušky – buďte mimořádně poslušné a prožívejte svůj život se Mnou –
uctívejte Mě, chvalte Mě, a čtěte mé svaté Slovo, abyste posílily svého ducha, mysl a tělo.
Brzy přijde čas, kdy už žádné zkoušky nebudou a vše, co jste se naučily, bude podrobeno
závěrečné zkoušce. Chci, aby si mé děti vybraly správně a prošly těmito zkouškami.
Ježíš

Jak 1, 12: Blahoslavený člověk, který obstojí ve zkoušce; když se osvědčí, dostane vavřín života, jejž Pán
zaslíbil těm, kdo ho milují.
1Petr 4, 112: Moji milovaní, nebuďte zmateni výhní zkoušky, která na vás přišla, jako by se s vámi dělo
něco neobvyklého,
Mal 3, 2: Kdo však snese den jeho příchodu? Kdo obstojí, až se on ukáže? Bude jako oheň taviče, jako louh
těch, kdo bělí plátno.

1351. Poselství Ježíše ze dne 3. listopadu 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

POCHOPILI BYSTE

Ach, moji lidé, ptáte se Mne, co přichází na Zem, ale neděláte si žádný čas pro Mne. Prosíte Mě,
abych vám požehnal, přesto neposlechnete ani nejmenší vybídnutí ode Mne. Říkáte,
že chcete pokoj, a přesto pokračujete ve svém hříchu.
Kdybyste se seznámili s mým svatým Slovem, pochopili byste, proč neplním vaše přání.
Dělá Mi radost žehnat mým dětem, když jsou Mi poslušné. Když se ochotně podřídí mým trestům.
Když rychle pomohou druhému na můj podnět. A těší Mě učit ty, kdo stále neposlouchají, abych
jim nabídl lepší cestu. Cestu pokoje a uzdravení.
Mé děti, ještě nechápete, že mnoho z vašich zkušeností je založeno na vaší poslušnosti
a neposlušnost vůči Mně?
Ježíš

Jan 14, 15: Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání;
Lk 6, 46: Proč mne oslovujete "Pane, Pane", a nečiníte, co říkám?
Řím 6, 16: Víte přece, když se někomu zavazujete k poslušné službě, že se stáváte služebníky toho, koho
posloucháte – buď otročíte hříchu, a to vede k smrti, nebo posloucháte Boha, a to vede
k spravedlnosti.
Mt 7, 21: Ne každý, kdo mi říká "Pane, Pane", vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého
Otce v nebesích.
Jak 1, 22: Podle slova však také jednejte, nebuďte jen posluchači – to byste klamali sami sebe!
Iz 1, 19: Budete-li povolní a poslechnete, budete požívat dobrých darů země.

1352. Poselství Ježíše ze dne 4. listopadu 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
PODMÍNKY SE MĚNÍ

Mé děti, podmínky ve vašem prostředí budou nyní velmi odlišné. Změny přicházejí rychlým
tempem, někdy pro vás až příliš rychlým, než abyste s nimi držely krok. Ale nemusíte s nimi držet
krok, stačí držet krok se Mnou.
Udržujete krok se Mnou tím, že Mi dáváte svůj čas, pozornost a myšlenky, abych mohl vést každý
váš krok. Některé z vás začnu v tomto čase stěhovat na nová místa. Nezpochybňujte tato
stěhování, neboť jen Já vím, kde je pro vás nejlepší být. Buďte si jisté, že zaopatřím ty, které Mě
poslouchají na každém kroku cesty, a nařídím, abyste byly zajištěny, kdykoli vás pošlu na misi.
Nebojte se toho, co přichází, ale radujte se ze své spásy. Vězte, že brzy, velmi brzy, opustíte
všechny vaše pozemské starosti a budete tady se Mnou.
Ježíš

Iz 30, 21: A na vlastní uši uslyšíš za sebou slovo: "To je ta cesta, jděte po ní," ať budete chtít doprava
nebo doleva.
1Kr 17, 1-9
1: Elijáš Tišbejský z přistěhovalců gileádských řekl Achabovi: "Jakože živ je Hospodin, Bůh Izraele,
v jehož jsem službách, v těchto letech nebude rosa ani déšť, leč na mé slovo."
2: I stalo se k němu slovo Hospodinovo:
3: "Jdi odtud a obrať se na východ a skryj se u potoka Kerítu proti Jordánu.
4: Z potoka budeš pít a přikázal jsem havranům, aby tě tam opatřovali potravou."
5: Šel tedy a učinil, jak řekl Hospodin. Usadil se u potoka Kerítu proti Jordánu.
6: A havrani mu přinášeli chléb i maso ráno a chléb i maso večer a z potoka pil.
7: Uplynula řada dnů a potok vyschl, protože v zemi nenastaly deště.
8: I stalo se k němu slovo Hospodinovo:
9: "Vstaň a jdi do Sarepty, jež je u Sidónu, a usaď se tam. Hle, přikázal jsem tam jedné vdově,
aby tě opatřovala potravou."
Ge 15, 1: Po těchto událostech se stalo k Abramovi ve vidění slovo Hospodinovo: "Nic se neboj, Abrame, já
jsem tvůj štít, tvá přehojná odměna."

1353. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 4. listopadu 2020.
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DRŽTE SE PRAVÉHO UČITELSKÉHO ÚŘADU CÍRKVE
Boží lidé:

Přicházím, abych vás vyzval k věrnosti domu Otce, k věrnosti, která není ochromená
strachem, ale která roste vírou.
Lidstvo je nasyceno hustou mlhou, kterou zlo pokrylo lidská stvoření, aby se nedívalo
na dobro, ale pokračovalo po cestě prostřednosti, která je vede k pádu do spárů Zlého.
Boží lidé i nadále směřují ke lži, převlečené za dobro lidskou vůlí. Církev našeho Krále
a Pána Ježíše Krista čelí svým vlastním rozhodnutím, aniž by brala v úvahu Boží vůli,
a proto nadměrně trpí.

Brány očisty celého lidstva se i nadále otevírají, kdy předpověděné události se odhalují rychlostí,
stanovenou mocnými této Země, rychlostí stanovenou neposlušným lidstvem,
dál od vůle Boha a naší Královny a Matky, v rytmu, určeném těmi, kdo zůstali v postavení moci,
aby uváděli duše do omylů a předávali je samotnému ďáblu.
Chtivost, moc použitá ke zlu, otřesená společnost, nemorálnost, tato generace smrti, války,
hladomory, komunismus, pronásledování, temnota, rozkol, nedostatek lásky, jsou v této chvíli
částí cesty lidstva, po níž kvůli své zlé práci a jednání musí jít. Mějte na paměti, že
žádná velká ani malá událost se nestane, aniž to dovolí Boží vůle.
Lidstvo se samo bez milosti ničí, nenachází štěstí, nenachází uspokojení v ničem, tváří v tvář
nedostatku lásky, kvůli vzdálenosti, kterou udržuje s naším Králem a Pánem Ježíšem Kristem a naší
Královnou a Matkou.
Držte se pravého učitelského úřadu církve našeho Krále Ježíše Krista, nenechejte se svést ze
správné cesty, zlo se maskuje za ovce, aby vás zmátlo. Toto je pro vás pravá chvíle, kdy máte
prokázat trpělivost, vytrvalost, pravou povahu každého jedince, zajímat se o Boží věci. PRACUJTE
TEĎ pro Boží království, nemarněte čas na banální, světské věci!
Je naléhavé, aby děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista se sjednotily a sdílely požehnání, které
obdrží už předem, spolu se svými bližními, dřív, než falešní páni lidstva zabrání rozdělování
požehnání a omezí svobodu lidských stvoření ve všech ohledech, které se týkají spásy duší.
Čím jste nedbalejší, tím víc vás zatíží lhostejnost vůči těmto výzvám a pro vaše bratry
bude těžší, aby poznali anděla pokoje, který přijde s naší Královnou
a Matkou, aby si mohli být jisti, že je tím, kdo byl oznámen.
Milovaní lidé, které chrání mé legie, je tolik lidských stvoření, kráčející do zničení, příliš mnoho,
kolik jich padne do propasti!
Modlete se za vaše bratry a rychle jim pomozte!
Boží lidé, modlete se, modlete se za lidstvo, dveře, které označí obraz budoucnosti
všech, se ještě víc otvírají.
Boží lidé, modlete se, modlete se za ty, kdo, i když vědí, co se děje, zavírají své srdce
Božím výzvám a vzdávají se vědění, které jim dává Boží láska.
Boží lidé, modlete se za větší duchovnost a větší pravdu v každém z vás.
Boží lidé, modlete se, abyste jednali jako praví bratři a sestry, a ne jako draví ptáci,
dávající potravu ďáblu.
Boží lidé, modlete se, události nebudou čekat, tajemství nepravosti se objeví
v nepřítomnosti Katejona [2Thes 2, 3-4].
Boží lidé, modlete se, postavte se čelem oznámenému okamžiku…
Zbožňujte Nejsvětější Trojici, jděte k naší a vaší Královně a Matce, Blahoslavené Panně Marii.
NEJSTE SAMI.
PŘIJMĚTE POMOC MÝCH NEBESKÝCH LEGIÍ.
KDO JE JAKO BŮH?
NIKDO NENÍ JAKO BŮH!

Svatý archanděl Michael
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KDO JE OPRAVDU MŮJ

Je vskutku jen velmi málo mých dětí, které mohou projít zkouškami těchto časů konce. Vzácných
několik, které nejen znají mé svaté Slovo, ale také jej činí. Jdou v mém vzácném Slovu a mé
vzácné Slovo jde s nimi. Projde s nimi vše, co má přijít. Tak mnoho mých dětí zná mé Slovo, ale
přijde pokušení a už si nevzpomenou podle něj jednat. Satan jim ukradne Slovo z jejich srdcí a ony
padnou do hříchu.
V těchto časech, děti, přijdou mnohá pokušení s velkým nedostatkem u vašeho prahu. Když ti,
které milujete, jsou v nouzi, budete v pokušení Mě zapřít, abyste je nakrmily a poskytly jim
přístřeší. Vaše láska k nim je velká.
Když jste hladoví, budete v pokušení Mě zapřít, abyste utišily bolesti v břiše, ale jestli Mě zapřete,
už nebude cesta zpátky ke Mně a vy budete předány Zlému. Za všech okolností si musíte zvolit
sloužit Mně, nebo ztratit svou věčnou duši. Říkám vám o tom nyní, abyste mohly rozjímat o své
cestě a o přicházejících volbách.
Tyto časy ověří, kdo je skutečně můj, a kdo ne, a určí vaše příští místo pobytu.
Budete trpět nepohodlí kvůli potřebě být navždy mým? Nebo prodáte v tom čase svou nesmrtelnou
duši za misku polévky? Pro chvíli pohodlí, když je vše kolem vás v nepohodě?
Zvolte si moudře, moji drazí, protože tuto volbu nemůžete vrátit zpět.
Ježíš

Lk 6, 45-49
45: Dobrý člověk z dobrého pokladu svého srdce vydává dobré a zlý ze zlého vydává zlé. Jeho ústa mluví,
čím srdce přetéká.
46: Proč mne oslovujete "Pane, Pane", a nečiníte, co říkám?
47: Víte, komu se podobá ten, kdo slyší tato má slova a plní je?
48: Je jako člověk, který stavěl dům: kopal, hloubil, až položil základy na skálu. Když přišla povodeň,
přivalil se proud na ten dům, ale nemohl jím pohnout, protože byl dobře postaven.
49: Kdo však uslyšel má slova a nejednal podle nich, je jako člověk, který vystavěl dům na zemi bez
základů. Když se na něj proud přivalil, hned se zřítil; a zkáza toho domu byla veliká.
Zj 13, 11-18
11: Vtom jsem viděl jinou šelmu, jak vyvstala ze země: měla dva rohy jako beránek, ale mluvila jako drak.
12: Z pověření té první šelmy vykonává veškerou její moc. Nutí zemi a její obyvatele, aby klekali před
první šelmou, které se zahojila její smrtelná rána.
13: A činí veliká znamení, dokonce i oheň z nebe nechá před zraky lidí sestoupit na zem.
14: Bylo jí dáno dělat znamení ke cti první šelmy a svádět jimi obyvatele země; rozkazuje obyvatelům
země, aby postavili sochu té šelmě, která byla smrtelně zraněna mečem, a přece zůstala naživu.
15: Je jí dáno, aby do sochy té šelmy vdechla život, takže ta socha mluvila a vydala rozkaz,
že zemřou všichni, kdo před ní nepokleknou.

16: A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce
nebo na čele cejch,
17: aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména.
18: To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka,
a je to číslo šest set šedesát šest.
Zj 14, 9-13
9: Za nimi letěl třetí anděl a volal mocným hlasem: "Kdo kleká před šelmou a před její sochou,
kdo přijímá její cejch na čelo či na ruku,
10: bude pít víno Božího rozhorlení, které Bůh nalévá neředěné do číše svého hněvu; a bude mučen ohněm
a sírou před svatými anděly a před Beránkem.
11: A jeho muka neuhasnou na věky věků a dnem ani nocí nedojde pokoje ten, kdo kleká před šelmou a
jejím obrazem a nechal si vtisknout její jméno.
12: Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši."
13: A slyšel jsem hlas z nebe: "Piš: Od této chvíle jsou blahoslaveni mrtví, kteří umírají v Pánu. Ano, praví
Duch, ať odpočinou od svých prací, neboť jejich skutky jdou s nimi."

1355. Poselství Ježíše ze dne 6. listopadu 2020.
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STRAŠNÁ CENA ZA HŘÍCH

Jak si mnozí z vás uvědomili, jste v době testování a opětovného testování. Nepohlížejte
na tyto zkoušky jako na tvrdost, mé děti. Jsou vám k užitku. Testování vám ukáže, co je
ve vašem srdci a zda dodržujete má Přikázání tak, jak věříte, nebo ne.
Mnoho z mých dětí věří, že by Mi nikdy nebyly neposlušné a probíhající zkoušky jim odhalí, že se
mýlí. Zkoušky často přicházejí nečekaně. Chci, abyste lépe poznaly svá srdce, abych vás mohl vést
vpřed a posílit vás proti hříchu v tom, co přichází.
Mé děti, zaplatíte strašnou cenu za hřích v nadcházejícím čase. Vaše hříchy v tom čase, a při
vstupu do tohoto času, přitáhnou k vám démony, které si nedovedete představit, a bude jim
dovoleno vás mučit. Musíte přijmout, že uvidíte nová zla, která nebudou taková, jak jste si kdy
mohly představit.
Nastavte svá srdce tak, abyste Mne ve všech ohledech poslouchaly, a čiňte to. Budete velmi
šťastné, že jste to udělaly.
Ježíš

Jak 1, 12: Blahoslavený člověk, který obstojí ve zkoušce; když se osvědčí, dostane vavřín života, jejž Pán
zaslíbil těm, kdo ho milují.
1Petr 4,12: Moji milovaní, nebuďte zmateni výhní zkoušky, která na vás přišla, jako by se s vámi dělo něco
neobvyklého.
Ml 3, 2: Kdo však snese den jeho příchodu? Kdo obstojí, až se on ukáže? Bude jako oheň taviče, jako louh
těch, kdo bělí plátno.
Jan 14, 15: Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání;
Lk 11, 28: Ale on řekl: "Blaze těm, kteří slyší Boží slovo a zachovávají je."

Mt 7, 13-14
13: Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo
tudy vcházejí.
14: Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá.

1356. 7. listopadu 2020. Připomínka poselství Ježíše ze dne 22. srpna 2012.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

DRŽTE SE MNE

Přeji si, aby všechny mé děti chodily ve větší vzájemné lásce, neboť je to má přirozenost, která se
ve vás projevuje, když tak jednáte. Cožpak jsem neřekl v mém Slovu: Podle toho vás všichni lidé
poznají, že jste moji stoupenci, když máte lásku jeden k druhému. A je tomu tak.
Čí stoupenci jste, když nechodíte v mé Lásce? Neboť pak vás nepřítel může použít pro své zlé
potěšení, když se nepodřídíte mé vůli a nechodíte po mých cestách, a pokaždé, když vás
k tomu zneužije, zaséváte návrat zla do svých vlastních životů, mé drahé děti. Přeji si, abyste žily
šťastně a svobodně ve Mně, ale to vyžaduje, abyste chodily po mých cestách.
Nepřítel nyní přichází, aby vyzkoušel mnoho z vás novými způsoby v novém času zkoušek, abyste
mohly být zušlechtěny, kvůli mým záměrům na této Zemi. Některé z vás tyto zkoušky nepřežijí,
protože podlehnou touhám svého těla, a tím, že se vrátí na cesty hříchu, budou zničeny.
Mé děti, přeji si, abyste setrvaly na mých cestách a odevzdaly se Mi v tomto zdokonalování, ale
když budete spěchat k útěchám svého těla, zničí vás skrze váš hřích.
Žijete v těžkém čase, kdy dochází k mnoha přechodům a změnám. Občas pocítíte nejistotu.
Utíkejte ke Mně kvůli stabilitě, protože Já se neměním. Držte se Mne kvůli vaší bezpečnosti, neboť
Já vás nezklamu. Jděte těsně u Mne a neztratíte svou cestu, protože Já vás nepovedu na
nesprávné chodníčky.
Mnoho z toho, co víte, se nyní otřásá a vy sledujete v nejistotě, kam až se to rozvine. Neupírejte
svůj zrak na svět, mé děti, ale na Mne, svatého z Izraele, neboť Já jsem již nařídil, jak to skončí a
má obrovská moc vám pomůže.
Držte se Mne a nebojte se, neboť vás miluji trvalou Láskou a vaše dny jsou v mých rukou. Jsem
skutečně schopen vás vést a chránit v tomto čase, dokud nepřijdete ke Mně domů.
Ježíš

Jan 3, 35: Otec miluje Syna a všecku moc dal do jeho rukou.
Jak 4, 7: Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží
se k vám.
Gal 6, 7-8
7: Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí.
8: Kdo zasévá pro své sobectví, sklidí zánik, kdo však zasévá pro Ducha, sklidí život věčný.
Ml 3, 6: "Já, Hospodin, jsem se nezměnil, ani vy jste nepřestali být syny Jákobovými."

Iz 26, 3: Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem, pokojem, neboť v tebe doufá.
Ž 89, 18: neboť ty jsi leskem jejich moci; tvou přízní se náš roh zvedá.
Jr 31, 3: Hospodin se mi ukázal zdaleka: "Miloval jsem tě odvěkou láskou, proto jsem ti tak
trpělivě prokazoval milosrdenství."
Ž 31, 14-15
13: Sešel jsem jim z mysli jako mrtvý, jako rozbitá nádoba.
14: Z mnoha stran pomluvy slyším. Kolkolem děs! Smlouvají se na mě, kují pikle, chtějí mi
vzít život.
15: Já však, Hospodine, důvěřuji tobě, pravím: "Ty jsi můj Bůh."
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ČAS OTŘESŮ JE U VÁS

Mnoho z mých dětí pocítilo, že se uvnitř třese. Mnoho jich mělo vize a sny o otřesech
a věcech, které byly otřeseny. Otřesy jsou nyní zde a stále přicházejí, mé děti, protože
čas otřesů je u vás.
Vše uvnitř člověka bude otřeseno do základů. Jestli je nevěřící, bude se třást strachem.
Ti, kdo chodí po mých cestách, se budou třást pomazáním mé obrovské moci na jejich životech, a
v této době vyjdou a vykonají velké činy v mém jménu. Svět je také otřesen – tím, co přinese
budoucnost.
Budoucnost každého člověka a národa je v mé ruce a Já vynesu soud podle vašich skutků. Ti, kdo
si myslí, že nevidím jejich hříchy, se mýlí. Ti, kdo si myslí, že Mi na tom nezáleží, se mýlí. V obou
případech Mi na tom záleží a vidím – jak vás, tak i vaše skutky.
Mnozí ve světě nevidí čas na duchovních hodinách. Mnozí si nepřejí být vyrušováni ze svých
světských potěšení a svých pozemských aktivit. Nemají čas pro Boha, který je stvořil, který
vyměřuje jejich požehnání a jejich další dech života. Nevidí, že je to má mocná ruka, která jim
dovoluje užívat si svých potěšení, jimž se oddávají.
Ach, člověče, který na Mne nemáš čas, svět se stal tvým bohem a ty mu musíš sloužit, i když v
přicházejících dnech budeš po Mně toužit. Budeš ke Mně volat ve svém strádání a budeš si přát Mě
poznat, ale okolnosti v té době ti ztíží se něco o Mně dovědět.
Proč chodíte za bohy ze dřeva a z kamene, kteří vás nemohou zachránit, ani ochránit před tím, co
přichází? Proč uctíváte to, co vidíte, co se rychle obrátí v prach a co si nemůžete odnést z tohoto
času?
Ježíš

Lk 21, 25-26
25: Budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách a na zemi úzkost národů, bezradných, kam se podít před
řevem valícího se moře.

26: Lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět. Neboť mocnosti nebeské se
zachvějí.
Ez 38, 19: A promluvím ve svém rozhorlení, v ohni své prchlivosti: Jistojistě přijde v onen den na
izraelskou zemi veliké zemětřesení.
Řím 2, 3: Myslíš si snad, když soudíš ty, kdo takto jednají, a sám činíš totéž, že ty ujdeš soudu Božímu?
Jr 17, 10: Já Hospodin zpytuji srdce a zkoumám ledví, já každému splatím podle jeho cesty, podle ovoce
jeho skutků.“
Da 5, 23: Ale povýšil ses nad Pána nebes. Přinesli před tebe nádoby z jeho domu a pil jsi z nich víno ty i
tvoji hodnostáři, tvé ženy i ženiny, a chválil jsi bohy stříbrné a zlaté, bronzové, železné, dřevěné a
kamenné, kteří nic nevidí, neslyší ani nevědí. Boha, v jehož rukou je tvůj dech a všechny tvé cesty, jsi však
nevelebil.
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MODLITBA A PŮST

Kde je čest, kterou Mi dluží mé děti? Kde je má chvála? Pokořily jste se přede Mnou půstem a
modlitbou?
Znáte nepohodlí? Měly jste hlad? Pročpak si myslíte, že to můžete udělat? Jak Mi chcete sloužit a
pak Mě nezapřít, když nyní sloužíte jen svému břichu?
Neznáte žádnou disciplinu.
Mé děti, řekl jsem vám, co přijde. Připravte se!! Připravte se, aby vaše duše nebyla v tom čase
ztracena.
Jen kdybyste Mě poslechly v modlitbě a půstu.
Ježíš

Mal 1, 6-12
6: Syn ctí svého otce a služebník svého pána. "Jsem-li Otec, kde je úcta ke mně? Jsem-li Pán, kde
je bázeň přede mnou, praví Hospodin zástupů vám, kněží, kteří zlehčujete mé jméno. Ptáte se:
Čím zlehčujeme tvé jméno?
7: Přinášíte na můj oltář poskvrněný chléb a ptáte se: Čím jsme tě poskvrnili? Tím, že říkáte,
že Hospodinův stůl není třeba brát vážně.
8: Když přivádíte k oběti slepé zvíře, to není nic zlého? Když přivádíte kulhavé a nemocné, to není nic
zlého? Jen to dones svému místodržiteli, získáš-li tak jeho přízeň a přijme-li tě, praví Hospodin zástupů.
9: Tak tedy proste Boha o shovívavost, aby se nad námi smiloval. Vlastní rukou jste to činívali. Cožpak
mohu někoho z vás přijmout? Praví Hospodin zástupů.

10: Kéž by se mezi vámi našel někdo, kdo by zavřel dveře, abyste marně nezapalovali na mém oltáři oheň!
Nemám ve vás zalíbení, praví Hospodin zástupů, a dary z vaší ruky neoblibuji.
11: Od východu slunce až na západ bude mé jméno veliké mezi pronárody. Na každém místě budou
přinášet mému jménu kadidlo a čistý obětní dar. Zajisté bude mé jméno veliké mezi pronárody, praví
Hospodin zástupů.
12: Ale vy je znesvěcujete, když říkáte, že Panovníkův stůl je možno poskvrňovat, a to, co je na něm,
obětovaný pokrm, není třeba brát vážně."
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IDOLY

Až se vrátím, najdu mé děti, jak drží své idoly a uctívají je? Najdu je, jak Mě odstrčí stranou, aby
jim věnovaly více času?
Kdy poznáte, že bůh, kterého uctíváte, nejsem Já? Kdy si uvědomíte, i když věříte, že vaše srdce,
myšlenky a váš čas patří Mně, že je to daleko od pravdy?
Já jsem velký Král a mocný Bůh. Musím být první ve vašem čase, úplně každý den, a přesto Mi
přinášíte jen minuty, které vám zbudou.
Není Král Králů prvním ve vašem čase? Nepatří Mu většina vašich myšlenek? Vaše srdce?
Žádáte Mě, abych vás uctil mou přízní, přesto vy neuctíváte Mne.
Ježíš

Ex 20, 3-6
3: Nebudeš mít jiného boha mimo mne.
4: Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí.
5: Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující.
Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí,
6: ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají.
Ž 16, 4: "Útrapy si rozmnožují, kdo běhají za jinými bohy. Ani trochu krve v úlitbu jim nedám, jejich
jméno nepřejde mi přes rty."
Kol 3, 5: Proto umrtvujte své pozemské sklony: smilstvo, necudnost, vášeň, zlou touhu a hrabivost,
která je modloslužbou.
Iz 44, 9-11
9: Výrobci model jsou všichni k ničemu; Modly, které mají za žádoucí, jim nijak neprospějí. Jejich
svědkové, ti nic nevidí a nic nevědí, jsou jen pro ostudu.
10: Kdo si boha vyrábí, jen modlu si odlévá; nebude z toho mít žádný prospěch.
11: A všechny jeho společníky poleje stud. Řemeslníci jsou pouzí lidé. Ať se sem všichni shromáždí,
ať se tu postaví; propadnou strachu a zastydí se spolu.

Iz 44, 18: Nevědí nic a nechápou, mají oči zalepené a nevidí, jejich srdce nevnímá.
Ž 135, 15: Modly pronárodů jsou stříbro a zlato, dílo lidských rukou.
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OKNO MÉ MILOSTI

Už jen skulina zůstává, než se zavře okno mé milosti.
Ti, kdo nepřijmou mou velkou oběť dřív, budou pak snášet velké potíže, aby tak učinili. Volám je
nyní.
Je čas pro mé služebníky, mé svědky a mé proroky, aby povstali a volali ztracené, aby byli
zachráněni. Ať už jste kdekoli, úpěnlivě vás žádám, abyste dělali tuto práci. Čas vypršel,
a ti, kdo Mě v tom neposlouchají, přijdou o tuto příležitost ve prospěch jiných, ochotnějších, než
jsou oni.
V mých očích je to velmi vážná věc. Miliony těchto ztracených duší půjdou brzy do místa věčného
trápení, v té temné noci.
Ježíš

Jan 9, 4-5
4: "Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci
pracovat.
5: Pokud jsem na světě, jsem světlo světa."
1Kor 3, 6-9
6: Já jsem zasadil, Apollos zaléval, ale Bůh dal vzrůst;
7: a tak nic neznamená ten, kdo sází, ani kdo zalévá, nýbrž Bůh, který dává vzrůst.
8: Kdo sází a kdo zalévá, patří k sobě, ale každý podle vlastní práce obdrží svou odměnu.
9: Jsme spolupracovníci na Božím díle, a vy jste Boží pole, Boží stavba.
1Kor 15, 57-58
57: Chvála buď Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista!
58: A tak, moji milovaní bratří, buďte pevní, nedejte se zviklat, buďte stále horlivější v díle Páně; vždyť
víte, že vaše práce není v Pánu marná.
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KDO JIM TO ŘEKNE?

Okno milosrdenství se zasouvá dolů. Už tam není téměř žádný otvor.
Zavírám okno mého milosrdenství – lidé odmítají činit pokání a Já začínám být unavený voláním k
nekajícím, aby se ke Mně obrátili.
Je čas k naplnění celého mého svatého Slova a k návratu domů všech, kdo jsou moji.
Mé děti, váš svět se každým dnem stává více zlým. Toužím zastavit ničemnost, ale mé srdce je pro
ty, kdo Mě ještě neznají. Je jich tolik, kteří nikdy nevyslovili mé jméno, nebo nevědí, že jsem
zemřel pro ně.
Kdo jim to řekne?
Ježíš

Jan 9, 4-5
4: "Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci
pracovat.
5: Pokud jsem na světě, jsem světlo světa."
1Kor 3, 6-9
6: Já jsem zasadil, Apollos zaléval, ale Bůh dal vzrůst;
7: a tak nic neznamená ten, kdo sází, ani kdo zalévá, nýbrž Bůh, který dává vzrůst.
8: Kdo sází a kdo zalévá, patří k sobě, ale každý podle vlastní práce obdrží svou odměnu.
9: Jsme spolupracovníci na Božím díle, a vy jste Boží pole, Boží stavba.
1Kor 15, 57-58
57: Chvála buď Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista!
58: A tak, moji milovaní bratří, buďte pevní, nedejte se zviklat, buďte stále horlivější v díle Páně; vždyť
víte, že vaše práce není v Pánu marná.
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NEČEKEJTE NA ZNAMENÍ A SIGNÁLY

Moji milovaní lidé,

MŮJ VĚRNÝ ZBYTEK JE ODVÁŽNÝ, SILNÝ A NEBOJÁCNÝ…
Volal jsem lidská stvoření po celé Zemi, aby se staly částí mého svatého Zbytku a odpověď byla
většinou kladná. Avšak jak ubozí a opuštění jsou ti, kteří se ke Mně ze světských důvodů obracejí
zády, kdo Mě zrazují a vedou můj lid na zcestí – ti zakusí chvíle hrůzy. Nehledejte to, co je světské:
můžete je najít všude. Ďábel světské nabídl lidstvu, a lidstvo je přijalo.
Lidské stvoření se musí setkat se Mnou v mém kříži a dívat se na Mne, aby našlo
pravou lásku, pravý duchovní význam a skutečné odevzdání bez omezení
a podmínek. Dosáhne toho sjednocením s mým křížem slávy a majestátu a tím, že bude mít
srdce z masa, ne z kamene. Takové je prostupné jen pro ďábla.
V těchto chvílích vystupují mocní lidé, kteří řídí svět, aby svými nařízeními vtiskli do každého svého
řádu pokyny, které vedou tuto generaci k setkání s bolestí, s omyly, které bolest vyvolávají, s
chaosem, s falešným náboženstvím, které není moje, se záměrně překroucenou spiritualitou,
abyste ztratili duši.
Řeky zmatku se rozlévají v situacích příznačných pro tuto dobu, v níž se nacházíte.
Neodcházejte ode Mne, neodcházejte, buďte pevní!
Světová ekonomická moc má mezi svými záměry změnit lidskou mysl tím, že vám nechá věřit, že
stát daleko jeden od druhého je lékem k vymýcení nemoci. Děti, nejen, že čelíte této nemoci, ale
bylo pro vás připraveno více nemocí – výsledek lidské vůle, nikoli mé vůle.

Nesnažte se vynikat ve všem, ale buďte opravdovými experty v mé Lásce, víře, naději,
v dobročinnosti, protože jsem vás povolal uskutečnit můj plán spásy lidstva. Stejně
jako jsem si v minulosti vybral učedníky, nyní vás volám, abyste Mě následovali bez
podmínek, abyste připravili věrný Zbytek.
Vyzývám vás, abyste byli mou vlastní Láskou, průzračnou, abyste si vzájemně důvěřovali
a ochraňovali jeden druhého, neboť světu se podaří udržet mé chrámy zavřené a vzdálí
vás ode Mne.
Povstání bratrů proti bratrům budou následovat jedno za druhým, vyjde najevo lidská krutost
i manipulace světové velmoci s národy, ať už jsou jakékoli.
Moji milovaní:
Nečekejte na zítřek, změna musí přijít teď!
Shora přijdou šokující atmosférické jevy v souvislosti s přiblížením nebeského tělesa k
Zemi, k němuž dojde nečekaně.
Já přijdu, aby se každá bytost sama prohlédla a přezkoumám, zda její jednání a činy zůstaly
připoutány k mým Zákonům, nebo ne. Každá osoba bude svůj vlastní soudce, osvícená mým
Duchem Svatým, aby sama sebe neoklamala. Tímto způsobem určíte svou hodnotu správnou
mírou.
Nečekejte na znamení a signály, které mají přijít: žijete v jejich středu a každou chvílí budou větší
a tvrdší.
Moji lidé, zůstaňte bdělí: nepadněte do spárů ďábla.
Čekáte, až vás zavolají, abyste byli označeni pečetí ďábla, ale vzhledem ke znalostem,
které člověk získal o záměrech zla, značka ďábla vám bude zavedena, aniž byste si to
uvědomili.
Neztraťte svou duši, zachraňte svou duši.
Modlete se, mé děti, modlete se za zemi severu, Orel bude zaskočen.
Modlete se, mé děti, modlete se za Anglii a Francii, terorismus je zbarví do ruda.
Modlete se, mé děti, modlete se za Španělsko, krev se prolévá, mé děti trpí.
Modlete se, mé děti, modlete se za Portoriko, bude otřeseno.
Modlete se, mé děti, modlete se za Argentinu. Chybí potraviny a lidé jsou zmatení.
Moji lidé, abyste dosáhli ke Mně, musíte projít zkouškou ohněm a shledáni být hodni. Vůle pyšného
člověka zrychlila události a touha po moci ekonomických mocností probudila nemoc. Nejistota je
celosvětová.
Moji lidé se ke mně vrátí a budou mým lidem a Já jejich Bohem. Nepřijmou jiné bohy,
ale "budou mým lidem a Já jejich Bohem" na věky věků [Jr 7, 23].
Žehnám vám, moji lidé.
Váš Ježíš
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VARUJ JE

V neděli ráno, 8. listopadu jsem šla na procházku se svými psy a mluvila k Pánu. Zeptala jsem se
Pána, co chce, abych připravila pro můj audio pořad na tento týden.
V duchu se mi otevřela vize, v níž jsem viděla lidi po kolena v hustém bahně. Pán mi ukázal, že
husté bahno byl jejich hřích a že tam uvízli – nemohli se pohybovat (nepřítel je držel
v zajetí).
Ukázal mi, že jsou zaklesnutí ve svém hříchu a že se nemohou osvobodit a (následovně) Jej
nemohou uslyšet, což mě velmi rozesmutnilo.
Moji lidé, kteří odmítají opustit své hříchy, ulpívají na tom, co je nakonec zničí. Lpějí na svém
hříchu a ve svém hříchu uvíznou, dokud nepřijde zkáza. Až nechám dopadnout mé soudy, zemřou
tam.
Mnozí z nich mají znalosti, dcero, jak se osvobodit, ale dali přednost svým hříchům přede Mnou.

Co jim mohu říct, Pane, když už to vědí?
VARUJ JE.
Varuj je, že zhouba přichází a Já pomohu těm, kdo jdou se Mnou a snaží se zcela činit mou vůli.
Ale těm, kdo místo Mne si zvolili svůj hřích, nepomůžu. Vydám je bohu, kterého si vybrali.
Je to jejich volba, ne moje, která je zničí.
Vždy to tak bylo - lidé touží udržet si svůj hřích a také mít Mě a všechny výhody, které přináším,
ale nemohou mít obojí – Mne a svůj hřích.
Ježíš

Poznámka: ačkoliv mi Pán ukázal lidi uvízlé ve svém hříchu a nemohoucí se osvobodit, důvod, proč
se nemohou osvobodit, je to, že se odmítají [z hříchu] vymanit, ne proto,
že je nemožné se osvobodit. Dal nám autoritu skrze jméno Ježíš [Mk 16, 17-18].
Jak řekl, lpějí na tom, co je nakonec zničí. Pán nám nikdy neříká, abychom dělali něco,
co nám nedovolil.

Jak 4, 7: Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží se
k vám.
1Jan 1, 8-10
8: Říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není.
9: Jestliže vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od
každé nepravosti.
10: Říkáme-li, že jsme nezhřešili, děláme z něho lháře a jeho slovo v nás není.

Řím 6, 23: Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu.
Mk 7, 23: "Všecko toto zlé vychází z nitra a znesvěcuje člověka."
Gal 5, 16: Chci říci: Žijte z moci Božího Ducha, a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost.

Poznámka překladatele:
Této tematice se věnuje také poselství paní MBM č. 069 z 19. dubna 2011 v 23:50.
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VYHLÍŽEJTE TATO ZNAMENÍ

Mé děti, válka brzy přijde do Ameriky. Válka mezi jejími vlastními národy. Váš protivník, ďábel,
zasel svár a další neshody, protože chce vidět vraždy a zkázu. Nyní politická událost odpálí sud
prachu emocí a boje budou následovat.
Dávejte pozor na vymezené dělicí linie. Dávejte pozor na krátkou dobu ticha, právě před výbuchem
násilí, které ji zahájí.
Dávejte pozor na tato znamení a vězte, že váš svět se navždy změní, jakmile začne, neboť válka
mezi národy bude následovat. Americe závidí mnoho jiných národů a některé povedou válku, aby
se jí zmocnily.
Ježíš

Mt 16, 3: A ráno: "Dnes bude nečas, slunce vychází do mraků." Vzhled oblohy umíte posoudit,
a znamení časů nemůžete?
Mt 24, 6-7
6: Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách; hleďte, abyste se nelekali. Musí to být, ale to ještě nebude
konec.
7: Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha místech.

1366. Poselství Ježíše ze dne 16. listopadu 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

UVAŽUJTE TEĎ

Mé děti, nyní víc než kdy dřív, musíte být připraveny, že budete vzaty ze Země kdykoli,
v jakoukoli hodinu. Mám soudy, které jsem naplánoval pro mnoho národů. Naplánoval jsem bouře,

které přijdou bez varování. Podnítím nepřátele proti národům, které Mě odmítly uznat, které
zakazují hlásat mé svaté Jméno. Přijdou znenadání. Už nebude žádná poslední chvíle
k pokání a mnoho duší bude v nich ztraceno.
Dal jsem lidstvu hodně času, aby činilo pokání, a hřích se zhoršuje stále víc. Země se v tuto chvíli
stává temnou a Já musím přivést ke konci utrpení nevinných. Čas, kdy budete čelit mému soudu,
je u vás. Můžete se postavit přede Mne a být prohlášeny za spravedlivé? Získáte vstup do mého
království, až budete souzeny, nebo budete shledány nevyhovující?
Čas přemýšlet o těchto věcech je teď, mé děti, ne později, kdy už nebude víc času a vaše
příležitosti k pokání budou pryč.
Uvažujte teď o tom, co uvidím, až budete stát přede Mnou.
Ježíš

Lk 12, 19-21
19: A řeknu si: Teď máš velké zásoby na mnoho let; klidně si žij, jez, pij, buď veselé mysli.
20: Ale Bůh mu řekl: "Blázne! Ještě této noci si vyžádají tvou duši, a čí bude to, co jsi nashromáždil?"
21: Tak je to s tím, kdo si hromadí poklady a není bohatý před Bohem.
1Petr 4, 18: Jestliže i spravedlivý bude stěží zachráněn, kde se ocitne bezbožný a hříšný?

1367. Poselství Ježíše ze dne 17. listopadu 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

PŘÍLIŠ POZDĚ

Svět tě sleduje, Ameriko, stala ses terčem posměchu mezi národy. Vidí tvou slabost, tvou
nemorálnost a bezstarostný život. Nepostavila sis svůj dům na skále, ale na pohyblivých píscích
obchodování a nyní tyto písky se nesou vzduchem k moři a ty se potácíš. Nejenže nemůžeš
zachránit jiné národy v nouzi, nyní nemůžeš zachránit ani sebe, a tak padneš.
Když válka začne rozdělovat národy ve tvých hranicích, tvoji nepřátelé tiše přijdou zvenku
a obsadí tě. Budeš předána nelítostnému lidu, protože ses obrátila zády ke Mně, Nejvyššímu, Bohu,
který tě učinil požehnaným národem, jímž jsi kdysi byla.
Protože jste zapřeli Mne, choroba, nemoc a hlad naplní vaše hranice, až invazní armády vydrancují
vaše pole a dobytek. Protože už Mě nechcete, budete mít boha, jemuž budete sloužit – ať vás bůh
obchodu zachrání, jestli může. Může vás obchod zachránit od vražd

a násilí, které brzy zaplní vaše ulice? Může obchod ochránit vaše milované? Uzdravit vaše
nemocné? Zaopatřit vás v holé pustině?
Řekli jste, že už nepotřebujete Mne, nebo má požehnání, a tak si je beru zpět.
Příliš pozdě poznáte, že Mě potřebujete.
Ježíš

Př 14, 34: Spravedlnost vyvyšuje pronárody, kdežto hřích je národům pro potupu.
Mt 24, 6-7
6: Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách; hleďte, abyste se nelekali. Musí to být, ale to ještě nebude
konec.
7: Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha místech.
Mt 7, 24-27
24: A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům
na skále.
25: Tu spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice, a vrhly se na ten dům; ale nepadl, neboť měl
základy na skále.
26: Ale každý, kdo slyší tato má slova a neplní je, bude podoben muži bláznivému, který postavil svůj dům
na písku.
27: A spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice, a obořily se na ten dům; a padl, a jeho pád byl
veliký.
Ž 9, 17: Hospodin tu zřejmě zjednal právo: svévolník uvízl v léčce přichystané vlastní rukou.

1368. Poselství Matky Spásy ze dne 16. listopadu 2020.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

MUSÍTE SE VRÁTIT DO DOMU MÉHO SYNA

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Neustále vám žehnám svou mateřskou láskou.
Jsem zde, abych vás vyzvala k obrácení, k němuž musíte přistoupit s odhodláním vzdát se toho,
co vám svět a jeho pletichy nabízejí, abyste ztratily věčnou spásu.
Jste ve chvílích velkých zkoušek, postupujete k největší zkáze, kterou jste kdy zažily
tím, že se vzdalujete od Boha, zapíráte a odmítáte Jej a přijímáte ďábla jako svého
boha.
Tato generace neúnavně postupuje k naplnění toho, před čím vás dům mého
Otce varoval.
Ďábel do vás zavedl svůj jed, protože věděl předem, co je největší slabostí každého z vás,
a tak vstoupil krůček po krůčku, plazil se zvolna jako jedovatý had, jímž je, a zvykem vás přivedl k
tomu, abyste viděly špatné jako dobré a pohrdaly tím, co je správné a příjemné Bohu.
Žijete v neustálém duchovním boji proti zlu, nezapomeňte, že jste vojáky Boží lásky
v neustálém růstu ve víře. Neztrácejte čas světskými záležitostmi, čas člověka pokračuje bez
zastavení, postupuje, nevrací se zpět. Je povinností mých dětí dívat se na sebe a stavět se na váhu
naplnění jako děti mého Syna, než budete přezkoumány ve Varování.
Trpím kvůli každému ze svých dětí, trpím zpustošením, v němž žijete, a nepřítomností mého Syna
ve vás, protože jste přijaly Zlého za svého boha a nyní nenacházíte žádnou útěchu.
Musíte chápat, že Boží milosrdenství zůstává před jeho dětmi. Je pro vás nutné, abyste
nezaměňovaly milosrdenství s nevědomostí, se záminkou pokračovat na cestě Ďábla a čekat,
že budete mít čas zachránit svou duši, když jste přijaly světské a nahradily Zákon Boží.
Milované děti, modlete se za Spojené státy, vzpoury člověka proti člověku vyvolávají
krutost minulosti. Modlete se Kalifornii, bude silně otřesena.
Milované děti, modlete se, Argentina trpí útlakem. Anglie trpí přírodou a staví se proti
nové koruně. Pokračujte v modlitbě za Chile.
Milované děti, modlete se, aby zmatek nesvedl více duší v církvi mého Syna.
Milované děti, modlete se, další nemoc člověka překvapí tím, že je agresivní, trpím
za vás, mé děti.
Milované děti, modlete se, válka mezi národy je již přítomná, národy se v tichosti
připravují na obávanou třetí světovou válku.
Můj Syn vás miluje, nezapomeňte, že vás miluje a ochraňuje vás…
Jsem tu, abych vás chránila, ale musíte se držet dál od zla. Postupujte, utvářejte své lidské ego,
aby pracovalo a jednalo k činění dobra.

Vybízím vás, abyste dál používaly olej dobrého Samaritána (*).
Buďte rozumné, drahé děti, musíte se vrátit do domu mého Syna.
Matka Maria

(*) Poznámka překladatele:

Přípravu a použití oleje dobrého Samaritána najdete zde:
www.poselstvi-zbytku/pdf/choroby.pdf

1369. Poselství Ježíše za dne 17. listopadu 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

ANDĚLSKÁ OCHRANA

Mé děti, budete překvapeny vším, co uvidíte, až do vaší země přijde válka. Až se to stane – když
budete ohromeny zlem, které přepadne vaši zemi, pak se modlete. Modlete se vroucně a často.
Modlete se ve vaší nebeské řeči. Modlete se bez ustání. Modlete se mé svaté Slovo za vás a vaše
rodiny.
Když budete jednat podle mých pokynů, budete obklopeny ochranou andělů. Ti jsou velmi dobře
schopní uchovat vás podle mého pověření. Ti, kdo Mě v tom čase budou ignorovat, nebudou mít
žádnou ochranu a vy uvidíte mnoho takových, jak padnou.
Ježíš

Ž 91
1: Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného.
2: Říkám o Hospodinu: "Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám."
3: Vysvobodí tě z osidla lovce, ze zhoubného moru.
4: Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost.
5: Nelekej se hrůzy noci ani šípu, který létá ve dne,
6: moru, jenž se plíží temnotami, nákazy, jež šíří zhoubu za poledne.

7: Byť jich po tvém boku padlo tisíc, byť i deset tisíc tobě po pravici, tebe nestihne nic takového.
8: Na vlastní oči to spatříš, uzříš odplatu, jež stihne svévolníky.
9: Máš-li útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov,
10: nestane se ti nic zlého, pohroma se k tvému stanu nepřiblíží.
11: On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách.
12: Na rukou tě budou nosit, aby sis o kámen nohu neporanil;
13: po lvu a po zmiji šlapat budeš, pošlapeš lvíče i draka.
14: Dám mu vyváznout, neboť je mi oddán, budu jeho hradem, on zná moje jméno.
15: Až mě bude volat, odpovím mu, v soužení s ním budu, ubráním ho, obdařím ho slávou,
16: dlouhých let dopřeji mu do sytosti, ukážu mu svoji spásu.

1370. Poselství Ježíše ze dne 18. listopadu 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

POVZNESTE SE NAD TO

Povzneste se nad to.
Berte s nadhledem vše, co spatříte, že se stane ve vašem světě, mé děti. Vše bylo předpověděno v
mém svatém Slovu a mnoha proroky, které jsem v průběhu let poslal.
Celý můj slavný plán se blíží k závěru a všichni uvidí a poznají, že jen Já sám jsem Bůh všech.
Připravte své srdce a své domovy na toto poslední období, neboť uvidíte mnoho věcí, které
neočekáváte. Zlo povstane a stane se horším a horším a váš svět bude zaplaven násilím
a zvrhlostí, ale ti, kdo Mě znají, kdo půjdou se Mnou, kdo usilují činit všechnu mou vůli,
nepotřebují se bát, neboť před koncem shromáždím mou Nevěstu (a vezmu ji ze světa).
Ježíš

Iz 40, 31: Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly; vznášejí se jak orlové, běží bez
únavy, jdou bez umdlení.
Př 24, 10: Budeš-li v čas soužení liknavý, budeš se svou silou v úzkých.
Př 24, 15-17
15: Svévolníku, nestroj úklady obydlí spravedlivého a nepleň místo, kde on odpočívá!
16: Spravedlivý, i když sedmkrát padne, zase povstane, svévolníci zaklopýtnou a zle končí.
17: Neraduj se z pádu svého nepřítele, nejásej nad jeho klopýtnutím ani v srdci,
18: nebo to Hospodin uvidí a bude to zlé v jeho očích a odvrátí od něho svůj hněv.
Př 24, 19-20
19: Nerozčiluj se kvůli zlovolníkům, nezáviď svévolníkům.
20: Zlý žádnou budoucnost nemá, svévolníkům zhasne světlo.

1371. Poselství Ježíše ze dne 20. listopadu 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

VÁLKA SE ZMOCNÍ ZEMĚ

Připravte se, neboť válka se zmocní země. Víte, co válka přináší, mé děti?
Přináší smrt těch, kdo jsou vám nejdražší – vašich mladých mužů, vašich manželů, vašich otců.
Přináší hlad, epidemie a nemoci. Nese s sebou žal v plné míře, odpovídající smutku mého srdce,
vyvolaný tímto bezcitným národem (Amerikou), který neodsoudil vraždění nevinných životů.
Připravte své domovy na válku, mé děti, protože válka přichází.
Ježíš
Mt 24, 6-8
6: Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách; hleďte, abyste se nelekali. Musí to být, ale to ještě nebude
konec.
7: Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha místech.
8: Ale to vše bude teprve začátek bolestí.

1372. 21. listopadu 2020. Připomínka poselství Ježíše ze dne 12. září 2015.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

VZPOMEŇTE SI NA JONÁŠE

Vytyčuji hranici mezi mým lidem a hříšníky. Stejně, jako jsem udělal rozdíl mezi Egypťany
a mým lidem v Egyptě, udělám stejný rozdíl i nyní.
Moji lidé, vy, kteří jste odděleni u Mne, kteří jdete ve svatosti a usilujete dělat vše, co si přeji, a
nevzpíráte se mé vůli – nemáte se čeho bát. Všem bude zřejmé, že vy jste mé vyvolené nádoby,
až tragedie a temnota přepadne zemi a zkažené na ní. Kvůli tomu, (že jste mé vyvolené nádoby),
budete také pronásledováni, ale nebojte se, neboť Já budu
v pronásledování s vámi.
Kreslím čáru do písku. Vy, kdo bydlíte na mém tajném místě, se nemusíte trápit, budete chodit
ohněm, učiníte mocná díla – kamkoli půjdete, znamení a zázraky vás budou provázet. Tím nevěřící
uvidí, jak v tom čase žehnám mým vlastním dětem.
Připravte se a čiňte mou vůli, moji lidé, neboť Já nemám potěšení z těch, kdo se odvracejí
od díla, k němuž jsem vás povolal. Vzpomeňte si na Jonáše.
V přicházejících časech si budete velmi přát být mezi mými vyvolenými, jestli se nyní
nepřipravujete, neboť oni budou ochraňováni, zajištěni a povýšeni v mé práci na zemi.

Ježíš

Ex 8, 22: Mojžíš odpověděl: "Nebylo by správné, abychom to učinili. To, co máme obětovat Hospodinu,
svému Bohu, je Egypťanům ohavností. Copak by nás neukamenovali, kdybychom
před nimi obětovali, co je jim ohavností?"
Ž 4, 3: Urození, dlouho ještě bude tupena má sláva? Milujete marnost, vyhledáváte lež.
2Tim 3, 12: A všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, zakusí pronásledování.
Ž 91, 1: Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného.
Da 3, 24-25
24: Tu král Nebúkadnesar užasl a chvatně vstal. Otázal se královské rady: "Což jsme nevhodili
do ohně tři svázané muže?" Odpověděli králi: "Jistěže, králi."
25: Král zvolal: "Hle, vidím čtyři muže, jsou rozvázaní a procházejí se uprostřed ohně bez jakékoli úhony.
Ten čtvrtý se svým vzhledem podobá božímu synu."
Mk 16, 17: Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém budou vyhánět démony
a mluvit novými jazyky;
Žid 10, 38-39
38: Avšak můj spravedlivý – říká Bůh – bude žít, protože uvěřil. Kdo by však odpadl, v tom nenajdu
zalíbení.
39: Ale my přece nepatříme k těm, kdo odpadají a zahynou, nýbrž k těm, kdo věří a dosáhnou života.
Žid 11, 6: Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest
a že se odměňuje těm, kdo ho hledají.
1Petr 5, 6: Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas.
Jak 4, 6: Mocnější však je milost, kterou dává. Proto je řečeno: Bůh se staví proti pyšným,
ale pokorným dává milost.

1373. 22. listopadu 2020. Připomínka poselství Ježíše ze dne 2. října 2017.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

CO BUDETE DĚLAT?

Všechno se chystá změnit. Moji lidé nejsou připraveni. Ještě jezdí po zemi sem a tam v hledání
světských potěšení, účastní se světských záležitostí a ignorují Mě a mé svaté Slovo kromě neděl.
Ve zbylém čase se zaměřují na svět.
Co budete dělat, moji lidé, až na vás padnou soudy, o kterých jsem rozhodl, a vy už nebudete
mít kostely, abyste je navštívili nebo lavice, na něž byste se posadili? Ke komu se obrátíte, až
se vaše investiční portfolio zhroutí, vaše banky zavřou a práce už nebude? Jak budete živit své
rodiny, když vaše peněženky budou prázdné, když Mě neznáte? Co budete dělat?
Přirovnávám vás k pošetilým pannám, protože ve vašich lampách není olej a vy si neuděláte čas,
abyste koupili olej ode Mne, zatímco ještě můžete. Myslíte, že jej budete schopni koupit později?
Kdepak, dveře budou zavřeny a vy budete ponecháni bez něj. Svatební hostina začne a vy
nebudete pozváni.

Řeknu: Pryč ode Mne, neboť jsem vás nikdy neznal, protože jste si nikdy neudělali čas, abych vás
mohl poznat tím, že byste přišli do mé Přítomnosti. Jak vás někdo může znát, když nejste nikdy
blízko něj?
Co pak budete dělat? Může vás svět zachránit?
Ježíš

2Tim 3, 1-8
1: Buď si vědom toho, že v posledních dnech nastanou těžké chvíle.
2: Lidé budou sobečtí, chtiví peněz, chlubní, pyšní, rodičů neposlušní, nevděční, bohaprázdní,
3: bez citu, nesmířliví, pomlouvační, nevázaní, hrubí, k dobrému neteční,
4: zrádní, drzí, nadutí a milovníci rozkoše víc než Boha.
5: Budou sice navenek ukazovat zbožnost, ale ve skutečnosti nebude po její síle stopy. Od takových lidí se
odvracej.
6: Mezi nimi jsou i takoví, kteří se vluzují do domů a získávají si ženské, které mají na sobě hříchů až, až,
hnány všelijakými žádostmi:
7: pořád by se učily, ale k poznání pravdy nemohou nikdy dospět.
8: Jako se Jannes a Jambres kdysi postavili proti Mojžíšovi, tak se i oni stavějí proti pravdě. Jsou
to lidé zkaženého úsudku a ve víře nespolehliví.
Mt 25, 3-13
3: Pošetilé vzaly sice lampy, ale nevzaly s sebou olej,
4: prozíravé si však vzaly s lampami také do nádobek olej.
5: Když pak ženich dlouho nepřicházel, začaly všechny podřimovat a usnuly.
6: Uprostřed noci se strhl křik: "Ženich je tady! Honem mu běžte naproti!"
7: Tu všechny ty dívky vstaly a začaly si upravovat lampy.
8: Pošetilé prosily prozíravé: "Dejte nám trochu oleje, lampy nám dohasínají."
9: Ale prozíravé odpověděly: "Nejde to, nestačilo by pak ani nám, ani vám. Dojděte si raději ke kupcům a
kupte si."
10: Jakmile však odešly nakoupit, přišel ženich, a ty pohotové vešly s ním na svatbu, a dveře se zavřely.
11: Později přišly i ostatní dívky a volaly: "Pane, Pane, otevři nám!"
12: On však odpověděl: "Skutečně říkám vám: Neznám vás".
13: Buďte tedy bdělí, protože nevíte dne ani hodiny,
Mt 7, 22-24
22: Mnoho jich mi řekne v onen den: "Pane, což jsme nemluvili tvým jménem jako proroci?,
a což jsme tvým jménem nevyháněli zlé duchy?, a což jsme tvým jménem nedělali zázraky
ve velkém počtu?"
23: Ale tehdy jim prohlásím: "Nikdy jsem vás neznal. Pryč ode mne, pachatelé nepravosti!"
Sk 4, 12: V nikom jiném není spásy. Na celé zemi není lidem dáno žádné jiné jméno, skrze které bychom
mohli dojít spásy.

1374. Poselství Ježíše ze dne 23. listopadu 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
DRŽTE SE PEVNĚ

Ujistěte se, že nemáte nic proti druhému, protože to vám zabrání jít do vašeho nebeského
domova, až přijde váš čas. Odpusťte ostatním, jako Já odpouštím vám – to je můj rozkaz.
V těch časech budete pokoušeni vzdát se své víry ve Mne, protože nepravost se rozmůže
a zamoří vaše země. Budete se modlit, aby to přestalo, ale v tom čase musí být naplněno celé mé
svaté Slovo, proto Já nemohu tyto modlitby vyslyšet, jak jsem to dělal v minulosti.

Především, držte se pevně své víry ve Mne, protože to je prvořadé. Žádný jiný aspekt toho, čemu
čelíte, není důležitější, než právě toto. Vzpomeňte si na má slova k vám, řekl jsem vám o těchto
věcech už předem, abyste mohli mít pokoj uprostřed chaosu, a tento váš pokoj může být svědkem
těm, kdo Mne ještě neznají.
Ježíš

Mt 5, 23-24
23: Přinášíš-li tedy svůj dar na oltář a tam se rozpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě,
24: nech svůj dar před oltářem a jdi se nejprve smířit se svým bratrem; potom teprve přijď
a přines svůj dar.
Mt 6, 14-15
14: Neboť jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, i vám odpustí váš nebeský Otec;
15: jestliže však neodpustíte lidem, ani váš Otec vám neodpustí vaše přestoupení.
Mt 24, 12-13
12: A protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých.
13: Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.
Mk 11, 25-26
25: A kdykoli povstáváte k modlitbě, odpouštějte, co proti druhým máte, aby i váš Otec, který
je v nebesích, vám odpustil vaše přestoupení.
26: Jestliže však vy neodpustíte, ani váš Otec, který je v nebesích, vám neodpustí vaše přestoupení.

1375. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 21. listopadu 2020.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

VĚRNÍ NAJDOU ODMĚNU VĚČNÉHO ŽIVOTA

Boží lide:

Jako princ nebeských legií, vám žehnám, Boží lidé!
Historie spásy lidstva byla vždy proniknuta Božím milosrdenstvím, ale lidské stvoření neposlechlo
Boží vůli, a tato skutečnost přivedla lidstvo k tomu, aby čelilo následkům zneužití své vlastní
svobodné vůle. Přesto člověk nebral vážně lekce minulosti a stále odmítá poslouchat a obrátit se k
Bohu.
Lidstvo, zcela slepé, popírá svého Stvořitele, je daleko od dobra a přichystalo si budoucnost na
vrcholu velké pýchy, která je v této době ovládá.
Ach, ach, Boží lidé!
Kam vás povedou řeky neposlušnosti?
Je důležité, aby ti, kdo pokračují v duchovním úhlu pohledu, dávali pozor na všechno, co se
pohybuje a odporuje Boží vůli.
Současní antikristové, kteří tvoří světovou elitu, rozhodují o osudu lidstva, a proto v této době
poskytli ďáblovi tak rozsáhlé probuzení zla.
Této generaci byla odkázána zvláštní láska k Duchu Svatému, aby se lidské stvoření
mohlo rozhodnout přijmout dary a ctnosti Ducha Svatého, nutné pro tuto chvíli.
Poslyšte!
Musíte být obráceni a duchovně plně přesvědčeni, že Nejsvětější Trojice si zaslouží
"čest, slávu i moc na věky věků" [Zj 5, 13].
Boží lid musí pokleknout před Jménem, které je nad všemi jmény. "Aby před Ježíšovým jménem se
sklonilo každé koleno v nebi, na zemi i v hlubinách a každý jazyk ke slávě Boha Otce vyznával, že
Ježíš Kristus je Pán" [Fil 2, 10-11].
Každý musí uprostřed strachu a chvění usilovat o osobní záchranu uprostřed tohoto
světa temnoty a musí se rozhodnout sdílet duchovní požehnání
s ostatními, aby mohli zachránit svou duši.
Pronásledování bylo udržováno [v mezích], postupně se zvětší, až se s ním setkáte tváří
v tvář.
Nebojte se těch, kdo mají důvěru v Pána.
Nebojte se toho, kdo má ušlechtilého, pokorného ducha, opravdovou a pevnou víru, neboť dny se
zkracují, aby náš Král a Pán Ježíš Kristus našel své věrné ve dni svého příchodu.
Boží lidé:
Buďte pevní ve víře tváří v tvář sjednocení světa, které není Boží vůlí, ale vůlí světové
elity vás ovládnout, svázat vás a minimalizovat lidské schopnosti prostřednictvím zneužité
technologie. Lidská stvoření se zakrnělými schopnostmi, se nemohou sama rozhodovat, musí se
spoléhat na ty, kteří jim dají rozkazy o tom, co mají konat a jak jednat.
Lidstvo uvítalo modernismy, které se dostavily, vztyčilo idoly, které představují ďábla jako znamení
moci zla nad lidským tvorem. Z toho důvodu vás naléhavě žádám, abyste vzývali naši Královnu a
Matku modlitbou "Zdrávas, Maria nejčistší, počatá bez hříchu", kdykoli během dne, ale
dbajíce na to, že zůstáváte ve stavu milosti, neboť ďábel se vysmívá tomu, kdo ji pronese bez
jakýchkoli zásluh.

Pod záminkou současné nemoci, bude lidské tělo pozměněno, a to není Boží vůle.
Antikristové světa pošlou další nemoc, takže lidé půjdou do jejich rukou a ochotně se nechají
označit pečetí zla.
Lidstvo, aniž by mělo jistotu, že s ním bylo manipulováno, má o tom tušení. Je to Duch
Svatý, jenž dává každému schopnost rozlišování a intuici o tom, čemu čelí. Proto se
musíte modlit ve stavu milosti, jinak padnete do spárů toho, který přichází: antikrista,
tomu, komu slouží současní antikristové.
Boží lidé:
Nebojte se, ale důvěřujte a posilujte svou víru, vytrvalost a jistotu, že Bůh chrání své vlastní, a že
věrní najdou odměnu věčného života. Neochabujte ve víře, zůstaňte bez strachu
v pochodujícím zástupu, ale se silou Ducha Svatého, s ochranou naší a vaší Královny
a Matky, která vás neopustí.
Naše Královna je v čele nebeských armád, aby vás vedla a konala zázraky, je-li to
nutné a k podpoře Božího lidu.
Vzpomínková slavnost k narození našeho Krále a Pána Ježíše Krista nebude stejná jako obvykle.
Duchovní hlad lidských stvoření ve spojení s nepokojem ve světě a s otřesy Země, budou pobízet
lidstvo, aby se probudilo. Znamení a signály budou růst a učiní zřejmou skutečnost, že Varování
se blíží a že lidská stvoření se musí rozpoznat jako hříšníci, činit pokání a obrátit se.
Děti, vidím stvoření zneklidněné ztrátou odvahy, která se všude rozšířila. Vidím stvoření, která se
zříkají dobra a oslavují zlo, které jim dává sílu pokračovat v ničení lidstva bez slitování, nejen
ekonomickou mocí, o niž se opírá elita, ale také mocí, která byla přenechána svobodnému
zednářství v Božím lidu.
Lidská stvoření se dívají s velkou lhostejností na posun k absolutní nadvládě. Otevřete své oči a
pohleďte, co se děje po celém světě! Mikročip není fantazií…!
Nemluvím k vám, jak jsem mluvil v minulosti, mluvím ke generaci, která dosáhla velkých objevů,
ale nedokázala přijít na to, komu slouží, když se bouří proti Božímu Zákonu.
V minulosti se armády vydávaly dobývat země a království, v přítomnosti byla však vyslána nemoc,
jako vyslanec, aby ovládla ducha lidských stvoření, dobyla jej a označila jej pečetí pro antikrista.
Bůh je milosrdenství, láska, dobrota, dobročinnost, odpuštění, odevzdání, naděje, je
všudypřítomný a vševědoucí, je všemohoucí. Ano, tím je!
A člověk?
Člověk bojuje o nadvládu, bojuje o moc. Je rozhodnut ovládnout celý svět, útočí na dar života, a
spěchá k vyhlazení člověka člověkem.
BOŽÍ LIDÉ, PROBUĎTE SE!
BOŽÍ LIDÉ, PROBUĎTE SE!
Náš Pán a Král Ježíš Kristus vás pokrývá svou vzácnou Krví. Neposkvrněné srdce zvítězí.
Královno a Matko posledních časů, dej nám útočiště tvého svatého srdce.
Žehnám vám.
Svatý archanděl Michael.

1376. Poselství Ježíše ze dne 24. listopadu 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

ZASKOČENI NEPŘIPRAVENÍ

Jakmile všechno klesne do chaosu, mnozí z těch, kdo jsou nazývání mým jménem, Mi budou dělat
ostudu, až jejich ústa budou pronášet lži, aby si zachránili svou kůži. Stanou se zoufalí ve své
nevíře a budou krást a zabíjet, aby se nasytili, místo toho, aby spoléhali na Mne, že se o ně
postarám.
Kdyby jen mé děti uvěřily mému Slovu. Kéž by se jen připravily, jak jsem je naléhavě vybízel to
udělat, pak by tyto situace je nezaskočily nepřipravené. Jejich víra by byla silná a necítily by
potřebu hřešit, aby obdržely to, co v té době potřebují.
Ježíš

1Tim 3, 1-8
1: Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy.
2: Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče,
budou nevděční, bezbožní,
3: bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému,
4: zrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít raději rozkoš než Boha,
5: budou se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat. Takových lidí se straň.
6: Patří k nim ti, kdo vnikají do rodin, aby nalákali lehkověrné ženy plné hříchů, ovládané rozličnými
touhami,
7: které by se pořád chtěly učit, a nikdy nemohou přijít k poznání pravdy.
8: Jako Jannés a Jambrés odporovali Mojžíšovi, tak i ti falešní učitelé odporují pravdě. Jsou to lidé se
zvrácenou myslí, kteří ve víře selhali.
Mt 25, 3-16
3: Pošetilé vzaly lampy, ale nevzaly si s sebou olej.
4: Rozumné si vzaly s lampami i olej v nádobkách.
5: Když ženich nepřicházel, na všechny přišla ospalost a usnuly.
6: Uprostřed noci se rozlehl křik: ‚Ženich je tu, jděte mu naproti!‘
7: Všechny družičky procitly a dávaly do pořádku své lampy.
8: Tu řekly ty pošetilé rozumným: ‚Dejte nám trochu oleje, naše lampy dohasínají!‘
9: Ale rozumné odpověděly: ‚Nemůžeme, nedostávalo by se nám ani vám. Jděte raději ke kupcům
a kupte si!‘
10: Ale zatímco šly kupovat, přišel ženich, a které byly připraveny, vešly s ním na svatbu; a dveře byly
zavřeny.
11: Potom přišly i ty ostatní družičky a prosily: ‚Pane, pane, otevři nám!‘
12: Ale on odpověděl: ‚Amen, pravím vám, neznám vás.‘
13: Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu.

1377. 25. listopadu 2020. Připomínka poselství Boha Otce ze dne 17. srpna 2016.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

V TOM ČASE TEMNOTY

Mé děti, v nadcházejících časech, vše kolem vás bude v duchovní temnotě. Jen mé děti budou mít
světlo. Právě tak, jako byl celý Egypt temný a světlo měli jen ti, kdo přebývali
v Gošenu. Tak tomu bude znovu, až na nějaký čas bude panovat nepřítel. Kamkoli se podíváte,
bude velká temnota.
V tom čase temnoty bude hladomor a velké pohromy – tak velké, že se lidé budou bát opustit své
domovy a hledat jídlo, ze strachu, že v těchto pohromách zemřou. V tom čase ti, kdo Mě znají,
budou živeni z mé ruky. Budu je krmit Já sám. Bude to jako za dnů manny
v poušti. Velké zázraky se rozhojní pro můj lid a ti, kdo nenávidí mé Jméno, uvidí zázraky
a zabijí ty, kdo se z nich budou radovat. Usilují odstranit mé jméno ze Země, ale nepřítel nemůže
odstranit mé Jméno z toho, co jsem vytvořil vlastníma rukama. Říkám vám o tom, abyste si
vzpomněly, co jsem řekl, až se tyto věci stanou skutečností.
Nebojte se hladu, ani pohrom, neboť se nedotknou těch, kdo chodí v poslušnosti ke Mně.
Nedotknou se těch, kdo lpějí na mém Jménu. Nedotknou se těch, kdo jsou plní mého Slova.
Nebojte se, neboť neřekl jsem vám o těchto věcech, že budou v mém Slovu?
Bůh Otec

Ex 10, 20-23
20: Avšak Hospodin zatvrdil faraónovo srdce, takže Izraelce nepropustil.
21: Hospodin řekl Mojžíšovi: "Vztáhni svou ruku k nebi a egyptskou zemi zahalí temnota, taková temnota,
že se dá nahmatat."
22: Mojžíš vztáhl ruku k nebi. Tu nastala po celé egyptské zemi tma tmoucí a trvala po tři dny.
23: Lidé neviděli jeden druhého; po tři dny se nikdo neodvážil hnout ze svého místa. Ale všichni Izraelci
měli ve svých obydlích světlo.
Ex 8, 21-23
21: Hospodin řekl Mojžíšovi: "Vztáhni svou ruku k nebi a egyptskou zemi zahalí temnota, taková temnota,
že se dá nahmatat."
22: Mojžíš vztáhl ruku k nebi. Tu nastala po celé egyptské zemi tma tmoucí a trvala po tři dny.
23: Lidé neviděli jeden druhého; po tři dny se nikdo neodvážil hnout ze svého místa. Ale všichni Izraelci
měli ve svých obydlích světlo.
Mt 24, 7: Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha
místech.
Iz 2, 18-20
18: Bůžkové nadobro vymizejí.
19: Lidé zalezou do jeskyň v skalách a do škvír v prachu země ze strachu před Hospodinem, před jeho
velebnou důstojností, až povstane, aby nahnal zemi strach.
20: V onen den člověk předhodí potkanům a netopýrům své bůžky stříbrné i bůžky zlaté, které mu vyrobili,
aby se jim klaněl.

1378. 26. listopadu 2020. Připomínka poselství Boha Otce ze dne 25. března 2008.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

VIZE POKRÝVKY TEMNOTY

Vracela jsem se zpět ke svým záznamům o tom, co mi řekl Pán za posledních několik let, když
jsem narazila na něco, co řekl 25. března 2008 potom, co mi během mé pobožnosti ukázal vizi obří
černé pokrývky, tiše sestupující k zemi. Padala prostorem, a když jsem ji uviděla, měla jsem
skutečně špatný pocit. Tehdy jsem nechápala, co to znamená, a zeptala jsem se Pána, aby mi to
odhalil. Nemohu si vzpomenout, zda jsem tuto vizi již zveřejnila.

Pokrývka temnoty, kterou jsi viděla, jak se snáší na zem, je duchovní slepota, která se chystá
přikrýt Zemi. Budou v ní uvězněni lidé, kteří Mě zapřeli, ti, kdo zacházeli s Krví mého Syna
lehkovážně, ti, kdo nejdou po mých cestách. Stanou se kořistí Zlého a předáni svým hříšným
způsobům. Jejich chtíč je stráví a smrt bude jejich odměnou.
Již vidíš padat na některé můj soud, ale jak dny půjdou dál, uvidíš tuto smyslnost růst, zatímco Já
budu odstraňovat skvrny, které zahanbily mé svaté Jméno a znesvětily mou církev.
Už nebudu déle přehlížet jejich hřích, ale odkryji jej, aby jej viděl celý svět. Hanba bude jejich
odplatou. Už nebudu v církvi dále tolerovat hřích.
A podvodníky také odstraním, neboť nejsou ode Mne, nejsou to větve pravé révy. Sedí jako loutky,
týden za týdnem, ale jejich oči nevidí a jejich uši neslyší. Nehledají Mě a probudili
můj svatý hněv.
Pošlu mé svaté apoštoly a proroky a oni je vyženou, až je ozáří slavné světlo mé svatosti. Vypudím
veškerou temnotu z Nevěsty mého Syna!
Bůh Otec

Iz 60, 2: Hle, temnota přikrývá zemi, soumrak národy, ale nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad
tebou jeho sláva.
Gal 5, 24: Ti, kteří náležejí Kristu Ježíši, ukřižovali sami sebe se svými vášněmi a sklony.

1379. Poselství Ježíše ze dne 27. listopadu 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

DŘÍV, NEŽ SI MYSLÍTE

Mé děti, válka přijde dřív, než si myslíte. Armáda již byla shromážděna. V zákulisí má nepřítel
nespočet bezbožných, kteří pracují proti vám a plánují váš konec.
Musíte hledat útočiště v mém svatém Slovu, abyste věděly, co máte dělat.
Už není čas si hrát, vy nejste schopny ubránit se samy těmto útokům, tím méně vaši milovaní.
Naléhavě vás žádám, abyste nyní hledaly svou ochranu v mém Slovu dřív,
než bude příliš pozdě.
Čas, kdy bude příliš pozdě, se blíží velmi rychle.

Ježíš

Poznámka: Obdržela jsem toto slovo, když jsem pracovala na audio pořadu tohoto týdne, který si
můžete poslechnout zde:
https://justpraisehimtoday.podbean.com/e/our-own-worst-enemy/

Ž 91
1: Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného.
2: Říkám o Hospodinu: "Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám."
3: Vysvobodí tě z osidla lovce, ze zhoubného moru.
4: Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost.
5: Nelekej se hrůzy noci ani šípu, který létá ve dne,
6: moru, jenž se plíží temnotami, nákazy, jež šíří zhoubu za poledne.
7: Byť jich po tvém boku padlo tisíc, byť i deset tisíc tobě po pravici, tebe nestihne nic takového.
8: Na vlastní oči to spatříš, uzříš odplatu, jež stihne svévolníky.
9: Máš-li útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov,
10: nestane se ti nic zlého, pohroma se k tvému stanu nepřiblíží.
11: On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách.
12: Na rukou tě budou nosit, aby sis o kámen nohu neporanil;
13: po lvu a po zmiji šlapat budeš, pošlapeš lvíče i draka.
14: Dám mu vyváznout, neboť je mi oddán, budu jeho hradem, on zná moje jméno.
15: Až mě bude volat, odpovím mu, v soužení s ním budu, ubráním ho, obdařím ho slávou,
16: dlouhých let dopřeji mu do sytosti, ukážu mu svoji spásu.

1380. 28. listopadu 2020. Připomínka poselství Ježíše ze dne 24. listopadu 2017.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

NEBUDETE MÍT STRACH

Až se lidé a věci ve vašem světě začnou měnit a vy začnete tyto změny pociťovat, všechno se vám
bude zdát nejisté. Můj lid není zvyklý na neustálé změny a chaos je mu nepříjemný.
Ve skutečnosti jsem nestvořil člověka, aby se těšil z chaosu. V rutině se cítíte lépe.
Řekl jsem vám, abyste se soustředili na Mne, zatímco bude docházet k těmto změnám. Pokud
upřete svůj pohled na Mne a soustředíte se na mou lásku k vám, nic vámi neotřese. Jestli Mi
důvěřujete, nebude záležet na tom, jak kousky vašeho života dopadnou, nebudete mít strach.
Mé dítě, jestli se soustředíš jen na Mne, vždy tě přinesu až na břeh a burácející vlny ti budou
připadat jako nic. Zjistíš, že jsem věrný.
Miluji tě a vždy tě budu nosit.
Ježíš

Iz 26, 3: Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem, pokojem, neboť v tebe doufá.
Jan 14, 27: Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám.
Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí!

Ž 46, 2-3
2: Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená.
3: Proto se bát nebudeme, byť se převrátila země a základy hor se pohnuly v srdci moří.
De 7, 9: Poznej tedy, že Hospodin, tvůj Bůh, je Bůh, Bůh věrný, zachovávající smlouvu
a milosrdenství do tisícího pokolení těm, kteří ho milují a dbají na jeho přikázání.
Ž 86, 15: Ty však, Panovníku, jsi Bůh slitovný a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný, věrný.
Sof 3, 17: Hospodin, tvůj Bůh, je uprostřed tebe, bohatýr, který zachraňuje, raduje se z tebe
a veselí, láskou umlká a opět nad tebou jásá a plesá.“
Ž 93, 4: Nad hukot mohutných vodstev, nad vznosné příboje mořské je vznešenější Hospodin
na výšině.

1381. 29. listopadu 2020. Připomínka poselství Ježíše ze dne 17. ledna 2011.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

ČAS MNOHA NEBEZPEČÍ

Moji lidé, vcházíte do času mnoha nebezpečí. Nebezpečí budou číhat všude kolem vás
a mnohé z nich nebudou viditelné lidskému oku. Z tohoto důvodu jsem vyzval mnoho z vás, aby
přišli na místo větší důvěrnosti se Mnou. Toužím vás zaštítit ochranou mých mocných křídel, ale
mnoho z vás si na Mne neudělalo čas.
Stále říkáte: "Později, Pane". To, co nevíte, je, že mnozí z vás později už nikdy nepřijdou, neboť
udeří pohromy a vy nebudete připraveni, protože jste tolik zaměstnáni světskými věcmi.
Varuji vás nyní – neuděláte-li si pro Mne čas teď, nebudu moci vás ochránit před tím,
co přijde. Staráte se o mnoho věcí, ale Já si přeji, abyste své starosti předali Mně.
Nechej Mě nést tvá břemena, mé dítě. Musíš jen myslet na trávení času se Mnou, hledat
mou tvář, a všechny ostatní věci, které potřebuješ, se dají do pořádku.
Nevidíš? Nevíš? Čas konce přišel a má Nevěsta není připravena! Mnozí z vás se ještě nenaučili jak
hledat mou tvář, jak uslyšet můj hlas a nejste připraveni na to, co se brzy
na zemi stane.
Neštěstí – velká neštěstí přicházejí v rozsahu, že jim ani nedokážete porozumět a mnoho
z mých lidí nerozpoznává čas ve svém duchu.
Zabývejte se hlouběji mým Slovem – hlouběji než kdy dřív – a Já vám odhalím poklady vědění,
které jsem zde schoval pro tyto poslední dny. Pojďte výš se Mnou – výš než kdykoli dřív, a Já vám
odhalím věci, o nichž nic nevíte!

Ach, mé děti, toužím vám dát všechno bohatství mého království v tomto čase, ale nemohu, když
Mi ve svých zaneprázdněných životech ani neuděláte místo!
Pojďte ke Mně! Volejte mé Jméno a křičte, abyste dostali víc ode Mne, a Já vám s radostí odpovím
a naplním vás mým Duchem. Už neotálejte. Čas konce je blízko!
Ježíš

Ž 91, 4: Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost.
1Petr 5, 7: Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží.
Iz 45, 3: Tobě dám poklady v temnotě skryté i sklady nejtajnější a poznáš, že já jsem Hospodin, který tě
volá jménem, Bůh Izraele.

1382. Poselství Boha Otce ze dne 30. listopadu 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
KDYŽ OVOCE JE ZRALÉ

Ve čtvrtek ráno jsem byla na procházce s mými psy, když Pán mi začal sdělovat toto Slovo:
Potom, co spravedliví budou odebráni, zůstanou jen bezbožní a všechno v přírodě se obrátí proti
nim – země, obloha, rostliny – všechno.

Rostliny, dokonce i rostlinný život, Pane?
Dokonce i rostlinný život. Voda – vše, o čem si mysleli, že vlastní, včetně samotné Země,
se obrátí proti nim.
Do té doby mé děti zůstanou na Zemi po nějaký čas (do té doby), zatímco věci se budou
zhoršovat, až znamení předpověděná mým Synem, se odhalí tak silně, že je všichni budou moci
vidět a poznat čas, který je na Zemi a u jejích lidí.
Až bude ovoce zralé, vytrhnu své děti ze Země. Pak zcela odtáhnu svou ruku od bezbožných, kteří
Mě odmítli, kteří odmítli uznat mé Jméno, nebo uznat Mě jako svého Stvořitele, kteří Mě nectí
svými způsoby, ani svými slovy.

Poznámka: Pán neurčil, které ovoce měl na mysli. Také jsem v duchu viděla, když mluvil
o vytržení svých dětí ze Země, že až se to stane, večeře manželství se bude konat v nebi.
Stáhnu svou ruku ochrany a andělé ze čtyř stran uvolní větry, a pak přijde hrůza na všechny, kdo
přebývají na povrchu Země. Budou předáni nepříteli, protože se rozhodli uctívat ho
a jeho způsoby před mými. A už žádná lítost nebude vylita.
Ještě malou chvíli, mé děti. Vydržte to ještě malou chvíli. Vydávejte svědectví všem lidem
na zemi. Konejte práci, pro kterou jsem vás poslal, abyste ji dělali.

Poznámka: Když Pán řekl: "Mé děti zůstanou na Zemi na nějaký čas", myslela jsem,
že "na okamžik", ale On řekl, "Ne, na nějaký čas". Přiměl mě přemýšlet o Danielovi 4, 25:
Bude mluvit proti Nejvyššímu a bude hubit svaté Nejvyššího. Bude se snažit změnit doby
a zákon. Svatí budou vydáni do jeho rukou až do času a časů a poloviny času.
Bůh Otec

Zj , 1-3
1: Potom jsem viděl, jak se čtyři andělé postavili do čtyř úhlů země a bránili všem čtyřem větrům, aby
žádný z nich nevál na zemi ani na moře ani na jakékoli stromoví.
2: A hle, jiný anděl vystupoval od východu slunce; v ruce držel pečetidlo živého Boha
a mocným hlasem volal na ty čtyři anděly, jimž bylo dáno škodit zemi i moři:
3: "Neškoďte zemi, moři ani stromoví, dokud neoznačíme služebníky našeho Boha na jejich čelech!"
Mt 24, 32-33
32: Od fíkovníku si vezměte poučení: Když už jeho větev raší a vyráží listí, víte, že je léto blízko.
33: Tak i vy, až toto všecko uvidíte, vězte, že ten čas je blízko, přede dveřmi.
Zj 19, 7-9
7: Radujme se a jásejme a vzdejme mu chválu; přišel den svatby Beránkovy, jeho choť se připravila
8: a byl jí dán zářivě čistý kment, aby se jím oděla. Tím kmentem jsou spravedlivé skutky svatých.

1383. Poselství Ježíše ze dne 1. prosince 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

UVIDÍTE ZMĚNY

Mé děti, podmínky ve světě se mění – bude vám připadat zvláštní, až tam ukončíte svůj čas.
Vydržte to pro Mne, neboť to bude jen o chvilku déle.
Uvidíte, že se povaha lidí změní, ještě dramatičtěji než doposud, a uvidíte změny na Zemi
i v atmosféře.
Vše se zdá být nejisté kvůli času, v němž žijete, protože přišel konec. Nečekaly jste,
že za vašeho života uvidíte vše, co jsem předpověděl v mém svatém Slovu.
Buďte připraveny nechat Zemi za vámi. Dokončete nyní to, k čemu jsem vás povolal
a pomazal. Shromáždím mé děti u sebe, až skončí čas, který dávám zkaženým, aby činili pokání.
Pak vyliju svůj hněv na Zem a na všechny, kdo tam přebývají.
Ježíš

2Tim 3, 1-5
1: Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy.
2: Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče, budou
nevděční, bezbožní,
3: bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému,
4: zrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít raději rozkoš než Boha,
5: budou se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat. Takových lidí se straň.
Mt 24, 12-14
12: a protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých.
13: Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.
14: A toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům,
a teprve potom přijde konec.
1Thes 4 16-18
16: Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe, a ti, kdo zemřeli
v Kristu, vstanou nejdříve;
17: potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu. A
pak už navždy budeme s Pánem.
18: Těmito slovy se vzájemně potěšujte.

1Thes 5, 9: Vždyť Bůh nás neurčil k tomu, abychom propadli jeho hněvu, nýbrž abychom došli spásy skrze
našeho Pána Ježíše Krista.

1385. Poselství Matky Spásy ze dne 29. listopadu 2020.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

ZACHOVEJTE PATŘIČNÝ RESPEKT K SOUČASNÉ NEMOCI

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Držím vás na mé mateřské hrudi; jste děti mého Syna, miluji vás svým mateřským
srdcem.
Milované děti mého Syna, musíte zachovat patřičný respekt k současné nemoci a přijímat potřebná
opatření, abyste neonemocněly. Dala jsem vám přírodní léky nutné k tomu, abyste se od této
nemoci osvobodily.
Pokračujte bez obav, nenechejte se unést strachem, buďte si vědomy Boží lásky, abyste neztratily
víru a zůstaly v naději a Božím milosrdenství.
I když komunističtí vůdci, zednáři a ilumináti Země připravili všechno, abyste podlehly panice,
nenechejte je vás vést do této pasti.
Mějte na paměti, že to není konec světa, ale konec této generace, a to je důvod, proč
čelíte takovému chaosu, vyvolaným neposlušností k mým odhalením – těch, které se již

naplnily, těch, které se naplňují a těch, které se brzy naplní. Zlý to ví, a protože si je toho vědom,
uvolnil svou zuřivost vůči mým dětem, aby je přivedl do zatracení.
Je nanejvýš důležité, aby se každý vnitřně přezkoumal a odhalil své opravdové lidské
já, které s sebou nese. Není čas, abyste žili v nejistotě, ani v neklidu, závisti, pýše, nebo v
rozporuplnosti. Tyto základní vášně vás přivedou k růstu ve zlu, které Satan posílá lidem, aby padli
do jeho léček a zapomněli, že byli vykoupeni mým Synem a že nepodléhají zlu, ale dobru.
Jediná světová vláda udržuje lidstvo ve velké duchovní bitvě, která u vás vyvolává zmatek, aby
vzbudila strach vůči všemu, čemu čelíte, způsobeným nedostatkem pravé víry, poslušnosti a
naděje v Božím lidu.
Jak víte, směřujete do velkých soužení, která jste nikdy předtím nepoznali.
Světový řád naprogramoval totální změnu celého lidstva na každé úrovni. Jeho plánem
je změnit lidstvo v každém ohledu prostředky elektromagnetické indukce,
naprogramované tak, aby mysl lidské bytosti, její myšlenky, práce a chování byly
pozměněny.
Buďte ostražití, lidé mého Syna! Buďte ostražité, mé děti – odolávejte, nenechejte se zaskočit.
Buďte si vědomy, že jste děti mého Syna: zůstávejte ve stavu milosti, všechny z Krista
a všechny pro Krista. Buďte připraveny žít pro mého Syna a tímto způsobem vás nebudou moci
změnit.
Nebojte se hladu, který se blíží k celé zemi, ani pádu světové ekonomiky. Věčný Otec je
spravedlivý a pravdivý a neopustí svůj lid.
Nebojte se otřesů Země, i když svou velikostí nebudou normální. Země se bude třást. Velké otřesy,
které tato Matka odhalila, přicházejí, a proto je pro mé děti nutné, aby si zachovaly pevnou víru.
Děti, je čas, abyste si přiznaly své omyly…
Je čas, abyste se vrátily do ovčince…
Je čas se sjednotit…
Temná ruka zla se tyčí nad lidstvem, divoce útočí na lidstvo, aby změnila váš stav mysli,
zneklidnila vás, vedla vás k nekontrolovatelnému strachu a následovně vám nabídla bezpečí, slíbila
stabilitu, a tím vás ovládla, jako ovládá davy ve městech.
Buďte pevní ve víře, nenechejte se nejistotou zaskočit.
Modlete se, mé děti, modlete se, země se bude třást na severu s velkou silou.
Modlete se za Kalifornii, modlete se za Kanadu.
Modlete se, mé děti, modlete se, na jihu bude země silně otřesena a její obyvatelé
budou zaskočeni.
Modlete se, mé děti, modlete se, v Evropě a Asii se bude země hýbat. Modlete se
zejména za Japonsko.
Modlete se, mé děti, z vesmíru se blíží nebeské těleso, které bude udržovat lidstvo v
úzkostném očekávání.
Modlete se, mé děti, modlete se, země, ležící v Pásu ohně, se probudí.

Modlete se, mé děti, čas se zrychluje a zlo zvyšuje svůj tlak na lidstvo, aby se nechalo
poznat.
Milovaní mého Syna:
Neusínejte. Toto není čas k spánku, je to čas k neustálé bdělosti.
Nová nemoc zaútočí na zem a mé děti budou kvůli ní trpět.
Slunce člověka překvapí, přicházejí velké změny. Abyste zachránili svou duši, budete muset žít spíš
duchovně, než hmotnými věcmi.
Ne vše, co přichází, je pro člověka logické. Boží plány se nehodí do lidské logiky. Co
musí být naplněno, bude naplněno – nikoli podle rozhodnutí člověka, ale podle nařízení
v nebi.
Milované děti, válka zrychluje svůj příchod, Čína dělá obrovské pokroky.
Než se rozloučíme, mé děti, chci vás vyzvat k jednotě, k stálému vzájemnému bratrství:
Každý je bude potřebovat. Každý.
Připravte se na úkryt v mém Neposkvrněném Srdci, zůstaňte stále jednotné, obětujte se
a zbožňujte jediného Boha, který je hoden chvály a je Alfou a Omegou na věky věků.
V každém okamžiku jste v rukou Nebeského Otce. Nejste samy, zůstaňte v jdoucím zástupu.
Žehnám vám. Miluji vás.
Nebojte se!
Nejsem zde, ta, která je vaší Matkou?
Matka Maria

1386. 4. prosince 2020. Připomínka poselství Boha Otce ze dne 11. února 2017.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

NEPRŮCHODNÁ A NEMOŽNÁ

Uvidíte cestu, po níž vás povedu, otevře se před vámi, když na ni vstoupíte svou nohou. Vypadá,
že je neprůchodná a pro vás nyní nemožná, ale když vás povedu Já, mohu nechat rozestoupit
moře, které vám stojí v cestě.
Nikdy vás nevyzvu udělat cokoli, co vám také neumožním, ale musíte Mi věřit, abyste to udělali,
neboť bez víry nemůžete ode Mne obdržet nic.
Je to k vašemu prospěchu a k užitku mého království, k němuž vás teď vedu. Buďte silní
a velmi odvážní, a následujte Mě.
Já připravím cestu.

Bůh Otec

2Kor 12, 8-10
8: Kvůli tomu jsem třikrát volal k Pánu, aby mne toho zbavil,
9: ale on mi řekl: "Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví má síla." A tak se budu raději
chlubit slabostmi, aby na mně spočinula moc Kristova.
10: Proto rád přijímám slabost, urážky, útrapy, pronásledování a úzkosti pro Krista. Vždyť právě když
jsem sláb, jsem silný.
Ž 18, 35-36
35: učí bojovat mé ruce a mé paže napnout bronzový luk.
36: Podal jsi mi štít své spásy, tvoje pravice mě podepírá, tvá mírnost mé síly rozmnožila.
Ž 41, 10: Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu,
pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.
Ex 14, 21-27
21: Mojžíš vztáhl ruku nad moře a Hospodin hnal moře silným východním větrem, který vál po celou noc,
až proměnil moře v souš. Vody byly rozpolceny.
22: Izraelci šli prostředkem moře po suchu. Vody jim byly hradbou zprava i zleva.
23: Egypťané je pronásledovali a vešli za nimi doprostřed moře, všichni faraónovi koně, vozy i jízda.
24: Za jitřního bdění vyhlédl Hospodin ze sloupu ohnivého a oblakového na egyptský tábor a vyvolal
v egyptském táboře zmatek.
25: Způsobil, že se uvolnila kola jejich vozů, takže je stěží mohli ovládat. Tu si Egypťané řekli: "Utečme
před Izraelem, neboť za ně bojuje proti Egyptu Hospodin.“
26: Hospodin řekl Mojžíšovi: "Vztáhni ruku nad moře! Vody se obrátí na Egypťany, na jejich vozy
a jízdu."
27: Mojžíš vztáhl ruku nad moře, a když nastávalo jitro, moře opět nabylo své moci. Egypťané utíkali proti
němu a Hospodin je vehnal doprostřed moře.

1387. 5. prosince 2020. Připomínka poselství Ježíše ze dne 29. prosince 2011.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

VY MÁTE BÝT TÍM SVĚTLEM

Právě jsem se uložila ke spánku, když Pán ke mně začal mluvit toto Slovo.
Co dělá noc krásnou, dcero?

Světla na ní, Pane.
Proč je to krásné?

Kontrast, Pane. Tmavé pozadí způsobuje, že světlo vypadá mnohem jasněji.
To světlo přitahuje pozornost. Je nemožné dívat se na temnotu a ignorovat krásu světla, které jí
proniká, že?

Ano, Pane.

Ty máš být tím světlem. Všechny mé děti mají být tím světlem. V nadcházejících dnech na vás
spočine mé světlo, mé děti. Bude spočívat na vás a prosvítat těmi, které se připravily plnit mou
vůli.
Nyní je čas, na který jste se připravovaly. Nepřítel se chystá zahájit útok nevýslovných rozměrů na
mé lidi a části jeho plánu vás budou šokovat. Ti, kteří se nepřipravovali, kteří netrávili čas v mém
Slovu a kteří nechodí po mých cestách, budou při zahájení tohoto útoku zaskočeni. Nepochopí, jak
přežít v přicházejícím čase. Zanechal jsem jim zbraně,
ale nenaučili se je používat.
Není mým přáním, abyste byli zaskočeni, přesto mnozí z vás berou má slova lehkovážně. Nepřítel
vás podvedl, abyste si mysleli, že čas je bez konce, a to je lež. Neřekl jsem
v mém Slovu, abyste byli bdělí a modlili se? Přesto vás tolik upadlo do hlubokého
a pohodlného spánku. Církve vás ukolébaly k spánku a nevědí, že nepřítel číhá hned
za dveřmi, a čeká.
Ježíš

Iz 60, 1-2
1: "Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva.
2: Hle, temnota přikrývá zemi, soumrak národy, ale nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se
nad tebou jeho sláva."
Mt 5, 14: Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře.
Mt 5, 16: Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu
Otci v nebesích.
2Kor 10, 4: Zbraně našeho boje nejsou světské, nýbrž mají od Boha sílu bořit hradby. Jimi boříme lidské
výmysly.
Mk 13, 33: Mějte se na pozoru, bděte, neboť nevíte, kdy ten čas přijde.
Ef 5, 14: A kde se rozjasní, tam je světlo. Proto je řečeno: Probuď se, kdo spíš, vstaň z mrtvých,
a zazáří ti Kristus.
1Thes 5, 6: Nespěme tedy jako ostatní, nýbrž bděme a buďme střízliví.

1388. 6. prosince 2020. Připomínka poselství Ježíše ze dne 14. února 2017.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

UZRÁL ČAS

Vstupujete do období, které není jako žádné jiné, protože žijete v čase, který není jako jiný – je to
čas konce. Vše, co bylo předpověděno v písmech, se nyní uskuteční. Budete žasnout, až uvidíte, že
se všechny poznámky a kapitoly stanou přesně tak, jak bylo předpověděno před tisíci lety.
Nemylte se, moji lidé, nyní nečekáte na čas v budoucnosti, ten čas je teď. Čas, kdy se všechna
zjevení, předpověděná mým prorokem Janem, stanou na zemi. Doba, kdy bude mnoho soužení,
mnoho zuřivosti nepřítele a mnoho těžkostí.
Nebude to snadná doba, ale je to vhodný čas, protože předchází konci zla na zemi kolem vás. Brzy
budete kráčet ulicemi ze zlata, které jsem pro vás připravil v nebi. Uvidíte zde své odměny a
navždy budete sdílet společenství se všemi, kteří přišli před vámi.
Konec se blíží, sklizeň je bílá. Starejte se o věci mého království na zemi, protože se vracíte domů.
Ježíš

Mt 24, 21-22
21: Neboť tehdy nastane hrozné soužení, jaké nebylo od počátku světa až do nynějška a nikdy již nebude.
22: A kdyby nebyly ty dny zkráceny, nebyl by spasen žádný člověk; ale kvůli vyvoleným budou ty dny
zkráceny.
Da 12, 1-3
1: V oné době povstane Míkael, velký ochránce, a bude stát při synech tvého lidu. Bude to doba soužení,
jaké nebylo od vzniku národa až do této doby. V oné době bude vyproštěn tvůj lid, každý, kdo je zapsán
v Knize.
2: Mnozí z těch, kteří spí v prachu země, procitnou; jedni k životu věčnému, druzí k pohaně a věčné hrůze.
3: Prozíraví budou zářit jako záře oblohy, a ti, kteří mnohým dopomáhají k spravedlnosti, jako hvězdy,
navěky a navždy.
Mt 9, 37-38
37: Tehdy řekl svým učedníkům: "Žeň je velká, dělníků málo.
38: Proste proto Pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň!"
Zj 12, 12: "Proto jásejte, nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte! Běda však zemi i moři, neboť sestoupil k
vám ďábel, plný zlosti, protože ví, jak málo času mu zbývá."
Mt. 6, 33: Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.
Zj 21, 21: A dvanáct bran je z dvanácti perel, každá z jediné perly. A náměstí toho města je z ryzího zlata
jako z průzračného křišťálu.

1389. Poselství Ježíše ze dne 7. prosince 2020.
Nástroj Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

VELKÁ POCTA

Jak se v těchto časech objeví mučednictví, bude se bezbožným zdát, že zvítězili, stejně jako v době
mého ukřižování. Ale vězte, mé děti – těm, kdo položí své životy kvůli mému velkému Jménu –
mučednictví vás jen osvobodí od pozemských zármutků, abyste si přišli pro svou velkou odměnu v
mém království. Pak začne jejich smutek, protože vše, co se snažili získat, uvidí zničené.

Nebojte se ke Mně přijít tímto způsobem (mučednictvím), protože je to velká pocta, a ti,
kdo to učiní, budou velmi ctěni tady, v mém království (v nebi).
Nebojte se času, ve kterém žijete, moji drazí, neboť je to jedna z dvou největších epoch
na zemi, a všem, kdo nyní žijí (pro Něj), bude prokazována velká úcta.
Ježíš

Zj 17, 6: Viděl jsem tu ženu, zpitou krví svatých a krví Ježíšových svědků. Velice jsem užasl,
když jsem ji viděl.
De 30, 7: Všechny tyto kletby pak vloží Hospodin, tvůj Bůh, na tvé nepřátele a na ty, kdo tě nenávistně
pronásledovali.
Ž 7, 2: Hospodine, Bože můj, k tobě se utíkám, zachraň mě a vytrhni z rukou všech, kdo mě stíhají,
Ž 7, 5-6
5: jestliže jsem odplácel zlem tomu, který mi přál pokoj, nebo z prázdných ohledů jsem šetřil protivníka,
6: ať nepřítel stíhá moji duši, chytí a zašlape do země můj život, ať uvede v prach mou slávu.
Ž 35, 2-4
2: Chop se pavézy a štítu, na pomoc mi povstaň,
3: rozmáchni se kopím a sekerou proti těm, kdo mě pronásledují, a řekni mi: "Jsem tvoje spása."

1390. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 5. prosince 2020.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

VŽDY SI UCHOVEJTE SVOU VÍRU

Milovaní Boží lidé,
žehnám vám ve jménu Nejsvětější Trojice a naší Královny a Matky.
Přicházím, abych vás vyzval k urgentnímu obrácení, z lásky Nejsvětější Trojice a naší a vaší
Královny a Matky, a přeji vám věčnou spásu, nikoli zatracení duše ve věčném ohni.
Držím svůj meč vysoko v obraně věrného lidu, avšak nehodlám porušit lidskou vůli.
Je mi líto těch, kdo nechtějí být bráněni a neusilují o změnu směru své životní dráhy, práce
a jednání.
Přicházím, abych vás vyzval k úkolu, k němuž byl každý z vás určen Boží vůlí.
Nepřestávejte naplňovat Boží vůli na místě, kam vás Boží vůle přivedla. Sjednoťte se s Boží vůlí pro
dobro vaší duše a pro pomoc vašim bratrům. Lidská pýcha a arogance jsou částmi ega každého
lidského stvoření, které musíte proměnit takovým způsobem, že nebude bojovat proti vám, ale
bude vám pomáhat a usnadní vám vaši cestu.
Musíte zůstat věrní na cestě žíznivého hledání lásky Boha a v každém okamžiku Mu zaplatit podle
toho, co vám nabízí. Musíte hledat pokoj, který mohou ochutnat jen duše, které jdou po cestě
skutečného obrácení. Vzdělávejte své myšlenky a kroťte svou mysl, abyste se především mohli
zabývat tím, že se stanete podobní naší Královně a Matce.
Kolik jen nářků uniká z pekelných plamenů od těch, kteří se každý den účastnili mše svaté
a dopustili se svatokrádeží přijímáním ve stavu hříchu!
Kolik jen těch, kdo se zasvětili být soudci svých bratrů, sténá v pekle, protože v nich zvítězila pýcha
a závist a nakazila je hnilobou zevnitř!
Pozor, Boží lidé, na vaše jednání a chování…
Dejte pozor na farizeje!

V tomto čase, kdy lidstvo žije v Soužení, se stále rodí velké události. Člověk se oddělil od
Nejsvětější Trojice a naší Královny a Matky: nemiluje, neodpouští.
Náš Král a Pán Ježíš Kristus si přeje, aby celosvětové triduum bylo nabídnuto naší a
vaší Matce Guadalupské, a abyste jí pod tímto vzýváním zasvětili 12. prosinec,
a obzvláště zasvětili mexický lid, protože někteří jeho vůdci se oddali Satanovi.
Je důležité, aby lidstvo bylo sjednoceno, aby, před modlitbou Božích dětí, duchovně náležitě
připravených, byl tento milovaný lid osvobozen od útisku ďábla.
Lide, milovaný a ochraňovaný naší a vaší Matkou Guadalupskou:
Mějte na paměti, že tam, kde se zjevila naše Královna a Matka, ďábel utlačuje lid
s velkou silou.
Mexický lide, naše Královna a Matka tě miluje a žehná ti.
Toto vzývání označí hvězdy, které září z nebeské klenby a promlouvá k lidskému stvoření, aby se
připravilo na příchod nebeského tělesa, které je bude všude udržovat v napětí. Vzývání, které
mluví, zpívá a ukáže anděla pokoje, jenž přijde na Zem, aby pomohl věrnému lidu ve
chvílích strašného pronásledování.
Modlete se, Boží lidé, modlete se. Velká část tektonických zlomů byla aktivována
vlivem Slunce a nebeských těles, které se blíží k Zemi a nechají vyrůst podmořské
sopky s velkým hřmotem.
Modlete se, Boží lidé, modlete se a obětujte. Španělsko se chvěje a trpí, jeho půda se
třese. Francie bude silně otřesena. Holandsko pláče nad zemětřesením.
Modlete se, Boží lidé, modlete se za Portoriko, které pláče a trpí, silně se otřásá.
Modlete se, Boží lidé, modlete se za Nikaraguu, Kostariku, Guatemalu. Země se bude
silně třást.
Člověk odložil na Zem zlo, které spáchal, a Země se již probudila a udělala místo k utrpení lidstva.
Připravte se, neberte má slova na lehkou váhu…
Připravte se duchovně a nezapomeňte na potravu, kterou vám dala naše a vaše Královna
a Matka pro případ hladomoru, aniž byste zapomněli na stravu, kterou můžete uchovat, vědouce,
že věrným nebe pomůže.
Nebojte se, strach ochromuje stvoření. Vždy si uchovejte svou víru. Boží pomoc
je přítomná.
Jako kníže nebeských milic, vás ochraňuji a žehnám vám.
KDO JE JAKO BŮH?
NIKDO NENÍ JAKO BŮH!
Svatý archangel Michael

1391. Poselství Ježíše ze dne 8. prosince 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

HLÍDEJTE SI SVŮJ ČAS

Mé děti, žárlivě si hlídejte svou mysl a váš čas, protože nepřítel poslal [svým silám na zemi]
nařízení, aby vás velmi rozptýlil. Jeho cílem je způsobit, že ztratíte vaše soustředění, abyste pro mé
království ničeho nedosáhli v tom krátkém čase, který vám ještě zbývá.
Hleďte, aby neuspěl. Neboť Mi musíte složit účty, jak jste naložili s časem, který jsem vám na zemi
poskytl.
Naučte se poznat jeho rozptylování pozornosti a zůstat na správné cestě. V běhu času se to stane
stále důležitější.
Ježíš

1Kor 10, 13: Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni
zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste
mohli obstát.
Jak 4, 7-10
7: Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám.
8: Umyjte si ruce, hříšníci, a očisťte svá srdce, lidé dvojí tváře!
9: Bědujte, naříkejte a plačte! Váš smích ať se obrátí v pláč a vaše radost v žal.
10: Pokořte se před Pánem, a on vás povýší.
1Petr 5, 8-10
8: Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by pohltil.
9: Vzepřete se mu, zakotveni ve víře, a pamatujte, že vaši bratří všude ve světě procházejí týmž utrpením
jako vy.
10: A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás obnoví,
utvrdí, posílí a postaví na pevný základ.

1392. Poselství Ježíše ze dne 9. prosince 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

VŠECHNO BUDE DOBRÉ

Moje děti se musí naučit stále sledovat, co je důležité. Váš svět má mnoho rozptýlení,
mé děti, a všechen čas, který vám na zemi zbývá, bude v podstatě k ničemu, pokud se
nesoustředíte na to, na čem záleží.
Znáte práci, kterou jsem vám přidělil, a to by měl být teď váš hlavní úkol, na který byste se měly
zaměřit po čase, který jste strávily se Mnou. Nevzdávejte se svého času se Mnou, nebo svých
modliteb – a jak se čas stane temnější, přibližte se ke Mně a všechno bude dobré.

Ježíš

1Kor 10, 13: Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni
zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste
mohli obstát.
Jak 4, 7-10
7: Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám.
8: Umyjte si ruce, hříšníci, a očisťte svá srdce, lidé dvojí tváře!
9: Bědujte, naříkejte a plačte! Váš smích ať se obrátí v pláč a vaše radost v žal.
10: Pokořte se před Pánem, a on vás povýší.
1Petr 5, 8-10
8: Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by pohltil.
9: Vzepřete se mu, zakotveni ve víře, a pamatujte, že vaši bratří všude ve světě procházejí týmž utrpením
jako vy.
10: A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás obnoví,
utvrdí, posílí a postaví na pevný základ.

1393. Poselství Ježíše ze dne 10. prosince 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

DOBRO, NEBO ZLO

Mé děti, přeji si, abyste si vzpomněly, zatímco uplývá poslední čas, že vše, co vidíte, je prastarý
boj mezi dobrem a zlem. Každá volba, kterou učiníte, je dobrá, nebo zlá. Je to život, nebo smrt.
Není nic mezi tím.
Každé slovo, které řeknete, je život, nebo smrt. Každá činnost, jíž se zabýváte, je dobrá, nebo zlá.
Vzpomeňte si na váš cíl a připomeňte si, že jste moje a nechávejte to vidět ve všem,
co říkáte a děláte – za všech okolností.
Tak nebudete litovat, až váš čas vyprší, a budete stát přede Mnou a skládat Mi účty.
Ježíš

1Kor 15, 33: Neklamte se: špatná společnost kazí dobré mravy.
Př 3, 7: Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať.
Řím 2, 6-8
6: On odplatí každému podle jeho skutků.
7: Těm, kteří vytrvalostí v dobrém jednání hledají nepomíjející slávu a čest, dá život věčný.
8: Ty však, kteří prosazují sebe, odpírají pravdě a podléhají nepravosti, očekává hněv a trest.
Řím 12, 21: Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem.
Iz 5, 20: Běda těm, kdo říkají zlu dobro a dobru zlo, kdo vydávají tmu za světlo a světlo za tmu,
kdo vydávají hořké za sladké a sladké za hořké!

1394. Poselství Ježíše ze dne 11. prosince 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

AŽ PRONÁSLEDOVÁNÍ VZROSTE

Mé děti, přeji si, abyste prozkoumaly své srdce – jste opravdu moje? Opravdu si přejete mou vůli
nade vše? I když má vůle půjde proti vaší vůli?
I když má vůle vám způsobí ztrátu?
Já musím být první láskou vašeho srdce a přeji si, abyste se ujistily, že jí jsem.
V přicházejících časech budete mít mnoho příležitostí Mě zapřít, až pronásledování bude horečnatě
růst.
Nakonec vy, které jste ještě na zemi, si zvolíte Mne, nebo pozemský život. Ale pak se musíte plně
rozhodnout.
Až pronásledování vzroste a vy Mi nebudete plně oddány, pak padnete, zapřete Mne
a ztratíte svou spásu.
Ježíš

Jan 15, 18: Nenávidí-li vás svět, vězte, že mě nenáviděl dříve než vás.
1Petr 4, 12-14
12: Moji milovaní, nebuďte zmateni výhní zkoušky, která na vás přišla, jako by se s vámi dělo něco
neobvyklého,
13: ale radujte se, když máte podíl na Kristově utrpení, abyste se ještě více radovali, až se zjeví jeho sláva.
14: Jestliže jste hanobeni pro jméno Kristovo, blaze vám, neboť na vás spočívá Duch slávy, Duch Boží.
Mt 5, 10 Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské.
Lk 6, 22: Blaze vám, když vás lidé budou nenávidět a když vás vyloučí, potupí a vymažou vaše jméno jako
proklaté pro Syna člověka.
2Kor 4, 8-12
8: Na všech stranách jsme tísněni, ale nejsme zahnáni do úzkých; jsme bezradní, ale nejsme
v koncích;
9: jsme pronásledováni, ale nejsme opuštěni; jsme sráženi k zemi, ale nejsme poraženi.
10: Stále nosíme na sobě znamení Ježíšovy smrti, aby i život Ježíšův byl na nás zjeven.
11: Vždyť my, pokud žijeme, jsme pro Ježíše stále vydáváni na smrt, aby byl na našem smrtelném těle
zjeven i Ježíšův život.
12: A tak na nás koná své dílo smrt, na vás však život.
Zj 14, 9-11
9: Za nimi letěl třetí anděl a volal mocným hlasem: Kdo kleká před šelmou a před její sochou,
kdo přijímá její cejch na čelo či na ruku,
10: bude pít víno Božího rozhorlení, které Bůh nalévá neředěné do číše svého hněvu; a bude mučen ohněm
a sírou před svatými anděly a před Beránkem.
11: A jeho muka neuhasnou na věky věků a dnem ani nocí nedojde pokoje ten, kdo kleká před šelmou a
jejím obrazem a nechal si vtisknout její jméno.

1395. 12. prosince 2020. Připomínka poselství Boha Otce ze dne 5. června 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
OBDOBÍ KLIDU
Toto je zklidnění v bouři.
Kdekoli zuří bouře, tam je chvíle zklidnění, po níž bouře zesílí. Mé děti jsou připraveny na
vystupňování bouře, která přichází.
Až se tato bouře objeví na vašem horizontu, bude větší, než co jste kdy dřív viděli. Rozsáhlá,
temná a děsivá. Bouře vás velmi rychle zastihne a jen ti, kdo jsou připraveni ve Mně, budou vědět,
jak ji přežít. Jen oni přežijí, aby uviděli konec této bouře.
Modlete se, mé děti. Modlete se, abyste byly připraveny, neboť bouře se rychle blíží.
Bůh Otec

Mt 8, 25-26
25: Přišli tedy k němu, budili ho a volali "Pane, zachraň nás! Hyneme!"
26: On jim odpověděl: "Proč se bojíte, malověrní?" A vstal a okřikl vichřici i jezero, a nastalo úplné ticho.
Ž 107, 29: Utišil tu bouři, ztichlo vlnobití.
Na 1, 7: Hospodin je dobrý, je záštitou v den soužení, zná se k těm, kteří se k němu utíkají.
Ž 119, 114: Tys má skrýš a štít můj, čekám na tvé slovo.
Ž 46, 1 (2): Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená.

1396. 13. prosince 2020. Připomínka poselství Ježíše ze dne 4. června 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
ZNEČIŠTĚNÁ MYSL

Kdykoli se nějaký národ povýší velmi vysoko, jeho pád bude velmi velký. Amerika, kdysi národ,
jenž Mě vyvýšil, uctíval Mě, padl do hříchu. Amerika padla do velkého a těžkého hříchu.
Amerika se už nemůže pozvednout, protože nepřítel v ní znečistil mysl těch, kdo se Mě nebojí.
Bude vydána do rukou svých nepřátel k zničení.
Mám Zbytek v Americe, který v tom čase budu chránit po určitou dobu, aby mohl ukázat mou
slávu ostatním (nevěřícím) a pomohl jim uvěřit dřív, než půjdou ke Mně domů.
A pak zkáza bude dokonána a konec všech věcí bude následovat krátce poté.
Připravte se, moji lidé, neboť váš čas povstat a zářit je již téměř u vás a vy musíte být připraveni
vstoupit do všeho, k čemu jsem vás vyzval, abyste udělali.
Ježíš

Mt 7, 26-27
26: Ale každý, kdo slyší tato má slova a neplní je, bude podoben muži bláznivému, který
postavil svůj dům na písku.
27: A spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice, a obořily se na ten dům; a padl,
a jeho pád byl veliký.
Sd 2, 13-15
13: Opustili Hospodina a sloužili Baalovi a Aštoretě.
14: Proto Hospodin vzplanul proti Izraeli hněvem a vydal jej do rukou plenitelů a ti jej plenili.
Vydal je napospas okolním nepřátelům, že už vůbec před svými nepřáteli nemohli obstát.
15: Pokaždé, když vytrhli do boje, zle na ně dopadla Hospodinova ruka, jak jim to Hospodin prohlásil a
přísahou stvrdil. Doléhalo na ně veliké soužení.
Zj 11, 13-14
13: V tu hodinu nastalo veliké zemětřesení, desetina toho města se zřítila a v zemětřesení
zahynulo sedm tisíc lidí. Ostatních se zmocnil strach a vzdali čest Bohu na nebesích.
14: Druhé 'běda' pominulo; hle, už je tu třetí!
Iz 60, 1-3
1: Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva.
2: Hle, temnota přikrývá zemi, soumrak národy, ale nad tebou vzejde Hospodin a ukáže
se nad tebou jeho sláva.
3: K tvému světlu přijdou pronárody a králové k jasu, jenž nad tebou vzejde.

1097. Poselství Ježíše ze dne 14. prosince 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
SŮL A SVĚTLO

Ve čtvrtek jsem byla venku, na procházce se svými psy, když mi Pán začal říkat toto Slovo.
Jestli si moji lidé vyberou lež před pravdou, budou trpět hroznými následky, které nemohou
ovlivnit. Máte se oddělit od světa, moji lidé. Povolal jsem vás, abyste byli solí a světlem.
Když ta sůl ztratí svou chuť, k čemu je pak dobrá?
Stůjte za mou Pravdou, nebo zbytek vašeho života bude naplněn žalem, protože jste selhali.
Ježíš

Řím 12, 2: A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli,
abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.
Mt 5, 13-16
13: Vy jste sůl země; jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena? K ničemu již není,
než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali.
14: Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře.
15: A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen; a svítí všem v domě.
16: Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu
Otci v nebesích.

1398. Poselství Ježíše ze dne 15. prosince 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
ODPLATA

Mé děti, jak se připravujete opustit Zemi, vaše srdce se bude chtít ohlédnout za tím, co bylo, a co
vám bylo vzato. Buďte ujištěny, že jsem viděl všechny křivdy, které vám udělali, a Já sám zaplatím
těm, kdo se jich dopustili. Neodvracím svou tvář, když bezbožní využívají mé děti, beru to v úvahu
a pomstím každou křivdu naplno.
Ti, kdo Mě znají, ať si nemyslí, že uniknou, mé oko je však upřeno na ně a brzy má ruka, stejně
jako Já, vytáhne pomstu za vše, co jste vytrpěli v tomto životě od těch, kteří se nekají.
Ježíš

Thes 4, 1-8
1: Konečně vás, bratří, prosíme a napomínáme v Pánu Ježíši, abyste vždy více prospívali v tom,
co jste od nás přijali a co už také činíte: žijte tak, abyste se líbili Bohu.
2: Vždyť víte, které příkazy jsme vám dali od Pána Ježíše.
3: Neboť toto je vůle Boží, vaše posvěcení, abyste se zdržovali necudnosti
4: a každý z vás aby uměl žít se svou vlastní ženou svatě a s úctou,
5: ne ve vášnivé chtivosti jako pohané, kteří neznají Boha.
6: Ať nikdo v této věci nevybočuje z mezí a neklame svého bratra, protože Pán ztrestá takové jednání, jak
jsme vám už dříve řekli a dosvědčili.
7: Vždyť Bůh nás nepovolal k nečistotě, nýbrž k posvěcení.
8: Kdo tím pohrdá, nepohrdá člověkem, nýbrž Bohem, jenž vám dává svého svatého Ducha.
1Kor 3, 19: Moudrost tohoto věku je bláznovstvím před Bohem, neboť je psáno: Nachytá moudré
na jejich vychytralost;

1399. Poselství Ježíše ze dne 16. prosince 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
VÍTĚZ

Mnohé mé děti jsou plné úzkosti z událostí konce, který vidí, jak se odvíjí. Cítí se nedostatečné k
tomu, aby našly správný směr ve velkých přicházejících událostech.
Jestli se zeptáte, naučím vás jak jít v moci mého velkého Slova a mého Ducha v těchto časech.
Zeptejte se Mě a Já vám udělím moudrost projít vším, co přichází. S mou pomocí můžete zvládnout
i pohromy a neočekávané události a stát se vítězem pro mou slávu.
Ježíš

Jan 16, 32-33
32: "Hle, přichází hodina, a již je zde, kdy se rozprchnete každý do svého domova a mne necháte
samotného. Ale nejsem sám, neboť Otec je se mnou.
33: To jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj. Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se,
já jsem přemohl svět."
De: 31, 6: "Buďte rozhodní a udatní, nebojte se a nemějte z nich strach, neboť sám Hospodin, tvůj Bůh,
jde s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě."
Mk 16, 17-20

17: Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými
jazyky;
18: budou brát hady do ruky, a vypijí-li něco smrtícího, nic se jim nestane; na choré budou vzkládat ruce a
uzdraví je.“
19: Když jim to Pán řekl, byl vzat vzhůru do nebe a usedl po pravici Boží.
20: Oni pak vyšli, všude kázali; a Pán s nimi působil a jejich slovo potvrzoval znameními.

1400. Poselství Ježíše ze dne 17. prosince 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
VÁŠ NEJVĚTŠÍ BOJ

Mé děti, vaším největším bojem v tomto čase bude strach. Nepřítel udělá vše, co je v jeho moci,
aby vás zastrašil na každém kroku vaší cesty.
Je to na vás, abyste ho zastavili ve vyvolávání strachu ve vás.
Jak zlo vzroste v každém z vašich národů, a zákony se začnou měnit proti celému mému lidu,
zůstaňte klidní. Nebuďte vyděšení, neboť pro Mne to není překvapení a kvůli tomu jsem plánoval
už v předstihu. Povedu vás na každém kroku, jestli se Mi odevzdáte a dovolíte Mi to.
Řekněte svým emocím, aby se zklidnily a vězte, že Já jsem Bůh a nikdy vás nepovolám udělat
cokoli, aniž bych vám k tomu dal možnost.
Ježíš

Ž 46, 10: Činí přítrž válkám až do končin země, tříští luky, láme kopí, spaluje v ohni válečné vozy.
1Petr 5, 8-10
8: Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako 'lev řvoucí ' a hledá, koho by pohltil.
9: Vzepřete se mu, zakotveni ve víře, a pamatujte, že vaši bratří všude ve světě procházejí týmž utrpením
jako vy.
10: A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás obnoví,
utvrdí, posílí a postaví na pevný základ.

1401. Poselství Ježíše ze dne 18. prosince 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
JAK TRÁVÍTE SVŮJ ČAS?

Co je teď nejpotřebnější, je, abyste se vy, mé děti, podívaly, jak trávíte svůj čas. Buďte
k sobě čestné. Trávíte je způsoby, které jsou Mi příjemné? Trávíte svůj čas budováním své víry,
abyste mohly obstát v tom, co přijde?
Nebo věnujete svůj čas na světské aktivity, které budou brzy bezcenné? Kde je vaše srdce? Myslíte
na Mne po celou dobu vašeho dne, nebo na věci nebo lidi světa?
Mé soudy brzy dopadnou a jen ti, kdo půjdou těsně se Mnou, kdo znají mé Slovo, nebo jejichž
srdce je skutečně moje, budou mít tušení, co mají dělat.

Ježíš

Mt 25, 10: Ale zatímco šly kupovat, přišel ženich, a které byly připraveny, vešly s ním na svatbu;
a dveře byly zavřeny.
Lk 10, 41-42
41: Pán jí odpověděl: „Marto, Marto, děláš si starosti a trápíš se pro mnoho věcí.
42: Jen jednoho je třeba. Marie volila dobře; vybrala si to, oč nepřijde.“
Ef 5, 16: Nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé.

1402. 19. prosince 2020. Připomínka poselství Ježíše ze dne 23. listopadu 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

MNOHEM BLÍŽ

Lidé vždy toužili znát čas mého příchodu. Lidé vždy toužili znát vše, co přijde na konci světa, který
je nyní u vás. Mnozí ani nyní nevěří, že čas konce všech věcí je u nich. I když popírají čas, konec
skutečně přijde, a přijde rychle.
Mé děti, nevíte, kde jste v časovém rozvržení věcí, protože konec je mnohem blíž, než věříte. Proto
se musíte rychle připravit na to, co již vychází najevo. Mnozí z těch, které milujete, budou v těchto
časech vzati ze země. Pohodlí vám také bude odebráno, až všechen řád opustí zemi. Člověk si
zvolil cestu chaosu, a tak mu bude dán.
Nebudete muset dlouho čekat, moji maličcí, protože ten čas je už u vás. Událost, která přijde velmi
brzy, vám ukáže, kde opravdu jste v tomto čase.
Ježíš

Poznámka: Cítila jsem, že mi odhalil, že ta událost, mající brzy přijít, je jeho záměrem, a bude
jasná těm, kdo znají jeho Slovo, co bude znamenat, kde asi jsme v časové linii konce.

Řím 8, 18-19
18: Jsem totiž přesvědčen, že utrpení tohoto času nejsou nic ve srovnání se slávou, která se na nás v
budoucnu zjeví.
19: Celé tvorstvo totiž nedočkavě čeká, až se Boží synové zjeví ve slávě.
Lk 21, 11: Budou velká zemětřesení, na jednom místě za druhým mor a hlad, objeví se hrozné úkazy a na
nebi velká znamení.
2Petr 3, 10-13
10: Ten den Páně však přijde jako zloděj, a tehdy nebesa prudce s rachotem pominou, živly se žárem
stráví a země i všecko na ní bude souzeno.
11: Všechno tedy tím způsobem vezme za své. Jak proto vám musí ležet na srdci, abyste žili svatě
a zbožně,
12: a tak očekávali a uspišovali příchod onoho Božího dne, kdy se v ohni nebesa stráví a živly v žáru
rozplynou.
13: Ale my čekáme, jak to on slíbil – nebesa nová a zemi novou, kde by měla svůj domov spravedlnost.
Mt 24, 13: Kdo však vytrvá až do konce, bude spasen.

1403. Poselství Matky Spásy ze dne 15. prosince 2020.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

NEBOJTE SE, JSEM S KAŽDÝM Z MÝCH DĚTÍ

Mé milované děti.

Zbožňujte mého Syna!
Ať je každý z vás skromným stvořením, které rozpoznává v zobrazení narození mého
Syna v jesličkách Člověka-Boha.
Milujte mého Syna, neustále ho zbožňujte, modlete se srdcem.
Víte, mé děti, narození mého Syna nesmí být předmětem modernistického výsměchu,
ale je největší událostí pro záchranu lidstva.
Následovníci zla mají v úmyslu urazit mého Syna, a můj Syn je stále miluje. Podívejte se důvěrným
způsobem na pokorná, jednoduchá a pravdivá srdce.
Betlémy (jesličky) vyrobené s úctou k tomu, co představují, budou požehnány mimořádným
způsobem a obrazy by měly být umístěny v domově, nemějte je uložené, neboť nechávají toto
Boží požehnání být útočištěm před čímkoli, co se blíží k lidstvu.

Modlete se, nezanedbávejte jednat a napravovat své osobní hříchy. Nezapomeňte, že přijde
Varování a zkoumání duší bude pro vás pohromou, budete volat: "Odeberte ode mne tuto těžkou
metlu", ale to nebude možné. Žijte ve svatosti!
Nebojte se, jsem s každým z mých dětí.
Milujte se navzájem a každý nechť miluje sebe, abyste mohli dávat lásku.
Žehnám vám, miluji vás.
Matka Maria

1404. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 15. prosince 2020.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

BOŽÍ LIDÉ: JSTE OPRAVDU BOŽÍ LIDÉ?

Milovaní Boží lidé:
Jste požehnaní Nejsvětější Trojicí a jste dětmi naší a vaší Královny a Matky,
Nejsvětější Panny Marie.
Jako kníže nebeských legií vás vyzývám, abyste otevřeli své srdce Boží vůli, abyste mohli být
naléhavě obnoveni, dokud je ještě čas.
Čekali jste na rozhodující události, abyste zjistili, v jaké fázi času se nacházíte. Znovu
vám pevně oznamuji, že jste v poslední fázi konce této generace.

Pro Boží lid to budou okamžiky slávy, ale ty přijdou až potom, co se zkouškou ohněm prokáže víra
těch, kteří si říkají "praví křesťané".
Ne všechno je pro lidského tvora tragédií, ale abyste mohli projít touto cestou, musíte překonat
vaši nerozhodnost a být jedno s Nejsvětější Trojicí, abyste mohli vidět a prožít události takové, jaké
jsou: příležitostí ke spáse, očištění a nápravy.
Tento okamžik by neměl zůstat bez povšimnutí, je to okamžik, kdy můžete zvrátit zlé skutky
a činy, aby vás působení Božího Ducha zaplavilo a vylévalo na vás jeho dary a ctnosti.
JAK VÁS MOHU PŘIMĚT, ABYSTE POCHOPILI, ŽE BEZ LÁSKY K BLIŽNÍMU NENÍ MOŽNÉ
DOSÁHNOUT PRAVÉ LÁSKY K NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICI A K NAŠÍ KRÁLOVNĚ A MATCE?
Lidské stvoření bez Boží lásky, ve svém každodenním životě, je prázdné stvoření, je to prasklá
truhla, která není vhodná k použití v Božích dílech, protože láska je pro ně nezbytná.
Musíte být obnovenými tvory, bez pýchy, bez závisti, bez intrik.
Lidská stvoření nesou v sobě myšlenku, že jsou horlivá k záležitostem nebe, ale místo toho se
někteří "farizeové" dívají na to, co plánuje Nejsvětější Trojice, soudí ji a postaví ji před lidský
duchovní soud, a tím na sebe přivedou neštěstí pýchy. Ta vůbec nevidí nic špatného na tom,
co tito lidé činí, ale vidí pouze to, co je pro ni osobním stanoviskem, které je vede
k tomu, že se stanou obětí samotného ďábla.
Tímto způsobem z nich ďábel dělá otroky, aby způsobili pád bratrů, kteří slouží Bohu.
Na krátkou dobu budou věřit, že zvítězili, ale není to tak, budou pak změklí jako vosk před ohněm.
Boží lidé:
Chaos se šíří, ale žádné zmatky by neměly existovat pro ty, kdo mají jistotu víry. Jsou to stvoření
Boží, která nepatří k moderním trendům, jež jsou nebezpečné pro duši, zaseté
v církvi našeho Krále a Pána Ježíše Krista.
Musíte být velkorysí k ostatním, blíží se chvíle nedostatku, nejen duchovního,
ale také potravin. Brzy to budete žít.
Rodiny budou rozptýleny, síly světové elity rozhodly, že by to mělo tak být. Jsou to velcí
Herodesové, velcí ve všem, co se týká budoucnosti lidstva, jsou oporou antikrista, kterému slouží
od nepaměti.
Prožijete omezení svobody s vědomím, že budete odděleni od svých blízkých a projdete bolestí,
až uvidíte, jak vaši blízcí odcházejí do bojů vyvolaných touto elitou, jejímž jediným cílem je
nadvláda nad lidstvem a manipulace mysli celé světové populace.
Přijde zřízení jediné vlády, která se bude vztahovat na všechny lidské činy a jednání. Tento
centralismus bude příčinou pádu člověka, protože zakoření mezi chudými nevzdělanými lidmi,
kteří budou následovat masy s jejich zvrácenými ideologiemi.
Děti, připravte se na pád ekonomiky, nedržte se falešných nadějí – lidstvo prožije nejhorší
hladomor, který kdy zažilo. Mezinárodní organizace na to nebudou reagovat a mnozí z vás budou
ztraceni, pokud se neobrátíte a nenecháte se "živit nebem".
Lidská stvoření, která jsou jen rozumově vybavena, reagují omezeně na působení
Ducha Svatého a zabrání zázrakům, které si Boží vůle vyhradila pro tyto chvíle.

Modlete se, Boží lidé, modlete se za Zemi, která, magnetizovaná nebeskými tělesy,
zvyšuje sílu svého středu, který je v neustálém pohybu a způsobuje velké trhliny
na povrchu Země.
Modlete se Boží lidé, modlete se, některé ostrovy budou trpět zejména účinky otřesů
tektonických desek na mořském dně, které vystupují na povrch.
Modlete se za Boží lid, modlete se za obrácení duší.
Modlete se za Boží lid, modlete se neúnavně, aby nemoc, projevující se na lidské kůži,
byla rychle přemožena použitím léků z nebe.
Jste požehnaným Božím lidem, jste požehnáni darem života, kterého se nesmíte vzdát,
ale kterého si musíte vážit. Země, v nichž jsou schvalovány zákony proti životu bezbranných
nebo nevyléčitelně nemocných, budou otřeseny.
Mor se blíží, pokračujte v používání oleje Dobrého Samaritána, v domácnostech mějte listy
eukalyptu a v případě potřeby je spalte.
"Buďte chytří jako hadi a pokorní jako holubice" (Mt 10,16).
Duchovní bitvy se blíží, nezříkejte se víry. Mějte na paměti, že nemůžete žít víru po svém, jinak
podlehnete zlu.
Nečekejte na to, co lidstvo Bohu nedalo, nic nebude jako v minulosti.
Vy, Boží lidé: jste opravdu Boží lidé?
Buďte silní a pevní ve víře, nekolísejte.
MÉ LEGIE VÁS OCHRAŇUJÍ, PŘIJÍMEJTE NAŠI OCHRANU VZÝVÁNÍM SVATÝCH
ANDĚLŮ.
I KDYŽ SE BUDE ZDÁT, ŽE ZLÝ VÍTĚZÍ, NIKDY NEBUDE MÍT VĚTŠÍ MOC NEŽ NEBESKÝ
OTEC.
Neklesejte ve víře. Neklesejte ve víře.
Žehnám vám, ochraňuji vás.
Svatý archanděl Michael.

1406. Poselství Ježíše ze dne 21. prosince 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

JE VAŠE LÁSKA PODMÍNĚNÁ?

Hledejte ve svém srdci. Podívejte se na vše, čím jste byli požehnáni. Požehnal jsem vám, abyste
mohli být požehnáním pro ostatní i pro sebe samotné.

Kolik z toho, čím jsem vám na Zemi požehnal, jste použili k požehnání ostatních?
Jestli všechna požehnání budou zítra zničena, budete Mě ještě nazývat Pánem? Nebo se odvrátíte
a odejdete ode Mne, když jste neobdrželi svá vlastní přání?
Vaše láska ke Mně je podmíněná?
Ježíš

Ge 12, 1-3
1: I řekl Hospodin Abramovi: "Odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce do země, kterou
ti ukážu.
2: Učiním tě velkým národem, požehnám tě, velké učiním tvé jméno. Staň se požehnáním!
3: Požehnám těm, kdo žehnají tobě, prokleji ty, kdo ti zlořečí. V tobě dojdou požehnání veškeré čeledi
země."

1407. Poselství Ježíše ze dne 22. prosince 2020.
Nástroj: Glynda Linkous
NÁVRAT DOMŮ

Mé děti se nepotřebují bát. I když vidíte, jak svět kolem vás klesá do chaosu, mé oči jsou upřeny
na vás. Můj plán pro vás je dobrým plánem a vy nemusíte na Zemi dlouho čekat, než vás přivedu
ke Mně domů.
Tíha hříchu na Zem vyvolala nepokoje. Nepokoj, jenž nebyl uveden na pravou míru, nakonec
přináší chaos. Dal jsem lidem mnoho příležitostí k pokání, a oni místo toho ještě odmítají
a vysmívají se Mi.
Dám jim ještě několik příležitostí navíc, aby činili pokání, než přivedu váš svět ke konci.
Konec všech věcí je u vás. Nyní čiňte dobrá díla a buďte připraveni na váš návrat domů, neboť k
vám přijde náhle a bez dalšího varování.
Ježíš

Řím 8, 19-22
19: Celé tvorstvo toužebně vyhlíží a čeká, kdy se zjeví sláva Božích synů.
20: Neboť tvorstvo bylo vydáno marnosti – ne vlastní vinou, nýbrž tím, kdo je marnosti vydal.
Trvá však naděje,
Sk 17, 29-30
29: Jsme-li tedy Božími dětmi, nemůžeme si myslet, že božstvo se podobá něčemu, co bylo vyrobeno ze
zlata, stříbra nebo z kamene lidskou zručností a důmyslem.
30: Bůh však prominul lidem dobu, kdy to ještě nemohli pochopit, a nyní zvěstuje všem, ať jsou kdekoliv,
aby této neznalosti litovali a obrátili se k němu.
Jr 5, 3: Hospodine, tobě přece záleží na věrnosti. Biješ je, ale bolestí se nesvíjejí, ničíš je, ale tvá
napomínání odmítají. Jejich tváře jsou tvrdší než skála, odmítají se vrátit.
Mt 24, 44: Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete.
Zj 2, 20: Ten, od něhož je to svědectví, praví: "Ano, přijdu brzo." Amen, přijď, Pane Ježíši!

1408. Poselství Ježíše ze dne 23. prosince 2020.
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VŠICHNI, KDO NESDÍLEJÍ

Přeji si, aby byla vaše radost úplná. Přeji si, aby moji lidé splnili vše, co jsem jim uložil,
a přesto si ještě hrajete.
Jsem velmi nespokojen s tím, jak si užíváte mých požehnání a nesdílíte je. Postavíte se
před mé soudy dřív než později a všichni, kdo se v této době nedělí, budou trpět velkým
nedostatkem a velká bude jejich bolest.
Neřekl jsem ve svém svatém Slovu těm, kteří mají dva pláště, aby dali jeden tomu, který
jej potřebuje? Přesto jste to neudělali, ale schovávali jste si svou hojnost ze strachu.
V tom, co přijde, nebudete schopni si ponechat tyto věci, na kterých lpíte. Proč teď nesejete
a nebudete sklízet požehnání v přicházejícím čase nedostatku?

Proč se Mé děti tak bojí, když mají tak mocného Otce? Proč Mě stále znevažujete svým strachem,
jak to právě děláte?
Nevzpomínáte si na časy, kdy jste sami byli v nouzi?
Ježíš

Lk 3, 11: On jim odpověděl: "Kdo má dvoje oblečení, dej tomu, kdo nemá žádné,
a kdo má co k jídlu, udělej také tak."
Lk 6, 38: "Dávejte, a bude vám dáno; dobrá míra, natlačená, natřesená, vrchovatá vám bude dána do
klína. Neboť jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám."
1Jan 3, 17: Má-li někdo dostatek a vidí, že jeho bratr má nouzi, a bez soucitu se od něho odvrátí – jak
v něm může zůstávat Boží láska?
2Kor 9, 7: Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl,
ne s nechutí ani z donucení; vždyť 'radostného dárce miluje Bůh'.
Jan 15, 11: To jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost
aby byla plná.“
Ge 15, 1: Po těchto událostech se stalo k Abramovi ve vidění slovo Hospodinovo: "Nic se neboj, Abrame,
já jsem tvůj štít, tvá přehojná odměna."

1409. Poselství Ježíše ze dne 24. prosince 2020.
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ODLEHČETE SI SVŮJ POZEMSKÝ NÁKLAD

Chystala jsem se na svůj den a stále jsem slyšela: "Připravte se na start. Připravte se
na start."
Připravte se na start. Snižte váhu svého pozemského břemene a buďte připravené přijít
ke Mně domů.
Nyní je čas odložit, co je světské a nahradit to duchovním.
Mé děti, proč se stále připravujete být na zemi, když jsem vám řekl, že půjdete domů. Zaměřte se
nyní na nebe a začněte odlehčovat svá zavazadla, neboť velmi brzy budete
tady se Mnou ve svém věčném domově.
Ježíš
Řím 8, 6: Dát se vést sobectvím znamená smrt, dát se vést Duchem je život a pokoj.

1410. Poselství svatého Michaela archanděla ze dne 21. prosince 2020.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

NESMÍTE DÁL ŽÍT, PRACOVAT A JEDNAT JAKO VLAŽNÍ

Milovaní Boží lidé:

Přijměte požehnání z Otcova domu.
Připomenutí narození Vykupitele lidstva musí vést lidskou bytost k tomu, aby tváří v tvář řadě
zmatků, jimž Boží lidé čelí a budou čelit, znovu zvážila potřebu okamžitého usmíření s Nejsvětější
Trojicí.
Narození našeho a vašeho Spasitele nelze považovat za izolovanou událost, která
pominula, ale za stále žijící a obnovující životy v srdcích těch, kteří Mu zůstávají věrní.
Tak jako Kristus, váš Spasitel, byl přibit na kříži slávy a majestátu, aniž by se od něj uvolnil, musíte
se i vy jako jeho lid držet slibů spásy prostřednictvím Boží lásky a milosrdenství, které převyšují
lidské porozumění. Z tohoto důvodu člověk nerozumí božskému chování, které miluje a odpouští,
odpouští a miluje to, co by lidské bytosti neodpustily.
Soužení pro tuto generaci na sebe nenechá dlouho čekat, přijde ze všech míst, z každého státu,
z každého aspektu, z nejmenší myšlenky.

Velkou lidskou tragédií je neposlušnost Boží vůle. Velká zrada lidstva byla podpořena
neuspořádaným lidským egem jako divoký oř, který jde tam, kam chce, aniž by přemýšlel
o následcích svých činů.
Každý lidský tvor je zodpovědný za své činy a činy…
Ve Varování neuvidíte, zda jste jednali nebo nejednali v důsledku svých činů nebo činů ostatních,
ale budete se dívat na sebe samé, dívat na svá díla a osobní činy, které by vás měly vést k reakci,
jednání, odpuštění a lásce jako dospělá stvoření, jako lidská stvoření Boží a být v každý okamžiku
v podobnosti Božího učitele.
Nesmíte dále žít, pracovat a jednat jako vlažní. Tento okamžik nedává vlažnému příležitost. Během
Luciferovy vzpoury nebyla pro vlažné žádná příležitost, protože andělé, kteří jednali nerozhodně
a vlažně, byli vyhozeni z nebe.
Je to zákon ano, ano nebo ne, ne.
Duchovní zůstává duchovní jak v největších, tak i v těch nejtragičtějších zkouškách. Kdokoli není
duchovní v době zkoušek, může růst a dosáhnout největších výšek ducha, nebo v těch největších
zkouškách být degradován na bědování svého ega, a upadá, protože je pro něj těžké poznat sebe
jako vlažného.
Odkazuji se na toto:
Protože této generaci bezprostředně hrozí, že bude čelit zkouškám víry, a protože ví, že vše je
odvozeno z víry, kterou lidské stvoření vlastní, ukazuje tato víra kvalitu lidského stvoření vůči jeho
bližním v jednání a činech, v chování, slovech, ve společnosti, ve sdílení, v pravidlech chování,
jimiž se náš Král a Pán Ježíš Kristus projevoval v nejtěžších chvílích, kterým čelil jako Člověk-Bůh.
Izolace pokračuje, Zlý potřebuje, aby se tento virus nezastavil, aby se lidstvo ponořilo
do zoufalství, aby tak převzal kontrolu nad vším, co existuje.
Lidské stvoření přijímá s úzkostí, co mu je nabízeno ve strachu z nákazy, aniž by pomyslelo,
že virus se stále vyvíjí, a to, co mu je nabídnuto, není nic, co by nad ním mohlo zvítězit.
Toto narození by mělo být příležitostí k zamyšlení, které posiluje ducha, a tak od naší
a vaší Královny a Matky přijměte 24. prosince ochotu k službě bližním, spolu

s pokorou, kterou mají jen ti, kteří se sami prohlašují za otroky Boží a ve všem plní
Boží vůli.
Nechť se zvyšuje víra, rostou ctnosti a rozkvétají dary, které jako Boží děti nosíte.
Pro lidstvo není tajemstvím, že v budoucnu bude nad lidstvem vládnout světový řád
a kontrola, a v procesu toho neštěstí se někteří, zasvěceni Bohu, vzdají a uvítají klamné novinky
hanebných modernismů falešné církve.
Země pokračuje ve svém očistném procesu, a proto lidstvo trpí, čelí vážným katastrofám
a ztrácí tak lidské životy.
Je naléhavé se obrátit a učit děti hodnoty, které tato generace ztratila, aby tyto děti mohly
napravit tolik urážek spáchaných proti Nejsvětější Trojici a proti naší a vaší Královně a Matce
Nebe a země.
Modlete se Boží lidé, modlete se za své bratry, aby rozpoznali spáchané zlo.
Modlete se Boží lidé, modlete se za sebe, abyste napravili zlo, jehož jste se dopustili.
Modlete se Boží lidé, modlete se, aby vás znečištění smyslů nedosáhlo a abyste
nenásledovali masy.
Modlete se za lidská stvoření, která zahynou.
Sjednoťte se jako Boží lid, milujte naši a vaši Královnu a Matku časů konce.
Nabídněte 24. prosince lásku a pravdu jako oběť pro "alfu a omegu" [Zj 22, 13], která
z jesliček je Králem všeho, co existuje.
Žehnám vám.
Volejte mě, volejte svého anděla strážného.
KDO JE JAKO BŮH?
NIKDO NENÍ JAKO BŮH!
Svatý archanděl Michael

1411. Poselství Ježíše ze dne 25. prosince 2020.
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DÍVEJTE SE NA NĚ DUCHOVNÍMA OČIMA

Mé děti, pro mnohé z vás se blíží čas osobního zármutku. Připravte své srdce, abyste mohly tímto
zármutkem projít, aniž byste ztratily svůj rytmus. Nepřítel se pokusí zesílit váš smutek, abyste

nemohly pracovat ve svém každodenním životě. Nedovolte mu to, neboť to, co přijde, nebude
čekat, až skončí váš žal.
Mezi těmi, kdo jsou vám blízcí, je mnoho nespasených a v tom, co přichází, budou nejen
nebezpeční pro vás, ale také vy budete nebezpečím pro ně.
Řekl jsem vám, že ostatní vás vydají, abyste byly souženy a zabity. Ale zvážily jste, že jejich blízký
vztah k vám, bude mít za následek, že pronásledování přijde také k nim? To může způsobit,
že budou přinuceni Mě zapřít ještě dřív, než budou mít příležitost Mě poznat.
Z toho důvodu přivodím, že nastanou jistá rozdělení, aby se od vás vzdálili. Je to pro jejich
bezpečí, stejně jako pro vaše. Prosily jste Mě, abych je ochraňoval, ale uvážily jste, co by
to mohlo vyžadovat?
Mnozí kolem vás nikdy netrpěli jakoukoli potřebou, a tak vůbec nevidí žádnou potřebu Mne. Také
z toho důvodu musím způsobit rozdělení, aby mohli křičet ke Mně, až přijde doba jejich nouze.
Používám mnoho nástrojů, abych ochránil a zachránil ty, za které se modlíte, mé děti. Nebuďte
smutné, až k těmto rozdělením dojde, ale dívejte se na ně duchovníma očima
a vězte, že Já tiše odpovídám na vaše modlitby za ně.
Ježíš

Mt 24, 3-13
3: Když seděl na Olivové hoře a byli sami, přistoupili k němu učedníci a řekli: „Pověz nám,
kdy to nastane a jaké bude znamení tvého příchodu a skonání věku!“
4: Ježíš jim odpověděl: „Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl.
5: Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat ‚já jsem Mesiáš ‘ a svedou mnohé.
6: Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách; hleďte, abyste se nelekali. Musí to být,
ale to ještě nebude konec.
7: Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha místech.
8: Ale to vše bude teprve začátek bolestí.
9: Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno.
10: A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět;
11: povstanou lživí proroci a mnohé svedou,
12: a protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých.
13: Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.

1412. 26. prosince 2020. Připomínka poselství Ježíše ze dne 24. září 2018.
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PŘIPRAV SE, AMERIKO!

Amerika si raději vybrala temnotu než světlo. Dala přednost svým cestám před mými. Zvolila si
hřích, a ne spravedlivost. Věru, dokonce velký hřích. Drží se svých ohavností a prosazuje je
v ostatních národech. Její vzpurnost vůči Mně, Tomu, kdo ji učinil velkou, je zápachem v mých
nozdrách.

Protože se Amerika rozhodla pro temnotu před světlem, předám ji temnotě. Povolám do akce její
nepřátele, aby zhasli světla v Americe, a Amerika bude pokryta temnotou, aby to všichni viděli.
Volal jsem tě ke kajícnosti, ale ty ses nekála. Tvůj povýšenecký duch se nyní rozšířil do ostatních
národů a tvé ohavnosti přetekly tvé hranice a pošpinily ostatní. Předám tě zlu a zvrácenosti,
kterým jsi dala přednost přede Mnou, a to bude tvá zkáza.
Protože sis nezvolila, co je správné, ale dala jsi přednost zlu před dobrem, zlo naplní tvé hranice.
Tvoji nepřátelé tě pošlapou. Uchvátí tvé ženy a děti zabijí. Neušetří nikoho, ani mladé, ani staré.
Jak půjdou, zneuctí tvou zemi, budou jíst tvou úrodu a zničí tvá stáda. Hladomor se rozšíří a lidé
Ameriky půjdou do ulic, protože ve svých domovech už nebudou v bezpečí.
Připrav se, Ameriko, neboť Já povolám tvé nepřátele, aby tě zničili. Už nikdy nebudeš nazývána
krásnou nebo svobodnou, neboť tě předám jim a nikdo (z těch zkažených) nebude schopen se
postavit proti Mně, Svatému z Izraele. Když jsi neukázala soucit k ostatním, žádné milosrdenství
nebude prokázáno tobě.
Protože jsi dovolila ve svých hranicích hromadně vraždit nevinné, také tvá nádhera bude zničena
a už se znovu nepozvedneš. Už dlouho nevinná krev těch, které jsi zabila, křičela ke Mně,
ale Já jsem velmi trpělivý, dávající hodně času k pokání, a přesto ses nekála. Jsi domýšlivá
a pohrdavá, bezbožná a zvrácená a už déle u tebe nezůstanu.
Ježíš

Jan 3, 16-19
16: Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale
měl život věčný.
17: Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen.
18: Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, již je odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného
Syna Božího.
19: Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich
skutky byly zlé.
Ez 14, 13-19
13: "Lidský synu, jestliže by země proti mně zhřešila a zpronevěřila se a já bych na ni napřáhl svou ruku,
zlámal jí hůl chleba a seslal na ni hlad, takže bych z ní vymýtil lidi i dobytek,
14: a byli by v ní tito tři muži: Noe, Daniel a Jób, ti vysvobodí svou spravedlností jen sami sebe,
je výrok Panovníka Hospodina.
15: Kdybych přivedl na zemi dravou zvěř, aby ji vylidnila, takže by byla zpustošena a nikdo by jí kvůli zvěři
neprocházel,
16: ti tři muži v ní, jakože jsem živ, je výrok Panovníka Hospodina, nevysvobodí ani své syny
a dcery; vysvobodí pouze sebe, země však bude zpustošena.
17: Nebo kdybych na tu zemi uvedl meč a rozhodl bych, aby meč prošel zemí, a vymýtil bych z ní lidi
i dobytek,
18: ti tři muži v ní, jakože jsem živ, je výrok Panovníka Hospodina, nevysvobodí ani své syny
a dcery, vysvobodí pouze sebe.
19: Nebo kdybych na tu zemi poslal mor a vylil na ni své rozhořčení krveprolitím, aby z ní byli vymýceni
lidé i dobytek,
Jr 25, 4-6
4: Hospodin k vám posílal všechny své služebníky proroky, nepřetržitě je posílal, ale neposlouchali jste,
ucho jste k slyšení nenaklonili.
5: Říkávali: ‚Ať se každý odvrátí od své zlé cesty a od svých zlých skutků a budete přebývat v zemi, kterou
Hospodin dal vám a vašim otcům od věků na věky.
6: Nechoďte za jinými bohy, neslužte jim a neklaňte se jim. Neurážejte mě dílem svých rukou
a já s vámi nenaložím zle.‘

1413. 27. 12. 2020. Připomínka poselství Ježíše ze dne 20. listopadu 2015.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
ZAČÁTEK KONCE

Mé děti, svět, jak jste jej znaly, je skutečně navždy pryč. Nyní bude nastolena nová normalita, jejíž
vzrůstající zlo bude velmi soužit můj lid. Je to začátek konce. Tolik toho již bylo napsáno v mém
Slovu, ale ještě více zbývá.
Buďte pružní a přizpůsobujte se novým okolnostem kolem vás. Nenechejte se dostihnout panikou
nebo strachem, až zlo zesílí, protože jsem vás už varoval, že tomu tak bude.
Pokud na zemi půjdete klidně ve svých životech a v mých záležitostech, všechno pro vás půjde
dobře.
Nechejte lidi světa diskutovat o věcech světa, ale moji lidé by takoví být neměli, protože si přeji,
abyste se soustředili na Mne a na to, že budete dělat mou práci na zemi v čase, jenž vám zbývá.
Sdílejte evangelium se všemi, kdo budou naslouchat. Soustřeďte se na Mne a nechejte
ve svém srdci panovat pokoj.
Vaše vykoupení se blíží.
Ježíš

Iz 26, 3: Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem, pokojem, neboť v tebe doufá.
Ž 9, 10: Hospodin je zdeptanému nedobytným hradem, v dobách soužení je hradem nedobytným.
Řím 12, 2: A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli
rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.
Tit 3, 9: Hloupým sporům o rodokmeny, rozbrojům a hádkám o Zákon se vyhýbej. Jsou zbytečné
a k ničemu.
Lk 2, 49: On jim řekl: "Jak to, že jste mě hledali? Což jste nevěděli, že musím být tam, kde jde
o věc mého Otce?"
Kol 3, 15: A ve vašem srdci ať vládne pokoj Kristův, k němuž jste byli povoláni v jedno společné tělo. A
buďte vděčni.
Lk 21,28: "Když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko."

1414. 28. prosince 2020. Připomínka poselství Ježíše ze dne 23. prosince 2017.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

MODLETE SE A STANOVTE SI PRIORITY

Mé děti, vichřice, která přichází, se zmocní vašich životů. Je mnohem silnější, než si představujete
a přinese chaos a takovou změnu jako nic, co jste viděly před tím.

Válka přijde brzy a změní vše, čeho se dotkne. Válka, která přichází, bude předznamenáním konce
a poslední polnice zazní brzy. Dveře se zavřou a Ženich bude uvnitř. Ti, kdo chtějí vstoupit do
mého království, to musí udělat brzy.
Modlete se. Modlete se za ty, které milujete a kteří Mě neznají. Budete-li se za ně modlit,
zachráním je, protože je mou vůlí, aby také byli zachráněni. Někteří z nich mají málo vzácného
času, proto neotálejte se za ně modlit, neboť brzy bude příliš pozdě. Brzy si vezmu mnoho z nich
domů.

Poznámka: Viděla jsem automobilové i jiné nehody, které velmi náhle odebraly lidi
ze země, a svatí, kteří je znali, si uvědomili, že odkládali modlitby, protože byli příliš zaměstnaní.
Stanovte si priority, mé děti – dejte na první místo, co je přednější. Každý den rozjímejte o tom, co
je nejvíc zapotřebí a dělejte tyto věci. Brzy se chaos rozmůže
a už nebude žádný čas k přemýšlení.
Ježíš

Mt 25, 10: Jakmile však odešly nakoupit, přišel ženich, a ty pohotové vešly s ním na svatbu,
a dveře se zavřely.
Lk 10, 41-42
41: Pán jí odpověděl: "Marto, Marto! Děláš si starosti a znepokojuješ se o mnoho věcí.
42: Jen málo je zapotřebí, nebo jen jednoho. Marie si totiž vybrala nejlepší úděl, a ten jí nebude odňat."

1415. Poselství Matky Spásy ze dne 23. prosince 2020.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

TRIDUUM

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Žehnám každé z mých dětí a prosím vás, abyste se připojily k svatému Josefu
a ke mně v uctívání mého Syna v jesličkách.
Chci, aby každé srdce bylo jesličkami, v nichž můj Syn může dostat přístřešek, který potřebuje, v
němž stébla slámy ztrácí svou tvrdost a mění se v pramínky hedvábí, aby pokrylo Božího dítě…
Chci, aby každé z vás proměnilo svou lhostejnost do lásky ke svým bratrům, "dejte a bude vám
dáno".
Odložte zlozvyky, pošetilé myšlenky, city, které vás vedou k duchovnímu plazení, a pak, ze svého
rozhodnutí, vstupte do zámotku dobrotivosti, laskavosti, dobrých návyků, aby z nich vystoupil
nejzářivější duch, který vás pozvedne a vaše hloupost zmizí tváří v tvář nezištných zájmů. Láska je
skrytý poklad, Boží Láska, živoucí a pulzující v lidském stvoření, je poklad, jejž nemůže ukrást
zloděj, ani rozežrat červ.
Musíte udržet vaši lampu hořící a bdít, abyste přivítaly mého Syna, jakmile přijde a zavolá vás.
Ubohé jsou ty z mých dětí, které nevěří a otravují své srdce! Ve chvíli zkoušky pocítí tíhu své
nedůvěry a bolest, že opovrhly cestou, která by je přivedla k dobru.
Každé z vás je mistrovské dílo a je pro vás nutné znovu najít Boží otisk a obrátit se,
dosáhnout výšek pokory, velkodušnosti, dobroty, dobročinnosti a jednoduchosti, jelikož nejsou to
ty, které jsou velmi inteligentní a mají důkladné znalosti, jimž se podaří najít Boží otisk a
dosáhnout duchovních výšek a také mít pokorné a jednoduché srdce.
Kdokoli se rozhodne hledat mého Syna, aniž by byl skutečně pravdivý, bude ořezán, je-li to nutné,
vykořeněn a zasazen znovu, aby byl znovuzrozen s novou silou a žízní najít mého Syna.
Tato generace utišila svou žízeň hnilobnou vodou, zamořenou falešnými ideologiemi, do níž vylila
proudy hanobení, svatokrádeží a krev nevinných, do níž hodila Přikázání a svátosti,
a v níž se pokusila rozpustit Boží inkoust, jenž diktoval inspiraci Ducha Svatého v pravém učení
Mého Syna.
Vyzývám vás, abyste byli částí svatého Zbytku, a jako členové tohoto věrného Zbytku,
vždy uctívejte mého Syna v Duchu a Pravdě. Nechci, abyste mě milovali víc než mého
Syna.
Lidstvo vzdychá po minulosti, aniž by uvažovalo o tom, kam bylo zavedeno. Lidstvo, hluché
a slepé, ze své vlastní svobodné vůle, se samo vrhá do propasti.
Čelíce těmto výbuchům urážek proti mému Božímu dítěti, vyzývám vás, abyste učinili
nápravu triduem, zasvěcenému mému Božímu Synu, počínaje 26. prosincem a konče
28. prosincem.

PRVNÍ DEN

ČIN ZKROUŠENOSTI:

Ježíši, můj Pane a Vykupiteli, lituji všech svých hříchů, kterých jsem se dopustil až do dnešního dne
a které tíží celé mé srdce, protože jsem jimi urazil tak dobrého Boha. Pevně se rozhoduji už víc
nehřešit a věřím, že tvým nekonečným milosrdenstvím mi poskytneš odpuštění mých vin a povedeš
mě k věčnému životu. Amen.
OBĚŤ:
V tomto dni mou obětí je, že se zdržím jakýchkoli myšlenek, které jdou proti mým bližním.
MODLITBA:
Ach, Boží Dítě, dej mi tvou Lásku, abych mohl milovat bez rozlišování, abych byl v tvé podobnosti,
dej mi tvou Lásku, aby ve mně převládla tvá vůle.
Ježíši, malé Dítě, živý Bože, přijď a zůstaň v mém srdci a ať mé myšlenky nabízejí vřelost
a odeženou chlad, který Ti způsobují zlé úmysly lidských stvoření.
Přijď, mé zbožňované Dítě, vstup do mé duše, nikdy nedovol, abych byl od Tebe oddělen.
Nabízím Ti činit náhradu za mé zlé osobní myšlenky, příležitosti, kdy jsem svými slovy zabil mého
bratra. Očisti mě, milované Dítě, uzdrav toto nemocné srdce.
Dej mi, prosím Tě, žízeň po Tobě, abych Tě hledal bez únavy a aby má víra nemohla vyschnout,
ale spíš rostla v každé chvíli mého života.
Zbožňuji Tě, Dítě Ježíši, v každém lidském stvoření. Žehnám Tě, Dítě Ježíši, ve jménu mých
bližních i v mém jménu.
Já, (řekněte své jméno) se svěřuji Tobě a spolu se mnou, s pevným a zdravým záměrem, svěřuji
Tobě mou rodinu a celé lidstvo. Amen.
VYZNÁNÍ VÍRY:
Věřím v Boha Otce všemohoucího, Stvořitele nebe a země. I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného,
Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl
pod Pontiem Pilátem, ukřižován, umřel i pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne vstal
z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha všemohoucího, odkud přijde soudit živé
i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, ve
vzkříšení těla a v život věčný. Amen.

DRUHÝ DEN

ČIN ZKROUŠENOSTI:
Ježíši, můj Pane a Vykupiteli, lituji všech svých hříchů, které jsem se dopustil až do dnešního dne
a které tíží celé mé srdce, protože jsem jimi urazil tak dobrého Boha. Pevně se rozhoduji už víc
nehřešit a věřím, že tvým nekonečným milosrdenstvím mi poskytneš odpuštění mých vin a povedeš
mě k věčnému životu. Amen.
OBĚŤ:

V tomto dni nabízím, že budu vzdorovat špatnému cítění ke svým bližním a být opravdovým
v mém křesťanském životě.
MODLITBA:
Ach, Boží Dítě, dej mi tvou Lásku, abych uznal své omyly, dej mi moudrost a pokoru, abych
připustil, že já jsem žák jdoucí svou cestou a že mé uvažování není vždy správné.
Dej mi tvou pokoru, abych se naučil vážit si znalostí mých bratrů.
Malé Dítě Ježíši, opravdový Bože, žij v mém srdci, abych nezapřel svou víru v Tebe a mohl tak
učinit odčinění pro dobu, kdy jsem dával přednost světským věcem a popíral Tebe.
Ať mé dobré úmysly mají za následek skutečné činy, které učiní náhradu pro mé viny,
s pevným odhodláním Tě už neurážet.
Přijď mé milované Dítě, vezmi mě za ruku, uzdrav mou mysl a mé myšlení a dovol, abych vždy
uviděl bolest druhých.
Dej mi žízeň po Tobě, snažně Tě prosím, abych Tě neurazil, až budu čelit soudům, hrozbám a
lidské moci. Ať jsem věrný tvému majestátu za všech okolností.
Dítě Ježíši, vroucně Tě miluji v každém lidském stvoření. Žehnám Tě, Dítě Ježíši ve jménu mých
bližních a v mém vlastním jménu.
Já, (řekněte své jméno) svěřuji se Tobě, a spolu se mnou, s pevným a zdravým odhodláním,
svěřuji Ti svou rodinu a celé lidstvo. Amen.
VYZNÁNÍ VÍRY:
Věřím v Boha Otce všemohoucího, Stvořitele nebe a země. I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného,
Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl
pod Pontiem Pilátem, ukřižován, umřel i pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne vstal
z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha všemohoucího, odkud přijde soudit živé
i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, ve
vzkříšení těla a v život věčný. Amen.

TŘETÍ DEN

ČIN ZKROUŠENOSTI:
Ježíši, můj Pane a Vykupiteli, lituji všech svých hříchů, které jsem se dopustil až do dnešního dne a
které tíží celé mé srdce, protože jsem jimi urazil tak dobrého Boha. Pevně se rozhoduji už víc
nehřešit a věřím, že tvým nekonečným milosrdenstvím mi poskytneš odpuštění mých vin a povedeš
mě k věčnému životu. Amen.
OBĚŤ:
Tento den nabízím nicotu, kterou jsem a uznávám Tebe, Dítě Ježíši, jako mého Krále
a mého Pána. Chci Tě uctívat navždy, po celou věčnost.
Snažně Tě prosím, uzdrav mou mysl, mé myšlenky, mé srdce – jedním slovem, celou mou bytost.

Ať se odloučím od toho, co mě táhne ke zlu a vzdám se zcela Tobě, abych získal zpět svou
oddanost k Tobě, kterou jsem na cestě opustil.
Nabízím Ti počestnost svých činů, aniž bych se díval na činy ostatních.
MODLITBA:
Ach, Boží Dítě, dej mi naději, abych nepadl, když procházím tímto životem. Kéž bych byl užitečným
služebníkem na tvé vinici a nikoli překážkou k naplnění tvé vůle tím, že bych dovolil pýše být mým
průvodcem.
Dej mi odevzdání vůli tvého Otce, aby se z mých dobrých úmyslů zrodil čin, který si přeješ, abych
mohl být věrným služebníkem a nenechal se odradit.
Malé Dítě Ježíši, pravý Bože, žij ve mně tak, aby dobročinnost byla cestou a svědectvím, že žiješ ve
mně.
Dej mi sílu, abych Tě nezapřel, abych byl věrným svědkem, přivádějící mé bližní blíže k Tobě, aniž
bych si činil nárok na slávu pro sebe, ale byl posledním z tvých služebníků.
Přijď, mé milované Dítě. Já (řekněte své jméno), zasvětím se Tobě v tomto čase, a tak od
nynějška Ty, nekonečné božství, byl Pánem mé cesty.
Mé nohy ať jdou ve tvých stopách, aniž by urazily mé bližní. Ať poznávám tvé božství v mých
bratrech, a tak moji bližní nebudou kořistí mého zatvrzelého srdce.
Zasvěcuji se Ti, nekonečná Čistoto, a s pevným a zdravým úmyslem Ti zasvěcuji mou rodinu a
všechna lidská stvoření, aby se zlo vzdálilo od lidstva a abys Ty přišel vládnout ve všech
srdcích.
Dnes prohlašuji v plné svobodě, že Ty, Dítě Boží, jsi opravdový a věčný Bůh, že Ty jsi začátek a
konec, nekonečné milosrdenství, a proto věřím, že v tvé dobrotě, Ty přijmeš toto zasvěcení jako
nesmazatelnou pečeť na věky věků.
VYZNÁNÍ VÍRY:
Věřím v Boha Otce všemohoucího, Stvořitele nebe a země. I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného,
Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl
pod Pontiem Pilátem, ukřižován, umřel i pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne vstal
z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha všemohoucího, odkud přijde soudit živé
i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, ve
vzkříšení těla a v život věčný. Amen.
Drahé děti, jestli jsou vaše kostely otevřeny věřícím, účastněte se oslavy eucharistie během tohoto
tridua.
Žehnám vám.
Matka Maria

1416. Poselství Ježíše ze dne 29. prosince 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

ČAS K SJEDNOCENÍ

Moji lidé, nyní je čas, abyste se začali sjednocovat s ostatními mými dětmi, protože všichni budete
potřebovat jeden druhého v tom, co se brzy stane. Lidé z celého světa se odvrátí
od vás, až pronásledování vzroste jako nikdy dříve. Kdokoli, jenž stojí s vámi, bude také
pronásledován, a to způsobí, že všichni, kdo nevěří v mé Jméno, odejdou nebo vám pomoc
odmítnou.
Mnozí, o nichž jste věřili, že budou stát s vámi, v tom čase odejdou. Nermuťte se, ale
i nadále je povzbuzujte ke Mně v modlitbě, neboť nemají vaši víru, aby v tom obstáli.
Začnu otevírat dveře, aby mnoho mých dětí se přiblížilo k sobě. Až se tyto dveře otevřou, odejděte
hned – NEVÁHEJTE, neboť příležitosti pro vás budou ztraceny.
Ježíš

2Tim 3, 12: A všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, zakusí pronásledování.
Jan 15, 18: Nenávidí-li vás svět, vězte, že mě nenáviděl dříve než vás.
1Petr 4, 12-14
12: Moji milovaní, nebuďte zmateni výhní zkoušky, která na vás přišla, jako by se s vámi dělo něco
neobvyklého,
13: ale radujte se, když máte podíl na Kristově utrpení, abyste se ještě více radovali, až se zjeví jeho sláva.
14: Jestliže jste hanobeni pro jméno Kristovo, blaze vám, neboť na vás spočívá Duch slávy, Duch Boží.
1Petr 3, 14: Ale i kdybyste pro spravedlnost měli trpět, jste blahoslaveni. Strach z nich ať vás neděsí ani
nezviklá.
Lk 6 22: Blaze vám, když vás lidé budou nenávidět a když vás vyloučí, potupí a vymažou vaše jméno jako
proklaté pro Syna člověka.

1417. Poselství Ježíše ze dne 30. prosince 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

STŮJTE PEVNĚ A MLUVTE MOU PRAVDU

Amerika se odevzdala bezbožnosti. Dala přednost temnotě před světlem, tak bude mít temnotu,
ale mé lidi Já v ní budu chránit.
Ti, kdo opravdu jdou se Mnou, kdo Mě uctívají v Duchu a Pravdě, kdo milují mé Slovo a stojí za
mou spravedlivostí, Já povedu a ochráním.
Až bezbožní a nekající nebudou mít co jíst, mé děti budou dobře živeny, když před nimi připravím
stůl, očividně v přítomnosti jejich nepřátel, ale dejte pozor, mé děti, neboť tato opravdová
požehnání vám přinesou hodně pronásledování, dokonce mnohým i smrt pro mé Jméno.

Přesto, budete-li stát pevně a mluvit mou Pravdu dokonce i v tom, budu k vám velmi milosrdný a
ještě vaše smrt oslaví mé velké Jméno.
Mé děti se nemusí bát.
Ježíš

Ž 9, 17: Hospodin tu zřejmě zjednal právo: svévolník uvízl v léčce přichystané vlastní rukou.
Jo 1, 9: Nepřikázal jsem ti snad: Buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se, neboť Hospodin, tvůj
Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš?“
Ž 31, 24: Milujte Hospodina, všichni jeho zbožní, Hospodin své věrné opatruje, odplácí však plnou měrou
těm, kteří si vedou zpupně.
Jan 14, 27: Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám.
Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí!

1418. 31. prosince 2020. Připomínka poselství Ježíše ze dne 6. prosince 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

ZLOVOLNÍ LIDÉ NA MÍSTECH S VLIVEM A DŮLEŽITOSTÍ

Mé děti, řekl jsem vám, že nakonec budete nenáviděny všemi národy. Pronásledování mého lidu už
skutečně začalo všude a vy to musíte chápat a být připraveny to přetrpět, dokud nepřijde váš čas
být zavolány ke Mně domů.
Nepřítel má plán vyhladit vše, co je ode Mne. Zlovolní lidé na vysokých pozicích (pozicích autority)
pronesou proslovy a schválí zákony, aby to udělali. Moji lidé budou nazýváni lidmi nenávisti, ačkoli
takoví nejsou. Tímto způsobem ti, v pozicích autority, obrátí mínění lidí proti vám a v krátkém čase
budete pronásledováni kdekoli budete. Nakonec dojde k tomu, že vzít vaše životy bude povoleno
zákonem, až nepřítel získá na Zemi moc.
Nelpěte příliš na tom, co vlastníte, mé děti, neboť až tyto zákony budou schváleny, pak to, co
vlastníte, bude jako nic. Zmocní se vašeho vlastnictví a předají vás, abyste byly zabity. Nelpěte
příliš na svých životech, neboť budete žít věčně se Mnou.
Linie byly vymezeny, lidé si vybrali strany. Nyní strany budou ve válce jedna s druhou.
Vše, co jsem vám řekl, nastane rychle.
Nezapomeňte, že Já jsem s vámi ve všem, co budete snášet.
Ježíš

Mt 24, 7-14
7: Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha místech.
8: Ale to vše bude teprve začátek bolestí.
9: Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno.
10: A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět;

11: povstanou lživí proroci a mnohé svedou,
12: a protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých.
13: Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.
14: A toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům,
a teprve potom přijde konec.
Mt 28, 19-20
19: Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého
20: a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky
dny, až do skonání tohoto věku.

1419. 1. ledna 2021. Připomínka poselství Boha Otce ze dne 23. dubna 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
PŘÍRODNÍ ŘÁD

Připravte se, mé děti. (Slyšela jsem v jeho hlase hluboký smutek). Připravte se na tento poslední
běh ke konci, neboť právě začíná.
Odteďka uvidíte, jak se mé Slovo závratnou rychlostí naplňuje, protože jsem zrychlil čas konce,
abych vás všechny mohl přivést ke Mně domů. Už dlouho andělé a Já jsme čekali na váš příchod
sem a vzrušení v nebi je velké, že vás uvidíme, jak přicházíte domů a přijmete své velké odměny.
Tento čas konce bude smutným časem pro lidstvo, protože vše, co na zemi znáte, na ni padne pod
velkým tlakem hříchu. Přírodní řád už nebude fungovat, protože se příroda vzpouzí proti tlaku
hříchu.
Všechny vzpoury přinášejí prokletí. Když se člověk vzbouří proti přírodnímu řádu, jejž jsem
ustanovil, stává se prokletým a ztrácí svůj pokoj. Ztrácí mé požehnání. Všechno v jeho životě
vypadává z rovnováhy, a i když se honí za štěstím, opravdová radost nikdy nebude jeho, protože
opustil můj řád.
Vzhledem k tomu, že ostatní následují jeho směr, také oni padnou do prokletí. Brzy bude všechno
zkaženo a prokleto a tíha toho je příliš velká pro svět, který jsem stvořil. Začíná se hroutit.
Jak svět, který jsem stvořil, je stále víc a víc vyváděn z rovnováhy, člověk se v něm už nemůže
déle udržet. To je, co uvidíte, jak se bude dít v tomto čase. Uvidíte výsledek tíhy vzpoury a hříchu
na přírodní rovnováhu světa, který jsem stvořil.
Není nic, co by člověk mohl udělat, aby nyní uvedl do pořádku tuto rovnováhu, která byla zničena,
neboť jen Já ji mohu uvést do původního stavu.
Připravte se, mé děti, uvidět výsledek tohoto strašného pádu rovnováhy do chaosu, protože
vzpoura vychýlila jazýček vah.
Bůh Otec

Gn 3, 14-17
14: I řekl Hospodin Bůh hadovi: "Protožes to učinil, buď proklet, vyvržen ode všech zvířat a ode vší polní
zvěře. Polezeš po břiše po všechny dny svého života, žrát budeš prach.
15: Mezi tebe a ženu položím nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu
rozdrtíš patu."

16: Ženě řekl: "Velice rozmnožím tvé trápení a bolesti těhotenství, syny budeš rodit v utrpení, budeš
dychtit po svém muži, ale on nad tebou bude vládnout".
17: "Uposlechl jsi hlasu své ženy a jedl jsi ze stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst. Kvůli tobě nechť je země
prokleta; po celý svůj život z ní budeš žít v trápení.
2Petr 3, 10-13
10: Ten den Páně přijde jako zloděj, a tehdy nebesa prudce s rachotem pominou, živly se žárem stráví, a
země i všecko na ní bude souzeno.
11: Všechno tedy tím způsobem vezme za své. Jak proto vám musí ležet na srdci, abyste žili svatě
a zbožně,
12: a tak očekávali a uspišovali příchod onoho Božího dne, kdy se v ohni nebesa stráví a živly se v žáru
rozplynou.
13: Ale my čekáme – jak on to slíbil – nebesa nová a zemi novou, kde by měla svůj domov spravedlnost.
Řím 8, 19-22
19: Celé tvorstvo totiž nedočkavě čeká, až se Boží synové zjeví ve slávě.
20: Vždyť tvorstvo bylo podrobeno nicotnosti, ale ne z vlastní vůle, nýbrž kvůli tomu, který je podrobil.
Zůstala však tvorstvu naděje,
21: že i ono bude vysvobozeno z poroby pokušení, a to k účasti na svobodě, které oslavením nabudou Boží
děti.
22: Víme, že celým tvorstvem jde jeden jediný vzdech a všecko tvorstvo že svírá bolest až doposud.
Řím 1, 26-32
26: A proto je Bůh nechal klesnout do hanebných vášní. Jejich ženy totiž zaměnily přirozené obcování za
protipřirozené,
27: a podobně i muži nechali přirozeného styku se ženou a rozpálili se náklonností k sobě navzájem. Muži
páchali nestoudnosti s muži, a tak zakusili sami na sobě zasloužený trest za svoje poblouznění.
28: A protože nekladli žádnou váhu na to, aby dobře poznali Boha, dopustil Bůh, že klesli do převrácených
názorů, takže se dopouštěli věcí ošklivých.
29: Jsou plní kdejaké špatnosti a ničemnosti, chamtivosti a zloby, jsou samá závist, vražda, nesvár, lest,
zlomyslnost. Pomlouvají,
30: na cti utrhají, Boha mají v nenávisti, urážejí druhé, jsou nadutí, domýšliví, vynalézaví ve zlém, vzpurní
vůči rodičům,
31: tupí, věrolomní, bezcitní, nemilosrdní.
32: Oni sice znají Boží ustanovení, že zasluhuje smrti ten, kdo se dopouští takových věcí. Přesto však to
nejenže dělají sami, nýbrž i schvalují, když to dělají druzí.
Nu 14, 9: Nechtějte se přece bouřit proti Hospodinu. Nebojte se lidu této země. Sníme je jako chleba.
Jejich ochrana od nich odstoupila, kdežto s námi je Hospodin. Nebojte se jich!
Ez 20, 8: Ale oni se mi vzepřeli a nechtěli mě ani slyšet. Žádný neodhodil ohyzdné modly, k nimž vzhlížel, a
neopustil egyptské hnusné modly. I řekl jsem, že na ně vyleji své rozhořčení, a tak dovrším svůj hněv
uprostřed egyptské země.
Jr 28, 16: Proto Hospodin praví toto: Hle, zapudím tě z povrchu země. Do roka zemřeš, protože si scestně
mluvil o Hospodinu.
Zj 14, 6-8
6: Pak jsem uviděl jiného anděla, letěl vysoko na nebi. Nesl věčně platné radostné poselství, aby je
zvěstoval obyvatelům na zemi, každému národu, kmeni, jazyku i pokolení.
7: A volal silným hlasem: "Bojte se Boha a vzdejte mu čest, protože přišla chvíle jeho soudu. Pokloňte se
tomu, který stvořil nebe i zemi, moře i prameny!
8: Jiný druhý anděl následoval a volal: "Padl, padl, velký Babylón, který opil všechny národy svým smilným
vínem, které svolává trest."
Iz 65, 17: Hle, já stvořím nová nebesa a novou zemi. Věci minulé nebudou připomínány, nevstoupí na
mysl.
Žid 12, 25-27
25: Nezdráhejte se poslouchat toho, který mluví! Jestliže neunikli trestu oni, kteří odmítali toho, kdo jim
sděloval Boží nařízení na zemi, čím méně my, kdybychom se odvraceli od toho, kdo mluví z nebe!
26: Tehdy jeho hlas zatřásl zemí; teď však slibuje. Zatřesu ještě jednou, a to nejen zemí, nýbrž i nebem.
27: Slovy ještě jednou naznačuje, že bude odstraněno to, čím se zatřese – protože to bylo jen přechodné,
a že trvale zůstane to, čím už otřást nepůjde.
Zj: 21, 1: Potom jsem spatřil nová nebesa a novou zemi – dřívější nebesa a dřívější země zmizely a ani
moře už není.

1420. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 30. prosince 2020.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

CÍTÍTE, ŽE NAPLNĚNÍ PROROCTVÍ JE DALEKO…?

Milovaní Boží lidé:
Přijměte s láskou požehnání, které pochází od Nejsvětější Trojice a naší a vaší
Královny a Matky, abyste dál kráčeli ve víře.
Stojíte uprostřed temnoty, která pokryla lidstvo a stala se nyní hustší. Naslouchejte Božímu Duchu
Svatému, jenž vás volá, abyste udrželi svíci hořící, aby vůle každého z vás mohla být silnější než
pokušení světa.
Chvíle jsou silné, ačkoli ty, které mají přijít, budou silnější, v nichž se naplní to, co stále chybí, jak
bylo oznámeno ve zjeveních Královny Nebes. Musíte se duchovně připravit, uchovat si nutnou a
pevnou víru, abyste potvrdili víru v našeho a vašeho Krále a pána Ježíše Krista.
Chapadla jediné světové vlády se pohybují všude, ve všech oblastech každodenního života lidstva,
společnost bude podkopávána s větším důrazem, hodnoty budou záměrně ničeny,
a ještě víc, pravidla se stanou přeludem a zákony budou reformovány proti těm, kdo se
neodevzdají zlu světového řádu.
V kalendáři, který začnete používat, budete žít uprostřed širokého rozvinutí chapadel antikrista,
představované světovým řádem. Lidé se stanou krutější ke svým bližním, bude
se zvyšovat moc a budou zavedeny zákony k podrobení těch, kteří se staví proti tomu,
co nařizují.
Tato generace bude vzpomínána pro své těžké hříchy, mezi nimi pro schválení zákonů proti daru
života a přijetí toho, že současní Herodesové nadšeně schvalují smrt nevinných.
Kolik jen duchovních malomocných bude uvedeno v úřad pro blaho lidu! A v této chvíli jednají ve
prospěch ďábelských zájmů, zatímco Boží lid jde i nadále ve zbožnosti, aniž

by byl poučen, aniž by věděl, že kdokoli, jenž provede, nebo se přímo účastní na
úmyslném provedení potratu, je vystaven exkomunikaci.
Předem naplánovaný potrat je zločin proti daru života. Bůh požehnal lidské stvoření a to
odpovědělo poblouzněním proti daru, které dostalo. Boží Slovo není respektováno a ti, kdo mají na
starosti vedení Božího lidu, tvrdě netrestají, aby tato generace upustila od ostatních odchylek.
Záměrný potrat je na zemi zločin po vzájemné dohodě, a proto v nebi tolik trpíme
tvrdostí lidského srdce.
Vzpomeňte si, že Kain zabil svého bratra a Bůh vynesl rozsudek. Bůh, před zlem tohoto strašného
hříchu se sám ukázal Kainovi:

"Co jsi to učinil? Slyš, prolitá krev tvého bratra křičí ke Mně ze země. Budeš nyní
proklet a vyvržen ze země, která rozevřela svá ústa, aby z tvé ruky přijala krev tvého
bratra." [Ge 4, 10-11].
Každý, kdo souhlasí s prováděním potratů, ať činí pokání, vyzpovídá se a odvrátí se od takového
hříchu. Náš Pán a Král Ježíš Kristus se dívá do každého lidského stvoření a jedná sám s každou
lidskou duší. Změňte svůj život, obraťte se! Potrat zdaleka není módní trend, je to zločin proti
nevinné bytosti.
Satanovi přisluhovači tvrdě pracují, aby potrat byl rozšířen po celém světě. Ubohé lidstvo, váha
vašich vlastních hříchů opět vzroste.
Boží lidé, cítíte, že naplnění proroctví je daleko…? Právě tak, jako virus přišel neočekávaně
a změnil celé lidstvo, objeví se nové pohromy, vytvořené rukou člověka.
Až je nebudete očekávat…
Až se unavíte a vzdáte to…
Až vám řeknou, že všechno je jen fraška a budou si jistí, že peklo neexistuje, nebo že peklo je
trestem na Zemi…
Až popřou "transubstanciaci" a budete odvedeni od eucharistické potravy. Až Královnou
a Matkou celého stvoření bude všude opovrhováno…
Co bylo oznámením, přichází, a lidstvo se najde spící, v oslavách a uprostřed hříchů.
Jak snadno uvěřili modernismům a jak rychle přestávají věřit a ztrácejí víru.
Pokrytci, obílené hroby! [Mt 23, 27], země se otevře a pohltí člověka.
Nevěří, že Země se bude třást na každém kontinentu se silným zemětřesením ve městech, která
jsou hlavní města světového hříchu.
Znamení na nebi budou častější, dokud nepřijde Varování.
Stejně jako se třese Země, se zhroutí lidské bezpečí, které jim dává bůh peněz. Až se to stane,
pozvednou svůj zrak vzhůru a většina z nich nebude vědět, co hledat, nebo na koho křičet. Dřív
než se jejich bůh na zemi zhroutí, ukáže se lidská slabost.
Boží lidé,
ne všechno je smutek pro ty, kdo žijí a jdou mezi kameny úrazu s každodenním křížem
na ramenou. V Boží spravedlnosti je radost pro ty, kdo jsou věrní, pro kající, pro ty, kdo hledají
obrácení, pro ty, kdo přicházejí kajícně.
Boží milosrdenství je před všemi. Někteří jím opovrhují, jiní o něj prosí v pokání a dostanou ho, jiní
čekají, až se změní. Tato vlažná lidská stvoření budou vyvržena z Božích úst. Lidské stvoření

existuje a byla mu dána svobodná vůle, síla se rozhodnout od vhodného věku. Rozhoduje se o
životě, nebo smrti pro duši.
Milovaní lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
Čiňte pokání, než přijde noc, kajte se. Byli jsme posláni vykonat Boží spravedlnost pro
spásu Božího lidu.
Bitva je každou chvílí těžší, Zlý se vrhá na lidstvo s velkou zuřivostí, zejména proti
věrným k Nejsvětější Trojici a naší a vaší Královně a Matce. Nebojte se, neboť proto
jsme uprostřed vás, volejte o naši pomoc, nebojte se.
Držte se pod pláštěm vaší Královny a Matky a uvidíte Zlého ustupovat.
Modlete se, Boží lidé, modlete se za Anglii.
Modlete se, Boží lidé, modlete se za Itálii, překvapí lidstvo.
Modlete se, Boží lidé, modlete se, aniž byste se unavili, modlete se, abyste milovali
Boží vůli.
Modlete se, abyste byli věrní až do konce.
Žehnám vám, neodmítejte. Každé lidské stvoření vlastní meč víry, držte jej vždy vysoko.
Nehledejte předpovědi, ale duchovně se připravte, nezříkejte se věrnosti.
Modlete se Zdrávas Maria, počatá bez hříchu.
KDO JE JAKO BŮH?
NIKDO NENÍ JAKO BŮH!
Svatý archanděl Michael
1421. 2. ledna 2021. Připomínka vizí seslaných Ježíšem dne 10., 28. března 2019
a v prosinci 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

NOVÁ KOMUNISTICKÁ AMERIKA

Vize ze dne 10. března 2019

Byla jsem v mém domě a nedělala jsem nic moc, protože jsem tento den uctívala jako můj sabat,
když jsem v duchu začala dostávat vjemy. Modlila jsem se, aby mi bylo ukázáno něco z toho, co
přichází k mému lidu v těchto časech konce.
Temný, temný útlak přichází k lidu Ameriky a bylo to jako těžký, temný závoj. Cítila jsem, že to je
jako komunismus. Jako duch, který před lety pokryl Rusko.
Vidím přemožený lid a držený pod kontrolou proti své vůli. Temný vůdce ovládl Washington
a Amerika, kdysi země svobody, se stala zemí útlaku. Jejím lidem, nyní utlačovaným, řekl, že je to
"pro jejich bezpečí, pro jejich vlastní dobro". Tak to začalo.

Ale nebylo to pro jejich vlastní dobro. Byla to cesta jak je podrobit.
Něco chybí, ale nemohu zjistit, co to je. Něco nám bylo vzato. Nejen naše svoboda, nejen svoboda
projevu – je to něco víc než to. Vzduch se zdál tak těžký, báli jsme se dýchat.
Vize ze dne 28. března 2019

Uvažovala jsem o tom, co jsem viděla 10. března a viděla jsem, že je vypsána odměna za
dopadení křesťanů, a protože Satanův lid byl v takovém zápalu odstranit všechny, kdo se postavili
za spravedlivost, nikdo nebyl v bezpečí. Budou konfidenti, kteří, podáte-li jim svědectví, vás udají.
Budete-li hledat na googlu a bude-li to mít spojitost s něčím křesťanským, lidé najdou váš dům a
zabijí vás. Půjdete-li na stránku Amazonu něco objednat, a má-li to jakýkoli vztah k něčemu
křesťanskému, nahlásí vás a zabijí vás.
Vláda v Americe to nejen nebude postihovat, bude to podporovat, tak ďábelský bude vůdce,
vládnoucí Americe v tomto čase. Vůdce, kterého jsem v duchu viděla, je tak zhoubný, že
přemýšlím, jestli to není antikrist. Zdá se být jak mužem i ženou, a tak nevím, zda [tuto bytost]
označit jako on či ona.
A bude to vláda, která provede většinu zabíjení. Nejprve ona.
Bylo mi ukázáno před léty a od té doby neustále, že potom dojde k velkému začátku zabíjení
křesťanů kdekoli se nacházejí, které bude nejen povoleno, bude podněcováno a stane se
předmětem zpráv, které CNN a ostatní budou přinášet se škodolibou radostí. "Dnes bylo
odstraněno více nenávistníků pro silnější Ameriku!"
Viděla jsem, že budou lidé, kteří doslova zbohatnou z udávání křesťanů, aby byli zabiti, a vláda pak
ponechá těmto lidem vše, co křesťan vlastnil.
Bude to speciální odrůda zla, která bude vládnout, kterou křesťané nebudou schopni překonat,
protože to bude čas zmiňovaný v Knize Daniel 7:
Dn 7, 20-22
20: … o deseti rozích, které mělo na hlavě, a o dalším, který vyrostl a před nímž tři spadly, totiž o tom
rohu, který měl oči a ústa mluvící troufale a jevil se větší než ostatní.
21: Viděl jsem, že ten roh vedl válku proti svatým a přemáhal je,
22: až přišel Věkovitý a soud byl předán svatým Nejvyššího; nadešla doba a království dostali
do držení svatí.

Vůdcovo srdce bude v tomto čase tak temné, že v něm nebude žádné světlo. Bytost bez
milosrdenství, mající v úmyslu zničit vše, co je Amerika, protože kdysi hájila Boha. Rozhodnutá
vyhladit každou jeho stopu z této země. Nebude víc milosrdenství, lásky, dobročinnosti a už vůbec
žádná vláda, která projevuje nějakou starost o svůj lid.
Bude to vůdce, jehož plně vlastní Satan.
Pán řekl, že tento holocaust se bude týkat jak křesťanů, tak i židů, a bude horší než holocaust,
který začal Adolf Hitler.
Poznámka - Přidáno v prosinci 2020: Po velmi dlouhou dobu mi byl v duchu ukazován čas
takového zla a zvrhlosti, že pedofilie je v Americe legalizována, něco tak strašného,
že jsem o tom ani nechtěla mluvit a dávat tomu víc důrazu, ale já to i nadále vidím a jsem
si jistá, že doba těchto dojmů je z nynějšího času. V té době bude vládnout zvrácenost. Pedofilie,
bestialita, vše, co je pro nás zvrácené a nechutné, bude samozřejmostí a bude se dělat otevřeně,
aby všichni byli svědky, jak zvrácenost se zmocnila země.

1422. 3. ledna 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 17. května 2016.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

BUĎTE ODVÁŽNÍ

Mé děti, ačkoli vás upozorňuji na mnoho nadcházejících událostí, nestanou se všechny okamžitě ve
vaší době. Prostě nechci, abyste byly zastiženy duchovně nepřipravené na velkou temnotu, která
se blíží k vašemu světu.
Když temnota přijde, bude vskutku velmi temná a mnozí se obrátí proti vám kvůli vaší velké lásce k
mému Jménu. Budou vás chtít zabít, nebo nechat vás vydat k zabití, protože budou sloužit jinému
bohu, který nejsem Já, a jemuž jsou nejvíc oddáni.
Nemějte strach, až ten čas přijde, neboť je pro Mne něco nemožného? Jsem schopen odebrat
bolest od smrti a pak budete tady se Mnou navěky.
Buďte silné a odvážné pro mé jméno. Ano, buďte velmi odvážné.
Ježíš

Mt 24, 6-10
6: Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách; hleďte, abyste se nelekali. Musí to být, ale to ještě nebude
konec.
7: Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha místech.
8: Ale to vše bude teprve začátek bolestí.
9:Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno.
10: A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět;
Mt 16, 22: Petr si ho vzal stranou a začal ho kárat: „Buď toho uchráněn, Pane, to se ti nemůže stát!“
Jan 16, 2: Budou vás vylučovat ze synagóg; ano, přichází hodina, že ten, kdo vás zabije, bude se domnívat,
že tím uctívá Boha.
Jan 15, 8: Nenávidí-li vás svět, vězte, že mě nenáviděl dříve než vás.
Iz 60, 2: Hle, temnota přikrývá zemi, soumrak národy, ale nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad
tebou jeho sláva.
Joz 1, 9: Nepřikázal jsem ti snad: Buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se, neboť Hospodin, tvůj
Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš?“
Lk 1, 37: Neboť u Boha není nic nemožného.

1423. Poselství Ježíše ze dne 4. ledna 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

POCHOPTE TU BITVU

Zatímco jdete těmito nejistými dny, vězte, že Já již vidím cestu, kterou jsem pro vás vytyčil. Vaším
úkolem je po ní jít a mít Mne jako svůjj ústřední bod. Vaším úkolem je nedovolit nepříteli, abyste
klopýtli.
Povedu vás a postarám se o vás na každém kroku vaší cesty. Dívejte se po otevřených dveřích,
které jsem umístil před vás. Najděte cestu, k níž jsem vás povolal a vykročte na ni
bez strachu a obav. Nedovolte nepříteli, aby vás vystrašil, ale vytěsněte jeho zlý hlas.
Místo, kam jsem vás povolal, nemusí být to, po kterém toužíte nejvíc. Může to být místo,
o kterém jste neuvažovali, ale Já vím, kam vás mám umístit pro vaše bezpečí, abyste mohli ujít
zbytek své cesty.
Bude to doba čekání, protože víte mnoho o tom, co přichází, a budete čekat, abyste viděli,
až se to stane.
Nemarněte tento čas, moji drazí, ale zaujměte pozici v mém Duchu pro vítězství!
Naostřete své meče a pochopte bitvu, v níž jste, aby nepřítel vás nedostihl.
Nezaměňte tento čas čekání s časem odpočinku.
Ježíš

Ž 9, 16-17
16: Pronárody klesly do pasti, již udělaly, v síti, kterou nastražily, uvízla jim noha.
17: Hospodin tu zřejmě zjednal právo: svévolník uvízl v léčce přichystané vlastní rukou.
Ž 91, 1-4
1: Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného.
2: Říkám o Hospodinu: "Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám."
3: Vysvobodí tě z osidla lovce, ze zhoubného moru.
4: Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost.
Jan 9, 4: Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci
pracovat.
Mt 6, 19-20
19: Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde je zloději vykopávají a kradou.
20: Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani rez a kde je zloději nevykopávají a nekradou.
Př 16, 3: Svěř Hospodinu své počínání a tvé plány budou zajištěny.
Mt, 24, 13: Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.
Žid 12, 1-2
1: Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás tak
snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo,
2: s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Místo radosti, která se mu
nabízela, podstoupil kříž, nedbaje na potupu; proto usedl po pravici Božího trůnu.
1Petr 3, 15: a Pán, Kristus, budiž svatý ve vašich srdcích. Buďte vždy připraveni dát odpověď každému,
kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte.

1424. Poselství Ježíše ze dne 5. ledna 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

SOUD NAD VŠEMI VĚCMI

Mé soudy nyní přicházejí ke každému národu. Uvidíte pohromy nepodobné ničemu, co jste viděli
dříve. Uslyšíte o katastrofách, jež se staly v místech, kde máte své blízké a budete vědět, že
nepřežili. Toto je čas soudu nad všemi věcmi.
Celá Země musí být nyní souzena, abych vás všechny mohl přivést ke Mně domů.
Mé děti, nebojte se toho, co uvidíte, ale modlete se, modlete se horlivě za nespasené mezi vašimi
milovanými. Modlete se, abych je zachránil. A modlete se o sílu a vytrvalost všech, kdo Mě znají,
aby jejich víra neselhala, neboť podmínky se v mnoha oblastech stanou katastrofální.
Ježíš

Ž 9, 16-17
16: Pronárody klesly do pasti, již udělaly, v síti, kterou nastražily, uvízla jim noha.
17: Hospodin tu zřejmě zjednal právo: svévolník uvízl v léčce přichystané vlastní rukou.
Mt 24, 13: Hle, stojím nad pramenem a dcery mužů města vycházejí čerpat vodu.
Ž 91, 1-4
1: Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného.
2: Říkám o Hospodinu: "Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám."
3: Vysvobodí tě z osidla lovce, ze zhoubného moru.
4: Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost.
Jan 9, 4: Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci
pracovat.

1425. Poselství Ježíše ze dne 6. ledna 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

HODNĚ ZLOVOLNOSTI

Mé děti, řekl jsem vám, co nyní prožíváte, je generální zkouška toho, co přijde dál.
Uvažovali jste o významu mých slov k vám?
To, co následuje, bude mnohem silnější a rozsáhlejší, mnohem smrtelnější než to, čemu čelíte
nyní. Zlo bude v jádru toho, co následuje, a moc je jeho cílem.
Další mor bude brzy vypuštěn a zbaví života stovky tisíc. Bude se vám zdát, že umírání nikdy
nepřestane. Nyní je v mnoha národech na důležitých místech hodně bezbožných lidí, kteří usilují
získat úplnou kontrolu, aby mohli rozhodovat o každém vašem pohybu.

Jak tento čas postupuje, váš pohyb bude mnohem omezenější, než je nyní, a ti, kdo jsou
u moci, se pokusí omezit i to, s kým a jak budete moci komunikovat. Jejich záměrem je,
aby tato omezení zůstala v platnosti dlouho potom, co nový mor dokonal svou zkázu.
Budou imunní vůči tomuto moru, protože byli jeho tvůrci. Byl vytvořen pro tuto dobu.
Poznejte mé děti čas, ve kterém žijete. Je to jen začátek strádání pro mé lidi, protože se bude
každým rokem zvětšovat. Už dřív jste viděli, jak je můj lid pronásledován, ale tentokrát to bude
horší. Daleko horší.
Vaše příprava na to je mé svaté Slovo. Buďte v mém Slovu každý den. Zapamatujte si je,
až bezbožní proti němu přijmou zákony. Poznávejte je hluboko ve svých duších, protože
to bude celý rozdíl mezi vámi teď a v té době.
Ježíš
Př. 29, 2: Když přibývá spravedlivých, lid se raduje, panuje-li svévolník, lid vzdychá.
Ef 6,12: Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu,
co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla.
2Tim 3, 12: A všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, zakusí pronásledování.
2Kor 12, 10: Proto rád přijímám slabost, urážky, útrapy, pronásledování a úzkosti pro Krista.
Vždyť právě když jsem sláb, jsem silný.
Ž 18, 2: Pravil: Miluji tě vroucně, Hospodine, moje sílo.
Iz 41, 10: Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám
ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.

1426. Poselství Boha Otce ze dne 3. srpna 2008.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
PANE, CO JE VYTRŽENÍ?

3. května 2008 jsem se Pána vyptávala na vytržení (nebo na Druhý příchod – o němž jsem
si myslela, že je to vytržení). Četla jsem o časech konce a chtěla jsem lépe porozumět tomu, co
má přijít. "Pane, budou ostatní vědět, kam jsme odešli – neuslyší tvůj křik a troubení polnice, když
nás budeš volat k Tobě domů?"
Ostatní uslyší svištivý zvuk- a to je všechno, neboť nemohou slyšet můj hlas, nebo mou polnici
jako mé děti [Mt 24, 40-41]. V jediném okamžiku budou mé děti vzaty nahoru a svět bude uvržen
do velké temnoty [Jr 13, 16]. Pak můj hněv dopadne strašným způsobem na ty, kdo nebyli vzati s
sebou, neboť Mě zapřeli, neznají mé cesty, ani mé Jméno. Ne, mé děti nebudou zanechány, aby
trpěly mým hněvem v tom čase, neboť Ježíš snášel můj hněv za vás, ale ne za zkažené nevěřící.
Velký a strašný den přichází na zem. Bude velký zmatek a pouliční bouře v tom čase, neboť ti, kdo
byli zanecháni, nebudou vědět čemu věřit a podlehnou panice. Budou ke Mně křičet, ale Já je
neuslyším, protože je neznám, protože si již připravili cestu, zvolili si způsoby, jimiž budou žít, a
můj čas milosti nad lidmi se ukončil.
Šelma se objevila na Zemi a bude to hrozný čas, takový, jako nic, čemu by vaše mysl mohla kdy
porozumět, neboť je skutečně mimo porozumění člověka být předán do rukou samotného Satana a

nezemřít! Ale mé děti neuvidí tento den, neboť budou zde se Mnou
v nebi.
Vytržení se vskutku stane v mžiku oka, jak říká mé Slovo – v jedné vteřině budou dva pracovat
spolu na poli a v další vteřině jeden odejde a nikdo ponechaný na Zemi, nebude vědět proč. Také
jejich mysl zatemním v těchto dnech.
Velká temnota, kterou v duchu uvidíte (vize, kterou jsem měla v lednu během pobožnosti – velké

temné pokrývky sestupující k Zemi, která byla skutečně strašidelná, v mém duchu jsem okamžitě
myslela na velkou temnotu), přijde, a oni budou mít oči, které nevidí a uši, které neslyší.
Budou slepě následovat antikrista do svého věčného zničení, protože Mě neznali, ani nevolali mé
Jméno, dokud byl ještě čas.
Bůh Otec

1427. 9. ledna 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne února 201.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

OTŘESENÍ

Vstoupili jste do času mnoha změn a následky pociťujete ve svých životech. Ostatní kolem vás také
cítí vratkost této hodiny, ale nebojte se, moji lidé, jen věřte.
Otřásám vším, co může být v tomto čase otřeseno a až se třes ve vašich životech zastaví, někteří
lidé a některé věci tady nebudou. Přeji si, abyste Mi věnovali více vaší pozornosti
a soustředění. Přeji si s vámi strávit více času, co se však stalo nemožné kvůli vztahům ve vašem
životě, a Já je už déle nebudu tolerovat.
Podrobte se Mně, pokořte se pod mou mocnou rukou a dovolte mi udělat, co musí být uděláno,
abyste mohli jít výš na této důvěrné procházce, abyste mohli být chráněni v tom,
co se má přihodit vašemu národu, a každému národu. Abyste v tom čase mohli být ukryti
na tajném místě.
Ježíš

1Petr 5, 6-9
6: Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas.
7: Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží.
8: Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by pohltil.
9: Vzepřete se mu, zakotveni ve víře, a pamatujte, že vaši bratří všude ve světě procházejí týmž utrpením
jako vy.

1428. 10. ledna 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 7. dubna 2017.
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SVATÝ OHEŇ

Toto je čas, kdy říkám pravdu svému lidu. Ti z vás, kteří se drží zpátky, když vás vedu, abyste
mluvili, dávejte si pozor. Nebudu tolerovat ty, kteří v tomto čase podporují kompromisy.
Toto je čas, kdy svému lidu říkám tvrdé pravdy. Toto je čas, kdy se pozvedáte v mém Duchu a
hlásáte mé Slovo. Chci, aby oheň mého Ducha naplnil vaše srdce a vydal se nyní do světa. Svatý
oheň, který spálí vše, co není ode Mne.
Svatý požár je předáván do srdcí kvůli kajícnosti, jak říkáte. Vydechujte oheň mého Ducha k lidem
a sledujte, jak se šíří. Na vašich mečích je oheň, můj lide. Kdybyste jen chtěli použít meč mého
Ducha, abyste přinesli Pravdu těm kolem vás…
Mnozí z vás hledali obnovu a k vůli tomu jste ke Mně pozvedali své modlitby. Obnova začíná
v srdcích mého lidu, ne v kostelích, kde oheň uhasl ve prospěch rutiny a tradice, které nemají
žádnou zálibu ve Mně, nebo pro mé Slovo. Můj kostel se stal nečistý kompromisy ve snaze obdržet
uznání lidí. Můj soud nyní dopadá na tyto kostely. V tomto čase můj svatý oheň očistí vše, co není
ode Mne.
Skloníte-li se přede Mnou a skutečně se Mi odevzdáte, můj oheň vypálí vše, co se Mi ve vašem
životě nelíbí. Přestanete-li se snažit jít svou vlastní cestou a dovolíte-li vládnout mým způsobům,
v jakém požehnání pak budete kráčet!
Ty, kteří dovolí mému Duchu, aby v jejich životech svrchovaně vládl, a nebudou jej zhášet, zbavím
všeho, co není ode Mne, a nahradím něčím lepším. Zahrnu vás požehnáním a zázraky budou pro
vás běžnou událostí.
Ti, kdo se veřejně hlásí k mému jménu, ale opravdově Mi neslouží, kdo Mě nedělají Pánem ve
svých životech, zakusí v tomto času velké hoře, kdy budou ke Mně křičet o vysvobození, a žádné
nenajdou.
Ježíš

Žid 12, 27-29
27: Slovy 'ještě jednou' naznačuje, že bude odstraněno to, čím se zatřese – protože to bylo jen přechodné,
a že trvale zůstane to, čím už otřást nepůjde.
28: Nám se tedy dostalo neotřesitelně trvalého království. Projevujme proto vděčnost tím, že budeme
Bohu sloužit tak, jak se mu to líbí: s bázní a s uctivostí.
29: Vždyť náš Bůh je oheň stravující.

1429. Poselství Ježíše ze dne 4. ledna 2021.
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TOLIK MÝCH DĚTÍ NEDOKÁŽE DUCHOVNĚ RŮST

Moji milovaní lidé:

Žehnám vám, mé děti.
Držím vás v mém srdci, v mé vůli, abyste neodmítly přijmout mé výzvy.
Buďte Mi věrné, buďte pozorné k mým výzvám, duchovní růst je nepostradatelný k tomu, aby můj
lid zůstal pozorný a ukotvený v tom, co je ode Mne, a tak se nevzdal hordám Satana.
Miluji vás, mé děti, nepřijímejte ideologie, které vedou k tomu, že se dostanete do rukou Satana
prostřednictvím jeho chapadel, která udržuje mezi lidmi, podporovanými těmi, kdo tvoří světovou
elitu, z nichž vycházejí směrnice pro všechny lidské činy.
Světovou elitou nenazývám pouze ty, kdo si prostřednictvím ekonomické moci kupují svědomí a
vydávají zákony podle svých rozmarů, aby ovládli můj lid, ale také ty, kdo účastí
v mé církvi vrhají můj lid do strašné fyzické porážky a současně do duchovní smrti,
a to je vede k přijetí modernismů, které Mi způsobují velkou bolest.
Buďte Mi věrné. Nesmíte se vydávat za dobré křesťany, Já si přeji prvotřídní křesťany,
oddané mé vůli.
Vy, děti, musíte evangelizovat tím, že budete stále přítomné jako stvoření, jež ve Mně
trvale žijí, aniž byste se staly fanatickými extrémisty, kteří ode Mne odvádějí vaše
bratry.

Vyzývám vás, abyste se modlily za dobro duše, vyzývám vás, abyste evangelizovaly pro osobní růst
a přiváděly své bratry blíž ke Mně.
V duchovním růstu se stvoření vyvíjí tím, že se naplňuje poznáním, ale především tím,
že poznání používá pro dobro svých bratrů, jsouc mou vlastní Láskou, a je-li z mé Lásky
"zbytek mu bude přidán navíc" [Mt 6, 33].
Tolik mých dětí nedokáže duchovně růst, protože udržuje své srdce zahořklé, oslepené, zatvrzelé
svým lidským egem kvůli své pýše, chamtivosti, své lhostejnosti k bolesti druhých… Tyto a další
vady v srdci lidského stvoření jsou tím, co modernismus narouboval do mých dětí, aby je zatvrdil a
vedl je tak, aby viděly jen sebe.
Je to plán jediné vlády, mé děti, probuďte se! Chce individualizovat lidská stvoření, až
každé v sobě vytvoří svůj vlastní chrám, a tím se stane na Mně nezávislé.
Vybízím vás, abyste byly pevné ve víře, nezapíraly Mě, byly opravdové a uctívaly pravé
učení mé církve.
Vybízím vás, abyste byly pevné ve své lásce k mé Matce.
Vybízím vás, abyste vzývaly ochranu vašich strážných andělů, aniž byste zapomněly
na mého milovaného svatého archanděla Michaela.
Buďte odvážné a neúnavné, nepolevujte v lásce ke Mně, buďte vytrvalé ve své oddanosti
ke Mně.
Přichází sklizeň - nikoli konečný soud národů, ale této generace poté, co se naplní proroctví, která
byla stanovena Boží vůlí, ale ne bez toho, že bych nejdřív neudělil mým lidem příležitost k obrácení
prostřednictvím Varování.
Moji milovaní lidé:
Bolí Mě srdce, když se dívám na vaši lhostejnost a pozoruji nepřítele duší, jak se volně pohybuje
uprostřed celého lidstva.
Pláču kvůli mým dětem, které trpí tolika ukrutnostmi, jichž se dopouští lidská moc.
Pláču jako Otec Lásky před blížící se válkou, před bolestí, jíž budete trpět v důsledku špatně
použité vědy, která šíří nemoci bez rozlišování, trpím kvůli neočekávaným a neznámým nemocem,
které stejný člověk šíří, když padne za kořist hříchům těla.
Moji lidé, mým srdcem milovaní lidé,
přestaňte, přestaňte Mě urážet!
Má Matka nabízí své slzy za každého z vás.
Má Matka je přijala u paty mého kříže slávy, aby vás vedla a chránila, majíce úctu
k svobodné vůli každého z mých.
Moji lidé, tváří v tvář neštěstím, v nichž žijete a těch, která mají přijít, dávejte pozor na to,
co se děje kolem vás, ukryjte se, chraňte se.
Ďábel třese mým lidem, ale moji milovaní lidé jsou chráněni štítem lásky mé Matky, před kterým
ďábel uteče a moji vlastní uvidí "vítězství Neposkvrněného Srdce mé Matky."
Proto musíte zůstat neochvějní ve víře.
Milovaní lidé, modlete se, Země se stále třese, modlete se za Spojené Státy, modlete se
za Střední Ameriku.

Milovaní lidé, modlete se, vody oceánu se budou řítit směrem k pobřeží.
Ostrovy a vulkány se vynoří z moře a vyvolají strach u mých dětí.
Moji lidé, má Matka vás ozdobí zázrakem, jedním z těch, o kterém jen ona ví,
jak jej dát těm, kteří ji milují.
Vyzval jsem vás, abyste vyčkali na svého anděla pokoje, jehož posílám, aby můj lid byl posílen a už
dále neklesal. Milujte ho, neříkejte si: "to jsem já, je tady, nebo tam". Neboť ten, koho
posílám, přijde v hodině naší vůle.
Je to čas zkoušek a mateřské a Boží lásky.
Trpělivě čekejte, se stejnou trpělivostí jako naše Trojice.

"Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří,
nezahynul, ale měl věčný život." [Jan 3, 16].
Nepochybujte o mé lásce ke každému z mých dětí, pochybujte o lásce, s kterou Mě milujete.
Žehnám vám, miluji vás věčnou láskou!
Jsem váš Bůh a vy jste můj lid.
Váš Ježíš

1430. Poselství Ježíše ze dne 11. ledna 2021.
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ZLEPŠETE SVÉ VZTAHY

Přeji si, aby mé děti žily v míru se všemi lidmi.
Přezkoušejte vztahy ve svém životě a podívejte se, co můžete udělat pro jejich zlepšení. Abyste
pro Mne mohly být účinnými svědky, musíte žít v míru se všemi.
Moje děti jsou často slepé ke svým vlastním chybám ve sporných situacích a Já si přeji, aby tomu
tak nebylo. Přeji si, aby mé děti byly mírotvorci, aby nápravu učinily jako první, i kdyby chyba
nebyla na jejich straně, protože takový je duch skutečného mírotvorce.
Buďte pokorné, mé děti, a snažte se, abyste zlepšily každý vztah, dokud jste ještě na zemi. Ať se u
Mých dětí nikdy nenachází pýcha, chamtivost nebo sobecký přístup. Váš den, kdy opustíte Zemi, se
rychle blíží. Učiňte to, co je špatné dobrým, pokud můžete.
Ježíš

Mt 5, 9: Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími.
Př 16, 18: Pýcha předchází pád, domýšlivost klopýtnutí.
Jak 4, 10: Pokořte se před Pánem, a on vás povýší.

1431. Poselství Ježíše ze dne 12. ledna 2021.
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TEMNÁ SRDCE

Čas mnoha zrad mých dětí je na dosah ruky. Musíte se naučit být stále ve střehu, mé děti, protože
mnozí se vás snaží v této době oklamat.
Je mnoho blízkých, o nichž si myslíte, že jsou na vaší straně, kteří se nazývají mým jménem, a
začnou se k vám nyní obracet, jak temnota do velké míry vzroste. Dávejte si pozor, mé děti, na
vlky v rouchu beránčím. Vaše schopnost rozlišování vám řekne, kdo je ode Mne
a kdo není.
Ti, kdo tvrdí, že jsou moji, a jejichž srdce je temné, vám budou odhaleni v tomto čase. Buďte
všímavé a nedůvěřujte jim, když v nich uvidíte temnotu, neboť tato temnota bude růst až do
konce.
Nebezpečí se nyní vystupňuje rychle pro mé lidi, jak se blížíte k vašemu času, kdy opustíte Zemi.
Ježíš

Lk 22, 48: Ježíš mu řekl: "Jidáši, políbením zrazuješ Syna člověka?"
1Jan 4, 1: Milovaní, nevěřte každému vnuknutí, nýbrž zkoumejte duchy, zda jsou z Boha; neboť
mnoho falešných proroků vyšlo do světa.
2Tim 3, 13: Avšak se zlými lidmi a podvodníky to půjde stále k horšímu, neboť klamou jiné i sebe.
Ef 6, 10-18
10: A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci.
11: Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům.
12: Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá
tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla.
13: Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno
překonat a obstát.
14: Stůjte tedy 'opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti,
15: obuti k pohotové službě evangeliu pokoje'
16: a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého.
17: Přijměte také 'přilbu spasení ' a 'meč Ducha, jímž je slovo Boží '.
18: V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte
za všechny bratry i za mne.

1432. Poselství Ježíše ze dne 13. ledna 2021.
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NAPRAVOVAT ŠKODY

Toto je doba k napravování škod, mé děti. Toto je doba k upravení posledních detailů
a připravit se k opuštění světa. Přeji si, abyste se připravily teď. Nechci, aby mé opravdové děti,
které jdou těsně se Mnou, uviděly přicházet zlo, a mnoho z vás bude povoláno ke Mně před tímto
časem.
Je již příliš mnoho zla ve vašem světě, ale mnohem horší přichází. Nechci, aby mé děti měly účast
na hříchu a zkaženosti. Přeji si, abyste trávily hodně času v modlitbě a v mém svatém Slovu a
vyprávěly druhým o mé spáse.
Čas, který vám zbývá, využijte moudře, mé děti, aby vaše odměna v nebi byla velmi velká.
Ježíš

1Petr 3, 15: a Pán, Kristus, budiž svatý ve vašich srdcích. Buďte vždy připraveni dát odpověď každému,
kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte,
Lk 21, 36: Buďte bdělí a proste v každý čas, abyste měli sílu uniknout všemu tomu, co se bude dít,
a mohli stanout před Synem člověka.“
Řím 13, 8-12
8: Nikomu nebuďte nic dlužni, než abyste se navzájem milovali, neboť ten, kdo miluje druhého, naplnil
zákon.
9: Vždyť přikázání, nezcizoložíš, nezabiješ, nepokradeš, nepožádáš a kterákoli jiná jsou shrnuta
v tomto slovu: Milovati budeš bližního svého jako sebe samého.
10: Láska neudělá bližnímu nic zlého. Je tedy láska naplněním zákona.
11: Víte přece, co znamená tento čas: už nastala hodina, abyste procitli ze spánku; vždyť nyní je nám
spása blíže, než byla tenkrát, když jsme uvěřili.
12: Noc pokročila, den se přiblížil. Odložme proto skutky tmy a oblečme se ve zbroj světla.
Jan 9, 4: Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci
pracovat.
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BUDU S VÁMI AŽ DO KONCE

Moji milovaní lidé:

Mé Nejsvětější Srdce, zdroj Lásky, si přeje přivítat mé kající a obrácené děti.
Moji milovaní, snažte se činit dobro, odložte nevhodné myšlenky vůči svým bratrům. Je tolik
jednání a skutků, které vám zabrání náležitému prožívání eucharistické slavnosti tím, že k ní
přistupujete s kamenným srdcem, bez lásky ke svému bližnímu, a tak selháváte v naplňování
prvního Přikázání.
Myslíte si, že Mě milujete, když vyloučíte své bližní, z nichž činíte dřevo na otop, které shoří na
popel, který rozprášíte do větru bez jakéhokoli soucitu.
Je to ten okamžik, na který jste čekali, aniž byste se připravili a dávali mou vlastní
Lásku svým bližním, nevědouce, že bez mé Lásky jste ničím a v nicotě
se stáváte snadnou kořistí Ďábla a démonů této generace.
Má milovaná Matka předvídala, že Zlý připravil lidské stvoření, aby mu sloužilo a byl správcem
nenormálních hříchů této generace. Satan se raduje, když vede mé lidi do chaosu, kráčí ve stopách
démonických myšlenek, jimiž Mě lidstvo křižuje znovu a znovu. Zlý má potěšení, když vidí člověka
trpět víc a víc, aby ho zbavil odvahy vzdát se snadných věcí,
a člověk se pak oddává tomu, co je snadné, i když v tom ztratí svou duši.
Milovaní, zůstaňte připravení být zkoušeni ve víře [1Petr 1, 7] těmi, kdo ovládají lidstvo
a jsou správci jednotného náboženství, které Mě vylučuje, protože není mou vůlí, ale lidskou vůlí s
cílem ovládnout svět. Buďte si vědomi, že víra bude vystavena zkoušce ve všech aspektech
lidského života, od začátku cesty mých lidí, přes náboženství, vzdělání, morální formaci,
hospodaření…, neste víru ve Mne, abyste mohli přestát zavedení [Nového] světového řádu.
Lidské stvoření bylo zahnáno do kouta světovou mocí, která hanobí lidskou důstojnost, přivádí ji do
velkého zmatku a jedná pod vládou Satanovy verbeže, předběžně posvěcené svobodným
rozhodováním.
S Boží trpělivostí čekám na hříšníky, aby činili pokání, a volám ty, kteří mají pocit, že Mě milují, aby
se Mi odevzdali, posílili se ve víře, aby nebyli prázdnými slovy a neměli dutá srdce, ale aby
opravdově a stále praktikovali Blahoslavenství, neúnavní vyznavači mé skutečné přítomnosti v
nejsvětější oltářní svátosti.
V těchto těžkých chvílích pro lidstvo, příval nemocí vytvořených zneužitou vědou, pokračuje
v růstu, jako příprava na to, aby později mohli lidé dobrovolně žádat značku šelmy nejen proto,
aby nebyli nemocní, ale také, aby si udělali zásoby toho, co budou brzy hmotně postrádat a
zapomenou na duchovno, majíce slabou víru.
Čas velkého hladomoru se blíží jako stín nad lidstvem, které neočekávaně čelí radikálním změnám,
jež zmenšují úrodu v důsledku měnícího se klimatu.
Moji milovaní lidé, modlete se, nepokoj vzrůstá ve velkých národech, mezi nimi je Francie, Spojené
státy, Itálie a Švýcarsko.

Milovaní lidé, silná zemětřesení způsobí spoušť, modlete se za země, za něž jsme vás žádali se
modlit, včetně Singapuru a Austrálie.
Milovaní lidé, modlete se za instituci mé církve, potácí se.
Milované děti, rozlišujte, zbytečné cestování vás povede k tomu, že se stanete stálými cizinci v
zemích, které nejsou vaše. Nadále budete žít v chaosu uzavřených hranic, aniž byste to očekávali.
Jděte k mé Matce, povede vás po mé cestě: "Dělejte, co říká" [Jan 2, 5].
Moje obrácené a přesvědčené děti jsou zdrojem nepohodlí pro Zlého, proto vytrvejte
ve víře.
Nebojte se!
Budu s vámi až do konce.
Neposkvrněné Srdce mé Matky zvítězí a vy jste její děti.
Čekám na vás, přijďte ke Mně.
Váš Ježíš
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POKUD MI DŮVĚŘUJETE

Mé děti, žijete ve velmi nebezpečných dobách, kdy změny k vám přijdou bez varování.
Jste-li zakořeněny v mém svatém Slovu, budete schopny vydržet bez ohledu na to, co přijde.
Jste zakořeněny ve Mně, ve své víře ve Mne? Dokážete obstát bez ohledu na to, jaké
pronásledování přijde? Nebude záležet na tom co, nebo kdo ze zlých, si od vás vezme?
Mnoho z vás se v příštích měsících bojí nedostatku. Je pravda, že mnozí budou mít nedostatek, ale
já jsem vždy vaším Poskytovatelem. Nezapomeňte Mne zavolat, budete-li
v nouzi. Důvěřujete Mi, že se o vás za každých okolností postarám?
Pokud Mi důvěřujete, proč se bojíte, že budete o hladu, nebo nebudete mít co obléct? Pokud Mi
důvěřujete, proč se vůbec bojíte toho, co přijde?
Mé děti, jak dny budou stale víc tmavnout, uvidíte a uslyšíte mnoho věcí, které vás budou
pokoušet k strachu. Dívejte se na Mne a Já vám udělím svůj pokoj.
Já vím, co vás čeká, a držím vás v bezpečí v dlani své mocné ruky. Nechci, abyste měly
strach.
Ježíš

2Tim 3, 1-4
1: Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy.
2: Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče, budou
nevděční, bezbožní,

3: bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému,
4: zrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít raději rozkoš než Boha.
Ef 6, 13-14
13: Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno
překonat a obstát.
14: Stůjte tedy opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti.
Mt 6, 28-30
28: A o oděv proč si děláte starosti? Podívejte se na polní lilie, jak rostou: nepracují, nepředou –
29: a pravím vám, že ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl tak oděn jako jedna z nich.
30: Jestliže tedy Bůh tak obléká polní trávu, která tu dnes je a zítra bude hozena do pece, neobleče tím
spíše vás, malověrní?
Iz 26, 3-4
3: Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem, pokojem, neboť v tebe doufá.
4: Doufejte v Hospodina věčně, neboť Hospodin, jen Hospodin je skála věků.
Mt 3, 33-34
33: Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.
34: Nedělejte si tedy starost o zítřek; zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost vlastního trápení.

1435. Poselství Ježíše ze dne 15. ledna 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

NA ČEM TEĎ ZÁLEŽÍ

Mé děti, nic dobrého nemůže vzejít z toho, díváte-li na to, co je za vámi. Tyto doby skončily, ať už
dobře, nebo špatně. Litovat nemá ve vašem životě už žádný smysl. Je to léčka nastavená vaším
nepřítelem, aby vás odvedl od toho, na čem nyní záleží.
Na čem teď záleží je, abyste trávily hodně času v modlitbě a v mém Slovu, abyste byly připravené
na to, co se blíží.
Nemůžete změnit to, co bylo, jen to, co má ještě přijít. Nastavte svůj směr na přítomný okamžik
a udělejte to nejlepší v čase, jenž vám byl dán.
Ježíš

Lk 9, 61-62
61: A jiný mu řekl: "Budu tě následovat, Pane. Ale napřed mi dovol, abych se rozloučil se svou rodinou."
62: Ježíš mu řekl: "Kdo položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro království Boží."
Fil 3, 13-14
13: Bratří, já nemám za to, že jsem již u cíle; jen to mohu říci: zapomínaje na to, co je za mnou, upřen
k tomu, co je přede mnou,
14: běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu, jíž je Boží povolání v Kristu Ježíši.
Ge 19, 25-26
25: Tak podvrátil ta města i celý okrsek a zničil všechny obyvatele měst, i co rostlo na rolích.
26: Lotova žena šla vzadu, ohlédla se a proměnila se v solný sloup.

1436. 16. ledna 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 16. června 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

SVĚT SE OBRÁTÍ

Je mnoho nebezpečí ve světě kolem vás, mé děti, a v tom, co má přijít, daleko víc než kdy dřív.
Svět sám se stane největším nebezpečím.
Ti, kdo Mě odmítají uznat, se zamilovali do svého vlastního intelektu a do světa. Jejich touhou je
žít navždy ve světě, který milují, a mít nad ním moc. To se pro ně stane prokletím.
V přicházejících časech svět a stvoření, která jsem stvořil, se obrátí proti nim. Už to nebudou
pokojné vyhlídky a lidé, žijící v harmonii se zvířaty, neboť člověk zneužil vše, co jsem mu dal. V
nadcházejících časech se dokonce zvířata stanou nepřáteli, protože budou s lidmi soupeřit o to
málo potravy, která zbude. Lidé je budou lovit pro jídlo víc a víc a zvířata budou následovně slídit
po lidech k obživě jako nikdy dřív.
Ježíš

Zj 6, 7-8
7: A když Beránek rozlomil čtvrtou pečeť, slyšel jsem hlas čtvrté bytosti: „Pojď!“
8: A hle, kůň sinavý, a jméno jeho jezdce Smrt, a svět mrtvých zůstával za ním.
Těm jezdcům byla dána moc, aby čtvrtinu země zhubili mečem, hladem, morem
a dravými šelmami.

1437. 17. ledna 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 2. května 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

ČAS VELKÉHO ZÁRMUTKU

Moji lidé, v přicházejících časech budou ti, kdo nejsou spaseni, dělat věci, o nichž byste si nikdy
nepomysleli, že je u nich uvidíte. Zoufalství převládne a morálka bude rychle zapomenuta. S
potěšením vás okradou, nebo zabijí, aby si mohli vzít, co je vaše. Budou brát i od svých vlastních
milovaných ve svém boji o přežití. Musíte připravit své srdce, neboť přicházející čas se bude
podobat válce. Ti, o nichž jste si mysleli, že zde budou vždy pro vás, vás opustí, aby se sami
zachránili. Mrzáci, bezmocní a nevinní, budou odloženi podél cest
a zanecháni bez zaopatření.
Bude to čas, jaký svět dříve nikdy neviděl, a budete otřeseni z toho, co kolem sebe spatříte. Vaše
srdce se zlomí, protože nic už nebude, jak tomu bývalo, a vy si uvědomíte, že nic nebylo takové,
jak se zdálo být. Až bude vládnout boj o přežití, na ničem nebude záležet těm, kdo Mě neznají.
Ti, kteří Mě znají, se shromáždí a sdílením svých břemen trochu utiší svou bolest. Někteří najdou
novou lásku v tomto čase tolika potíží, ale ta nebude trvat dlouho. Tragédie budou všude a válka

navštíví každý národ, protože přichází konec. Lži budou trvat, protože Pravda bude zesměšněná
všude kolem vás.
Tento čas, před kterým vás varuji, je časem velkého zármutku, který přichází ke všem lidem. Bude
to čas, kdy soužení pokryje vše, v každém národu. Nouze vás obklíčí a tragédií bude plno.
Připravte své srdce a vězte, že to přichází.
Ježíš

Ž 34, 19: Hospodin je blízko těm, kdo jsou zkrušeni v srdci, zachraňuje lidi, jejichž duch je zdeptán.
(Uvedeno jako Ž 34, 18).
Ž 73, 26: Ač mé tělo i mé srdce chřadne, Bůh bude navěky skála mého srdce a můj podíl.
Mt 5, 4: Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni.
Mt 24, 6-10
6: Budete slyšet o bojích a válečných zvěstech. Dejte pozor, nelekejte se. Musí se to totiž stát,
ale to ještě není konec.
7: Neboť povstane národ proti národu a stát proti státu, na jednom místě za druhým bude hlad
a zemětřesení.
8: To všechno bude teprve začátek velkých strastí.
9: Tehdy vás budou vydávat k trápení a zabíjet vás, u všech národů budete v nenávisti pro mé jméno.
10: A tehdy to bude pro mnohé kamenem úrazu, navzájem se budou zrazovat a nenávidět jeden druhého.
Jan 16, 22: Tak i vy máte nyní zármutek. Ale zas vás uvidím a vaše srdce se bude radovat, a tu vaši radost
vám nikdo nevezme.

1438. 18. ledna 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 23. března 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

KLID PŘED BOUŘÍ

Jste v období klidu před bouří. Bouře se zvedá a brzy bude hodně neklidu v národu Ameriky, a
odtud se rozšíří do jiných národů.
Nepřítel získal přístup do vaší ekonomiky a zasadí jí tvrdou ránu. Některá průmyslová odvětví
budou katastrofálně postižena. Několik odvětví ukáže falešný vzestup, který se rychle zhroutí.
Celkově bude vaše ekonomika dlouhodobě poškozena.
Připravte se, mé děti, neboť bouře je nad vámi a v této bouři jsou jiné bouře, jimž nemůžete
uniknout. Konec začal a všechno, co bylo předpověděno v mém svatém Slovu, bude zanedlouho
následovat, jak se konec všech věcí odehraje před vámi.
Přimkněte se ke Mně. Držte se mého Slova. Udržujte si svou víru, neboť mnozí se ji vám pokusí
vzít, a je to vaše víra, která vás zachrání.
Brzy budete se Mnou ve vašem věčném domově.
Ježíš

Mt 7, 24-26
24: Každý tedy, kdo slyší má slova a podle nich jedná, může se srovnat s moudrým člověkem, který si
postavil dům na skále.
25: Spadl déšť a přivalila se povodeň, přihnala se vichřice a obořila se na ten dům – ale nezřítil se, protože
měl základy na skále.
26: A každý, kdo slyší tato má slova, ale podle nich nejedná, může se srovnat s pošetilým člověkem, který
si dům vystavěl na písku.
1Petr 4, 7-10
7: Brzy už bude konec všemu. Ovládejte se tedy a na věci se dívejte střízlivě, abyste se mohli věnovat
modlitbě.
8: Především se mějte navzájem vroucně rádi, protože láska přikrývá všechny možné hříchy.
9: Buďte jeden k druhému pohostinní bez reptání.
10: Když se vám dostalo Božích darů, navzájem si jimi pomáhejte, jakožto dobří správcové všech těch
rozličných Božích darů.

1439. Poselství Ježíše ze dne 19. ledna 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
JEJICH PLÁNY

Moje děti, skutky bezbožných na vysokých místech se nyní stávají pro vás jasnější. Už dlouho
osnovali spiknutí proti mým lidem a nyní jejich intriky vzrůstají. Nenávidí všechno, co je ode Mne a
mají plán jak odstranit ze Země všechny, kdo nesou mé Jméno.
V nadcházejících časech učiní mým lidem život stoupající měrou těžším a nikdo jim nezabrání vás
pronásledovat. Vzpomeňte si na má slova, až se to stane, neboť pak už nebudete na světě dlouho,
váš čas se přibližuje.
V tomto čase víc než kdy jindy, bude k vašemu prospěchu přiblížit se ke Mně tím, že budete trávit
více času v modlitbě a v mém Slovu. Jen Já vím, co potřebujete pro to, co přichází.
Ježíš

Ef 6, 12: Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu,
co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla.
Mt 10, 22: Budou vás všichni nenávidět pro mé jméno; ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.
Mt 5, 11-12 :
11: Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně.
12: Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích; stejně pronásledovali i proroky, kteří
byli před vámi.

1440. Poselství Ježíše ze dne 20. ledna 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

ČAS PŘED VÁMI

Mé děti, čas před vámi nebude snadný, ale bude to čas mnoha výzev. Budete pronásledovány
úporněji, než většina z vás kdy snášela. Uvědomte si nyní, že ti, kdo vás pronásledují, Mě prostě
neznají a reagujte s vlídností.
Stále více cest bude odříznuto od mých lidí, protože zlí mezi vámi budou vás chtít uzavřít, abyste
neměli kam utéct. Nemějte strach, až to uvidíte, protože váš čas opustit Zemi je
u vás. Pronásledování jen přidá odměny, které zde na vás čekají.
Buďte silní, odvážní a ochotní.
Ježíš

Mt 5, 10-12
10: Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské.
11: Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně.
12: Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích; stejně pronásledovali i proroky, kteří
byli před vámi.

1441. Poselství Ježíše ze dne 21. ledna 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
JEN DOČASNĚ

Mé děti, řekl jsem vám, že přijdou chvíle v tomto čase, kdy se bude zdát, že zlo vítězí nad dobrem.
Vskutku, přijdou chvíle, kdy zlu bude dovoleno na jistý čas zvítězit, aby se naplnilo celé Písmo. Ale
vězte toto – každý sklidí to, co zasel. Každý člověk a každý národ bude souzen.
Až uvidíte, že zlo vítězí, vězte, že je to jen dočasně, neboť Já jsem spravedlivý soudce, který vidí
vše, a všichni se budou zodpovídat v tento Den soudu. K tomu není žádná výjimka, jinak bych vám
to řekl.
Ježíš

Kaz 12, 14: Veškeré dílo Bůh postaví před soud, i vše, co je utajeno, ať dobré či zlé.
Ž 34, 22: Svévolníku připraví smrt jeho zloba, a kdo nenávidí spravedlivého, ponese vinu.
Ž 37, 1-5
1: Nevzrušuj se kvůli zlovolníkům, nezáviď těm, kdo jednají podle.
2: Uvadají rychle jako tráva, jak zelené býlí zvadnou.
3: Doufej v Hospodina, konej dobro, v zemi přebývej a zachovávej věrnost.
4: Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč požádá tvé srdce.
5: Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat.
1Thes 5, 22: Zlého se chraňte v každé podobě.

1442. Poselství Ježíše ze dne 22. ledna 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

OHNIVÝ SOUD

Přichází den Zlého. Všichni, kdo popřou mé svaté Jméno, budou uvrženi do ohnivého jezera, kde
už navždy není žádný klid. Přestože nyní trpíte, když vidíte, jak zlo pokrývá Zemi, vězte, že je to
jen dočasné a že ohnivý soud čeká všechny, kdo nebudou prosit o odpuštění
a neobrátí se ke Mně.
Nenechejte se odradit, mé děti, neboť to, co vidíte, znamená, že půjdete brzy ke Mně domů.
Ježíš

Zj 19, 19-21
19: A viděl jsem dravou šelmu a krále země i jejich vojska shromážděná, aby vytrhli do boje proti jezdci a
proti jeho vojsku.
20: Ale šelma byla zajata a s ní i falešný prorok, který k její cti činil zázračná znamení a svedl jimi ty, kdo
přijali cejch šelmy a klekali před jejím obrazem. Za živa byli šelma a její prorok hozeni
do ohnivého jezera hořícího sírou.
21: Ostatní byli pobiti mečem vycházejícím z úst jezdce. A všichni ptáci se nasytili jejich těly.
Iz 41, 10: Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám
ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.

1443. Poselství Matky Spásy z 20. ledna 2021.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

UKRYJTE SE V MÉM NEPOSKVRNĚNÉM SRDCI

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Vy jste mé milované děti, vy, které mi dal můj Syn z kříže.
Nacházíte se ve chvílích zmatku, nejistoty a čekání.
Kdo pokračuje na Cestě? Mé děti, které důvěřují Boží vůli.
Mé děti jsou si jisté, že je můj Syn neopustí a že je neopustí ani tato Matka.
Každé z vás jde dál s jistotou, že to, co je oznámeno Nejsvětější Trojicí, vám dává jistotu,
že nic se nestane, aniž by to bylo oznámeno předem, abyste se mohly připravit, abyste se
neztratily a mohly zachránit své duše.
Bez
Bez
Bez
Bez

lásky lidské stvoření nedosáhne věčného života…
víry, lidské stvoření staví na pohyblivém písku…
naděje, lidské stvoření se zhroutí před neustálou nejistotou této chvíle…
lásky k sobě a k svému bližnímu nedokáže lidské stvoření postupovat na duchovní cestě…

Je to tento čas a žádný jiný, je tím, jenž byl oznámen a který vás přivádí k očistě,
a proto musíte růst v lásce k sobě a k svému bližnímu, musíte růst ve víře, naději a v
lásce.
Děti:
Dávejte pozor na učence s prázdným srdcem, znající písmena, ale ne Slovo Boží Lásky.
Dávejte pozor na ty, kdo se nazývají křesťany a pohrdají křížem, kdo si říkají, že jsou stoupenci
mého Syna a pohrdají svými bratry.
Dávejte pozor na ty, kdo jsou rádi být herci a nikoli očitými svědky, neboť svět je plný takových
stvoření.

Následujte mého Syna, neopovrhujte Jím, neopouštějte Jej, abyste následovali ty, kteří
v Něj nevěří, nebo jsou falešnými vykladači Božího Slova, tyto mé děti vám ztratí věčný
život, pokud se teď neprobudíte.
Obdržíte Boží potravu, která se ve vás rozmnoží, proto vás vyzývám, abyste zůstaly ve stavu
milosti. Bojujte proti hříchu, zůstaňte bdělé, abyste nepadly. Jděte, aniž byste zarmucovaly Ducha
Svatého [Ef 4, 30], křičte, aby vám pomohl a dodal potřebnou sílu zůstat vytrvalé
a stály jako hlídky, abyste mohly už z dálky vidět nepřítele, aby vás nepřekvapil.
Kolik z vás, děti mého srdce, jste šly po cestě, která vás nevedla k věčnému životu, ale odklonila
vás ke zlu? Buďte opatrné se svými vrstevníky, mé děti, milujte je víc než sebe samé, neboť ten,
kdo miluje svého bratra, miluje sebe, a ten kdo nemá rád sebe, pro toho
je nemožné milovat svého bližního.
Udržujte své duchovní smysly ve střehu. Tato chvíle je silná, náročná, a jestli nebudete hlídat
svou cestičku, některé z mých dětí, jimž se nepodařilo sestoupit z piedestalu lidského ega, vás
svedou, abyste byly jejich služebníky a ne těmi mého Syna.
V tomto čase, vody jsou v pohybu, ale můj Syn vás doprovází ve vašem osobním člunu, abyste
mohly veslovat v bezpečí uprostřed rozbouřeného moře. Buďte opatrné a modlete se, církev mého
Syna je v nebezpečí, lehkomyslnost přitahuje zlo.
Zlo postupuje jako stín, jenž zatemní atmosféru Země, zatemní ty, kdo nemají pevný úmysl být
věrní mému Synu.
Vyzývám vás jako Matka, abyste dobrovolně porazily pýchu, volala jsem vás, abyste zůstaly
v malosti, kterou je každé lidské stvoření, ale vy mě neposloucháte. Čekám na vás až do
posledního výdechu života, abyste se poznali jako hříšníci.
Milované děti, modlete se v každém čase, modlete se srdcem a s vědomím,
že v lůnu každé modlitby se nachází láska k vašemu bližnímu, odpuštění
a odevzdanost.
Modlete se s Láskou mého Syna za vaše bratry, modlete se jako stvoření dobra,
nebuďte soudci, ale usmiřovatelé, ale buďte připravení pomoci těm, kteří to potřebují.
To, co ve vašem bratru vidíte jako zlé jednání nebo čin, je to, čím jste sami prosyceni.
Milované děti mého srdce, nemoc se šíří, chapadla ďábla postupují, uplatňují moc nad lidstvem,
která vládne bez povšimnutí.
Modlete se, mé děti, modlete se, Orel vstoupí do chaosu.
Modlete se, mé děti, Francie bude kořistí vetřelců.
Modlete se, mé děti, modlete se, velké sopky vylévají svou lávu, člověk se na to dívá
jako na divadlo, nebe naříká.
Modlete se, mé děti, modlete se, modlete se, pás ohně se třese a silné otřesy postupují
z jednoho místa na druhé.
Mé děti, musíte pokračovat v modlitbách, uvádět modlitbu do praxe, účastnit se
slavnosti eucharistie, litovat svých činů nebo jednání, neboť nečekané přijde jako vítr.
JSEM TVÁ MATKA, NEOPUSTÍM TĚ.
JSEM TVÁ MATKA, OCHRAŇUJI TĚ, NEMĚJ STRACH.

Žehnám vám, ukryjte se v mém Neposkvrněném Srdci.
Matka Maria

1444. 23. ledna 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 23. března 2015.
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ČAS ODEJÍT

Nyní je čas pro mé lidi, aby se uvolnili od věcí na zemi. Co je na zemi, může vás jen zatížit
v tom, co má přijít.
I když dávám mým dětem na zemi mnoho pokladů a potěšení, aby si je užily na určitý čas,
je nanejvýš důležité, aby byly připravené a ochotné vzdát se těchto věcí pro Mne, až jejich doba
uplyne, a mohly zůstat svobodné a bez donucení zcela naplnit mou vůli pro ně. To je mé přání
a to, co vyžaduji od těch, které ve Mně povýším na vyšší úrovně.
Buďte vždy připraveni.
Ježíš

Poznámka: V mém duchu mi bylo ukázáno, že Pán mluví o domech, zaměstnání, povolání,
o penězích a vztazích, které nás mohou zdržet, když On říká, abychom šli, anebo se přestěhovali
nebo přesunuli jinam. Nic nemá být položeno před Něj. Také mi bylo ukázáno, že nyní požaduje od
těch, kteří odešli, aby se vrátili, aby vyzkoušel ty, které chce povýšit nejvýše, nebo jim dát nejvíc.
Ukázal mi, že ti, kdo odešli okamžitě, kdo se nebránili, nebo neváhali, budou rychle povýšeni do
úrovní, které je udiví. Pán mi ukázal bohatého muže v 18. kapitole Lukášova evangelia. Byl
připoután ke svému bohatství a světským potěšením víc než k Pánu, proto se jich nemohl vzdát.
Ž 52, 9: Ano, byl to muž, jenž nepokládal za záštitu Boha, ve své veliké bohatství doufal, zakládal si na své
zhoubné moci.“
Lk 18, 18-23
18: Jeden z předních mužů se ho otázal: "Mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě?"
19: Ježíš mu řekl: "Proč mi říkáš ‚dobrý‘? Nikdo není dobrý, jedině Bůh.
20: Přikázání znáš: Nezcizoložíš, nezabiješ, nebudeš krást, nevydáš křivé svědectví, cti otce svého
i matku."
21: On řekl: "To všechno jsem dodržoval od svého mládí."
22: Když to Ježíš uslyšel, řekl mu: "Jedno ti ještě schází. Prodej všechno, co máš, rozděl chudým
a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne!"
23: On se velice zarmoutil, když to slyšel, neboť byl velmi bohatý.

1445. 24. ledna 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 15. května 2019.
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SPODNÍ PROUDY

Zlo vstoupilo do americké vlády a spodní proudy smrti jsou tam už v pohybu. Buďte bdělé mé děti
a vězte, že smrt se brzy rozšíří napříč Amerikou.
Amerika dlouho odmítala kát se ze svých vražd a hanebností a nyní její hříchy dovolily vraždě přijít
k ní. To nebude jedna nebo dvě vraždy, ale vražda miliónů, zrovna to, co udělala jiným a těm
uvnitř v ní.
Zkáza je u tvých dveří, Ameriko. Vražedné spodní proudy se už řinou a nebudou zastaveny.
Protože jsi odmítla odvrátit se od hříchu, Já neodvrátím tuto zkázu.
Ježíš

Ž 106, 37-39
37: obětovali své syny a své dcery běsům.
38: Nevinnou krev prolévali, krev svých synů a dcer, které obětovali modlářským stvůrám Kenaanu;
proléváním krve zhanobili zemi.
39: Tak se poskvrnili svými činy, svým jednáním porušili věrnost.
Př 6, 16-19
16: Těchto šest věcí Hospodin nenávidí a sedmá je mu ohavností:
17: přezíravé oči, zrádný jazyk, ruce, které prolévají nevinnou krev,
18: srdce osnující ničemné plány, nohy rychle spěchající za zlem,
19: křivý svědek, který šíří lži, a ten, kdo vyvolává mezi bratry sváry.
Př 29, 2: Když přibývá spravedlivých, lid se raduje, panuje-li svévolník, lid vzdychá.
Ž 37, 1-6
1: Davidův. Nevzrušuj se kvůli zlovolníkům, nezáviď těm, kdo jednají podle.
2: Uvadají rychle jako tráva, jak zelené býlí zvadnou. (Bét)
3: Doufej v Hospodina, konej dobro, v zemi přebývej a zachovávej věrnost.
4: Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč požádá tvé srdce. (Gimel)
5: Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat.
6: Dá, že tvoje spravedlnost zazáří jak světlo, jako polední jas tvoje právo. (Dálet)

1446. Poselství Ježíše ze dne 25. ledna 2021.
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ZRYCHLENÍ

Když jsem se minulý víkend modlila a prosila Pána, aby nám něco řekl, uslyšela jsem "Zrychlení " a
v duchu jsem uviděla zrychlení plánu nepřítele proti Božímu lidu.
Mé děti, buďte si jisté, že jste se připravily, jak jsem vás pověřil, neboť až dojdete do toho nového
období, nebude už k přípravě žádný čas. Události budou využity proti mému lidu tak rychle, že se
nebude moci připravit, ani bránit proti tomu, co přijde od nepřítele. Nyní bude zřejmé, kdo se
připravil, a kdo ne.
Nezapomeňte, že jsem vždy s vámi.
Ježíš

Zj 12, 12: Proto jásejte, nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte! Běda však zemi i moři, neboť sestoupil k
vám ďábel, plný zlosti, protože ví, jak málo času mu zbývá.
Mt 24, 8-10
8: Ale to vše bude teprve začátek bolestí.
9: Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno.
10: A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět;
Mt28, 20: A učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky
dny až do skonání tohoto věku.

1447. Poselství Ježíše ze dne 26. ledna 2021.
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NEPŘÍTELŮV PLÁN

Nepřítel už dlouho připravoval plán proti mému lidu. Nyní je jeho plán hotov a jeho lidé jsou na
svých pozicích. Plánují odstranit ze Země vše, co nese mé Jméno, nebo Mě ohlašuje. Všichni, kdo
milují svůj život, se Mne zřeknou a ti, kdo odmítnou, budou zabiti.
Plán nepřítele selže, neboť moji lidé nesou mé Slovo ve svém srdci a moji opravdoví lidé Mě
nezapřou za žádných okolností. To vaše nepřátele rozzlobí, děti, a jejich tresty se stanou stále
tvrdší. Ale kdo vytrvá do konce, bude spasen.
Váš čas na Zemi je nyní téměř u konce a vaše domovy zde, jsou připraveny. Pokud jste
na Zemi, přinášejte svědectví o všem, o čem můžete, a dejte si do pořádku své záležitosti.
Buďte připraveni.
Ježíš

Zj 12, 12: Proto jásejte, nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte! Běda však zemi i moři, neboť sestoupil k
vám ďábel, plný zlosti, protože ví, jak málo času mu zbývá.
Zj 13, 7: Bylo jí dáno, aby vedla válku proti svatým a aby nad nimi zvítězila. Dostala moc nad každým
kmenem, národem, jazykem i rasou;

1448. Poselství Ježíše ze dne 27. ledna 2021.
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NE DLOUHO

Sledovala jsem některé scény z 11. září, a pak jsem se dívala na americkou vlajku, která vlála,
když jsem ve vizi uviděla, jak se začala od konce třepit. Když se to dostalo asi do poloviny, kde
jsou hvězdy, objevila se na ní krev.
Pane, co znamená tato vize pro lid Ameriky? Řekneš nám o tom, co přichází? Je něco,
co bychom s tím mohli dělat?
Modlete se za duše, které Mě ještě neznají, mé děti. Modlete se za ně, jako ostatní se modlí za
vás, abych je mohl zachránit dřív, než strašné události, které jsou plánovány, přijdou do vašeho
národa. Modlete se o moudrost pro vaše vůdce, aby někteří mohli být stále dosažitelní vést vás
správnou cestou, vést vás mou cestou.
Vězte, že na vašem světě nezůstanete dlouho, ale až jej opustíte, vrátíte se domů, do lepšího
světa. Nebojte se toho, co přichází, ale stůjte pevně ve víře ve Mne.
Vězte, že cokoli přijde, má ruka milosrdenství je na vás. Buďte si jisté, že jste každý den
připraveny opustit tento svět a stát přede Mnou, neboť Já vezmu mnoho z vás domů dřív, než se
tyto události stanou, abyste neviděly zlo, které přichází na Zem.
Dejte každému, kterého znáte, svědectví, i když víte, že vaše slova odmítnou a nebojte
se jejich tváří, neboť jsem to Já, koho odmítají a pronásledování z jejich strany jen zvýší odměny,
z nichž se budete těšit navždy. Není větší práce na Zemi a lepší využití vašeho
času než získávat duše pro mé království.
Ježíš

1Tim 2, 1-4
1: Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi,
2: za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem
v opravdové zbožnosti a vážnosti.
3: To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, který chce,
4: aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu.
De 31, 6: Buďte rozhodní a udatní, nebojte se a nemějte z nich strach, neboť sám Hospodin,
tvůj Bůh, jde s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě.
Mt 24, 36-44
36: O onom dni a hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn; jenom Otec sám.
37: Až přijde Syn člověka, bude to jako za dnů Noeho:
38: Jako tehdy před potopou hodovali a pili, ženili se a vdávaly až do dne, kdy Noe vešel do korábu,
39: a nic nepoznali, až přišla potopa a zachvátila všecky – takový bude i příchod Syna člověka.
40: Tehdy budou dva na poli, jeden bude přijat a druhý zanechán.
41: Dvě budou mlít obilí, jedna bude přijata a druhá zanechána.
42: Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde.
43: Uvažte přece: Kdyby hospodář věděl, v kterou noční dobu přijde zloděj, bděl by a zabránil
by mu vloupat se do domu.
44: Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete.
Mk 16, 15: A řekl jim: Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.

1449. Poselství Ježíše ze dne 29. ledna 2021.
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PROSTE MĚ A VĚŘTE

Mnoho mých dětí má obavy z nouze a smutku v časech, které mají přijít.
Mé děti, Já jsem milující Otec. Vždy na vás dávám pozor, protože nepotřebuji spát. Není ani jediná
minuta, kdy si nejsem vědom vás, vašich myšlenek, činů a okolí. Já nejsem lhostejný rodič, jako
mnozí pozemští rodiče, ale plně angažovaný rodič.
Kdykoli jste v nouzi, jsem připraven se o vás postarat. Jste-li zranění, jsem zde, abych vás utěšil,
když Mě jen o to poprosíte. Když jste nemocní, přijdu s uzdravením na mých křídlech. Není nic, co
byste mohli potřebovat a Já bych vám to nemohl dát, žádný smutek, jímž bych vás nemohl
provést. Dovolíte Mi to? Poprosíte Mě? Budete Mi důvěřovat? Vše, co potřebujete k přijetí těchto
věcí, je věřit tomu, co vám říká mé svaté Slovo.
Ježíš

Jr 31, 3: Hospodin se mi ukázal zdaleka: „Miloval jsem tě odvěkou láskou, proto jsem ti tak trpělivě
prokazoval milosrdenství.
Ž 121, 4: Ano, nedříme a nespí ten, jenž chrání Izraele.
Sof 3, 17: Hospodin, tvůj Bůh, je uprostřed tebe, bohatýr, který zachraňuje, raduje se z tebe
a veselí, láskou umlká a opět nad tebou jásá a plesá.
ž 139, 2: Víš o mně, ať sedím nebo vstanu, zdálky je ti jasné, co chci dělat.
Mt 6, 26: Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol, a přece je váš nebeský Otec živí.
Což vy nejste o mnoho cennější?
2Kor 1, 3-4
3: Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy!
4: On nás potěšuje v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou v jakékoli tísni, tou útěchou,
jaké se nám samým dostává od Boha.
Jan 14-18: Nezanechám vás osiřelé, přijdu k vám.
Iz 41, 10: Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám
ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.
Mal 4, 20: Ale vám, kdo se bojíte mého jména, vzejde slunce spravedlnosti se zdravím
na paprscích. Rozběhnete se a budete poskakovat jako vykrmení býčci.
Mk 11, 24: Proto vám pravím: Věřte, že všecko, oč v modlitbě prosíte, je vám dáno, a budete
to mít.
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EPIDEMIE

Mé děti, brzy budou uvolněny epidemie, které zabijí miliony. Tyto epidemie propuknou nečekaně
na malých místech. Budou zabíjet rychle, protože tak jsou navrženy. Panika
a chaos budou následovat.
Mnoho z mých dětí se stane oběťmi těchto epidemií, ale nemějte strach, protože Já si často rychle
vezmu ty, jimž projevuji milosrdenství. Tím zmírňuji utrpení v tom, co přichází – vaše
i jejich.
Na jednu z přicházejících epidemií existuje lék, ale je to pečlivě střežené tajemství a nebude použit,
protože tento mor byl navržen tak, aby zabil mnoho lidí.
Mnoho utrpení přichází v těchto časech konce a hodně smutku, ale Já jsem s vámi a čekám na váš
návrat domů ke Mně. Stůjte pevně ve své víře a buďte velmi odvážné kvůli mému Jménu.
Ježíš

Ž 106, 29 : Svým jednáním uráželi Hospodina , proto je postihla pohroma.
Ez 12, 16 : Ale určitý počet lidí z nich zachovám před mečem, hladem a morem, aby vyprávěli
o všech svých ohavnostech mezi pronárody, mezi něž půjdou. I poznají, že já jsem Hospodin.
Zj 6. 8 : Hle, kůň sinavý, a jméno jeho jezdce Smrt, a svět mrtvých zůstával za ním. Těm jezdcům byla
dána moc, aby čtvrtinu země zhubili mečem, hladem, morem a dravými šelmami.
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POVSTAŇTE A BOJUJTE S NEPŘÍTELEM

Povstaňte! Povstaňte mocní válečníci, protože vás volám na vaše stanoviště. Buďte ozbrojeni a
připraveni bránit svého Krále.
Kolem vás zuří válka, mé děti, dávná válka mezi dobrem a zlem a mnoho z mých lidí odložilo své
zbraně a už dál nebojují za to, co je správné v mých očích. Přestali zápasit se svými vlastními zlými
touhami, i když mé Slovo jasně oznamuje, co je dobro a co je zlo. Dovolili Zlému, aby v jejich srdci
a mysli běsnil a šířil smyslné myšlenky, zlobu, pomluvy, hanobení
a zlé úmysly.
Jste znečištěné jeho vlivem, mé děti, a Já si přeji, abyste se staly čisté. Přeji si, abyste se umyly ve
vodě mého Slova a odvrátily se od ničemnosti, abyste opustily způsoby nepřítele mezi vámi. Chci,
abyste šly vzpřímeně přede Mnou.
Rozdělený dům nemůže obstát. Nemůžete nějaký čas podporovat nepřítele a jindy podporovat Mne
a vyhrávat bitvy pro Mne. Musíte být zcela pro Mne a mé království, nebo nakonec se vás zmocní
neřesti Zlého.
Nevidíte to? Nevidíte, že vás touží zničit vašimi vlastními slabostmi? Nedovolte si být jeho oběti.
Povstaňte a utkejte se s ním, mé děti! Nedovolte, abyste se staly jeho oběti. Utkejte
se s ním se zbraní Pravdy – mým svatým Slovem.

Pravda a světlo vždy přemůžou temnotu a klam. Podvedl vás tím, že vám nechal uvěřit,
že je lepší cestou, i když není. Musíte se obrátit ke Mně, dokud je ještě čas, jestli vás mám
zachránit z toho, co má přijít na Zem.
Neštěstí velkého rozsahu leží před těmi, kdo obývají Zemi, ale mé děti budou ochraňovány, jestli
budou naslouchat mému hlasu, jestli budou dbát mého varovného hlasu k nim.
Když odmítnete mé instrukce, zahynete.
Ježíš

Gal 5, 6: V Kristu Ježíši nezáleží na tom, je-li někdo obřezán či ne; rozhodující je víra, která
se uplatňuje láskou.
Col 3, 8: Ale nyní odhoďte to všecko: zlobu, hněv, špatnost, rouhání, pomluvy z vašich úst.
Tit 3, 3: Vždyť i my jsme byli kdysi nerozumní, neposlušní, zbloudilí, byli jsme otroky všelijakých vášní a
rozkoší, žili jsme ve zlobě a závisti, byli jsme hodni opovržení a navzájem jsme se nenáviděli.
Jak 1, 15: Žádostivost pak počne a porodí hřích, a dokonaný hřích plodí smrt.
Př 10, 18: Kdo skrývá nenávist za zrádné rty, i ten , kdo šíří pomluvy, je hlupák.
Př 6, 14-19
14: V srdci má proradnost, osnuje zlo v každém čase, vyvolává sváry.
15: Proto náhlá pohroma ho stihne, bude nenadále rozdrcen a nezhojí ho nikdo.
16: Těchto šest věcí Hospodin nenávidí a sedmá je mu ohavností:
17: přezíravé oči, zrádný jazyk, ruce, které prolévají nevinnou krev,
18: srdce osnující ničemné plány, nohy rychle spěchající za zlem,
19: křivý svědek, který šíří lži, a ten, kdo vyvolává mezi bratry sváry.
Ez 14, 11: Učiním to , aby už izraelský dům nebloudil, nevzdaloval se mi a neposkvrňoval se všemožnými
svými nevěrnostmi. I budou mým lidem a já jim budu Bohem, je výrok Panovníka Hospodina.
Mk 3, 25: Je-li dům vnitřně rozdělen, nebude moci obstát.
Ž 84, 11: Den v tvých nádvořích je lepší než tisíce jinde; raději chci stát před prahem domu svého Boha,
než prodlévat v stanech svévolnosti,
Jan 10, 10: Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měly život a měly ho
v hojnosti.

1452. Poselství Ježíše ze dne 1. února 2021.
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VŠECHNO JE PŘIPRAVENO

V pátek, pozdě večer, jsem se uklidňovala a snažila jsem si v duchu odpočinout od stresu
a chaosu, který jsme všichni až dosud po mnoho měsíců snášeli, když můj duch začal cítit
budoucnost.
V nepříliš vzdálené budoucnosti jsem viděla dobu velkého smutku. Hlubokého a intenzivního
zármutku. Mnozí z nás už truchlí, protože jsme právě viděli, jak je americká demokracie drcena a

ponechána v prachu smečkou nepokrytě podvodných zlodějů. Ale to, co jsem viděla přicházet, byl
druh zármutku, který cítíte, když zemřel někdo, koho jste skutečně milovali.
Byl to strašný a silný zármutek.
Co je to, co vidím přicházet, Pane? Co způsobilo, že miliony lidí se tak hluboce trápí všichni
současně?
Vidím, že spolu se zármutkem je strach. Možná, že jsme viděli naše milované, jak přijali značku.
Nebo možná, že vidíme tak mnoho zabitých při pronásledování.
Možná, že naše životy se staly nesnesitelné, kvůli nově schváleným zákonům.

Každý se dřív nebo později setká se zármutkem, ale to, co vidíš, má dcero, je něco úplně jiného. Je
to pláč a nářek, protože všechno, co je dobré, ze Země odešlo, a ti, kdo Mě zapřeli, Mě viděli
přicházet a brát si mé vlastní ze Země. Truchlí, protože si příliš pozdě uvědomili, kde se bude
nacházet jejich věčný osud.
Proto jsem naléhal na mé děti, aby se horlivě modlily za ztracené a za ztracené, které milovaly.
Plačte a bědujte – držte půst a křičte ke Mně za ty, které milujete, mé děti, abych je mohl rychle
zachránit, dřív, než bude příliš pozdě. Přimlouvejte se, hlásejte mé Slovo, modlete se bez přestání,
neboť jejich duše jsou vzácné v mých očích a budete se zde z nich těšit po celou věčnost, pokud
budou spaseny.
Neuvědomujete si, jak blízko je můj návrat.
Všechno je připraveno pro váš příchod sem! Vrátím se brzy!
Ježíš

Mt 25, 13: Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu.
Mk 16, 15-18
15: A řekl jim: "Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.
16: Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen.
17: Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými
jazyky;
18: budou brát hady do ruky, a vypijí-li něco smrtícího, nic se jim nestane; na choré budou vzkládat ruce a
uzdraví je."
Jak 5, 20: Vězte, že ten, kdo odvrátí hříšníka od bludné cesty, zachrání jeho duši od smrti
a přikryje množství hříchů.
Zj 1, 7-11
7: Hle, přichází v oblacích! Uzří ho každé oko, i ti, kdo ho probodli, a budou kvůli němu naříkat všechna
pokolení země. Tak jest, amen.
8: Já jsem Alfa i Omega, praví Pán Bůh, ten, který jest a který byl a který přichází, Všemohoucí.
9: Já, Jan, váš bratr, který má s vámi účast na Ježíšově soužení i kralování a vytrvalosti, dostal
jsem se pro slovo Boží a svědectví Ježíšovo na ostrov jménem Patmos.
10: Ocitl jsem se ve vytržení ducha v den Páně, a uslyšel jsem za sebou mocný hlas jako zvuk polnice:
11: "Co vidíš, napiš do knihy a pošli sedmi církvím: do Efezu, do Smyrny, do Pergama, do Thyatir,
do Sard, do Filadelfie a do Laodikeje."

1453. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 25. ledna 2021.
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OBRAŤTE SE DŘÍV, NEŽ PŘIJDE NOC

Milovaní lidé Boha:

Jako vůdce nebeských milicí, jsem poslán, abych vám oznámil:
Jste milováni Nejsvětější Trojicí a naší a vaší Královnou a Matkou posledních časů, jejíž
obraz reprezentuje to, na co by Boží děti neměly v této chvíli zapomenout.
Jako děti, zrozené na kříži, nosíte znamení kříže, kterého se nikdy nesmíte vzdát, neboť
je v něm ve své podstatě zahrnuta spása lidského stvoření. Je to ta Láska Krista, kterou dal svým
dětem skrze kříž, a proto také skrze Královnu a Matku Posledních časů.
Věrný lid přestal být takový kvůli vzpouře proti Přikázáním Božího Zákona, kvůli jejich překroucení
a početným hříchů, které obklopují lidská stvoření, dokud se nestanou částí vlastnictví ďábla, a
proto jednají jako děti, které se vzdálily svému Otci.
Čekáte, že budete odměněny za to, co si nezasloužíte, přejete si pokračovat, jako jste žily před
tím, než hordy Satana ovládly lidskou mysl a zatvrdily lidská srdce. Nebude tomu tak. Ten, kdo
doufá v lepší zítřek, vkládá svou naději do svého vlastního individuálního světa,
aniž by si uvědomil, nakolik bylo celé lidstvo změněno.
Už v dřívějších časech bylo lidstvo proniknuto novými ideologiemi, změněno a vzdáleno
od svého Krále a Pána Ježíše Krista v přípravě na tento čas, kdy skrze tento virus, světová elita se
sama ukázala bez masky, což není nic jiného, než v podstatě reprezentace antikrista, toho, jenž se
stane tyranem, zrádcem, podvodníkem a vlastníkem duší těch, kteří se před ním sklonili.

Mějte strach, ano, bojte se, že ztratíte svou věčnou spásu! Snažte se být v každém
okamžiku lepší, pochopte, že s tím vším, co přichází, ať už je síla lidského stvoření jakákoli, že
vítězně vyjdete jen z ruky našeho Krále a Pána Ježíše Krista, jinak budete snadnou kořistí
samotného antikrista.
Proto vyzývám děti Nejsvětější Trojice, aby se rozhodly zachránit svou duši
a nezabývat se daty, které vás sevřely do nesmyslného očekávání, jímž marníte možnost
pokračovat v duchovním růstu a stávat se lepší a větší děti živého Boha, skutečného Boha,
a posilovat víru nejen modlitbou, ale poznáním.
Boží lid se opíjel, trávil čas slavnostmi, stále se díval stranou na to, co se v tuto chvíli děje,
a najde se ve chvílích, kdy bude prožívat hlubokou bolest, protože byl hluchý k volání, aby se v
duchu připravil, změnil svůj život, duchovně se obnovil a připravil se, jak je to jen možné, také
materiálně.
Boží záměry pokračují. Kolik jen lidí bude soudit Boha za to, že dovolil lidskou vůli!
Pohár se stále vylévá, už v něm zůstává jen málo a neposlušnost lidstva pokračuje
navzdory epidemii, která v tomto čase trvá, a přinese větší útrapy lidstvu.
Bůh si přeje, aby jeho lid nezapomněl toto:

"Z jeho úst vychází ostrý meč, aby jím pobíjel národy; bude je pást železnou berlou. On bude tlačit
lis plný vína trestajícího hněvu Boha všemohoucího." [Zj 19, 15].
Pohár Božího hněvu bude vylit na celé lidstvo, a kolik je těch, co se stanou soudci Božího hněvu a
nebudou jej brát v úvahu? Je pravda, že v našem Pánu a Králi Ježíši Kristu byl Boží hněv upokojen.
Současně každé lidské stvoření je zodpovědné za své hříchy a musí usilovat
o obrácení, nápravu, kajícnost, protože Bůh udělal, co žádný člověk nemůže udělat, nebo být toho
hoden.
Pojďte děti Boha a obraťte se dřív, než noc padne na tuto zvrácenou generaci!
Modlete se v každém čase, připravte se čelit s vírou, pevností a rozhodností na
zkoušky, jimž budete podrobeny. Musíte říct ne tomu, co není od Boha, a dívat se dál,
než kam mohou dohlédnout vaše oči.
Lidstvo je kořistí své vlastní nevědomosti, je vydáno do rukou nepřítele a světský řád je ovládá a
utiskuje.
Modlete se, země se silně třese, v některých zemích dílem přírody a v jiných kvůli
zneužité vědě a zvrácené mysli člověka.
Modlete se, národy povstávají, protesty lidí budou zakázány a člověk je donucen, aby
zabránil jejich šíření.
Modlete se za Mexiko, Spojené státy, Portoriko, Chile a zejména za Japonsko.
Zemětřesení způsobí bolest.
Jako obránce Božího lidu, můj boj je neustálým bojem proti hordám zla. Spolu s mými anděly vás
budeme ochraňovat, pokud svobodná vůle každého z vás to dovolí.
Je naléhavé, abyste se připravily v rodinách, kde zůstanete během pohrom, a ve společenstvích,
kde zůstanete s jistotou, že žádné Boží stvoření nebude opuštěno.

Jako velitel nebeských armád, se svým mečem vztyčeným a s mocí, udělenou mi
Nejsvětější Trojicí, vám sděluji:
Já jsem ochránce svatých míst. Jsou-li domy svatá místa, ochráním je. Žádáte-li mě
vřele, pomohu vám vnitřně se poznat a neodmítat Boží vůli.
Jsem ochránce rodin, chráním ty, kdo chtějí udržet správnou rovnováhu v rodině.
Má láska je soucitná.
Jsem ochránce věrné církve a bojuji, abych udržel ďábla daleko od církve mého Pána
a mého Boha.
Žehnám vám.
Nechejte růst svou víru.
Svatý archanděl Michael

1454. Poselství Ježíše ze dne 2. února 2021.
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STRAŠNÉ ZLO

Mé děti, Já vím, že cítíte zármutek kvůli nespravedlnostem, kterých jste svědky ve vašem světě.
Vězte, že jsem je také viděl a znám jméno každého člověka, který je spáchal a nedokáže-li pocítit
lítost, k níž ho vyzývám, pak bude čelit mé spravedlnosti a na konci i mému hněvu. Žádná
nespravedlnost se nestane, kterou bych neviděl. Nestane se nic zlého, co bych nepomstil.
Strašné zlo nyní vystupuje ve vašem světě a vy si musíte být vědomi jeho existence víc
než kdykoli předtím.

Poznámka: Když to řekl, připomnělo mi to vizi, kterou jsem měla o obrovském trůnu, rostoucím už
před nějakým časem skrze zemi na vrchol zeměkoule, což se může odkazovat na dobu, v níž se
nacházíme: https://wingsofprophecy.blogspot.com/search?q=huge+throne
Zlo, které vystupuje, touží zničit všechen můj lid v každé zemi. Toto zlo způsobí, že budou přijaty
zákony, které to umožní. Nejdříve k omezení vašich prostředků a svobod, k potlačení mého
svatého Slova a nakonec, aby odstranili vás, kteří ve Mně zůstáváte silní.
Nebojte se toho zla, neboť Já jsem s vámi. Nebojte se stát neohroženě za Mnou a hlásat mé Slovo,
protože tak budou zachráněny poslední duše na zemi. Jste moji svědci na zemi a vaše práce je zde
téměř hotová. Prokážu mým posledním svědkům mnoho milosrdenství, a vy pro Mne vykonáte
velké činy.
Ježíš

Př 17, 15: Prohlásit svévolníka za spravedlivého a spravedlivého za svévolníka, to obojí je Hospodinu
ohavností.
Zj 13, 1-8
1: Tu jsem viděl, jak se z moře vynořila dravá šelma o deseti rozích a sedmi hlavách; na těch rozích deset
královských korun a na hlavách jména urážející Boha.
2: Ta šelma, kterou jsem viděl, byla jako levhart, její nohy jako tlapy medvěda a její tlama jako tlama lví.
A drak jí dal svou sílu i trůn i velikou moc.
3: Jedna z jejích hlav vypadala jako smrtelně raněná, ale ta rána se zahojila. A celá země v obdivu šla za
tou šelmou;
4: klekali před drakem, protože dal té šelmě svou moc, a klekali také před šelmou a volali: "Kdo se může
rovnat té dravé šelmě, kdo se odváží s ní bojovat?"
5: A bylo jí dáno, aby mluvila pyšně a rouhavě a měla moc po čtyřicet dva měsíce.
6: A tak otevřela ústa a rouhala se Bohu, jeho jménu i jeho příbytku, všem, kdo přebývají v nebi.
7: A bylo jí dáno, aby vedla válku proti svatým a aby nad nimi zvítězila. Dostala moc nad každým kmenem,
národem, jazykem i rasou;
8: budou před ní klekat všichni obyvatelé země, jejichž jména nejsou od stvoření světa zapsána
v knize života, v knize toho zabitého Beránka.
Iz 41, 10: Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám
ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.

1455. Poselství Ježíše ze dne 3. února 2021.
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JÁ UŽ JSEM TADY

Mé děti mají obavy z budoucnosti, a přesto Já jsem stále tady. Jsem s vámi.
Proč se tak staráte o to, co budete jíst a v čem budete chodit, mé děti? Nepostaral jsem
se vždy o vás? Myslíte si o Mně, že jsem Otec, který se nestará o své vlastní?
Je pravda, že čas velkého nedostatku přichází, přesto, neřekl jsem, že se postarám o mé děti,
které jdou se Mnou, tak dobře, že budou kvůli tomu pronásledovány? Neřekl jsem
v mém Slovu, že Já budu vaše útočiště a váš ochránce?
Ať už jste vložily svou víru do čehokoli, aby vás chránila, pak je to ono, co vás bude muset chránit
v tom čase, mé drahé děti. Důkladně zvažte, kde je vaše víra, protože pokud jste učinily váš dům,
svého manžela, nebo zbraně svým ochráncem, pak to bude vaší ochranou.
Já jsem skutečně váš Ochránce a Živitel, proč se tedy bojíte? Nejsem snad schopen porazit
kohokoli, kdo půjde proti vám? Nejsem snad schopen postarat se o mé děti, když jsem se postaral
o Izraelity už tak dávno?
Myslíte si, že jsem malý, slabý a neschopný? Kde je vaše víra?
Ježíš

Ž 46, 1-3
1: Pro předního zpěváka; pro Kórachovce, píseň vysokým hlasem.
2: Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená.
3: Proto se bát nebudeme, byť se převrátila země a základy hor se pohnuly v srdci moří.

Mt 9, 29: Tu se dotkl jejich očí a řekl: "Podle vaší víry se vám staň."
Ž 91
1: Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného.
2: Říkám o Hospodinu: "Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám."
3: Vysvobodí tě z osidla lovce, ze zhoubného moru.
4: Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost.
5: Nelekej se hrůzy noci ani šípu, který létá ve dne,
6: moru, jenž se plíží temnotami, nákazy, jež šíří zhoubu za poledne.
7: Byť jich po tvém boku padlo tisíc, byť i deset tisíc tobě po pravici, tebe nestihne nic takového.
8: Na vlastní oči to spatříš, uzříš odplatu, jež stihne svévolníky.
9: Máš-li útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov,
10: Nestane se ti nic zlého, pohroma se k tvému stanu nepřiblíží.
11: On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách.
12: Na rukou tě budou nosit, aby sis o kámen nohu neporanil;
13: po lvu a po zmiji šlapat budeš, pošlapeš lvíče i draka.
14: Dám mu vyváznout, neboť je mi oddán, budu jeho hradem, on zná moje jméno.
15: Až mě bude volat, odpovím mu, v soužení s ním budu, ubráním ho, obdařím ho slávou,
16: dlouhých let dopřeji mu do sytosti, ukáži mu svoji spásu.

1456. Poselství Ježíše ze dne 5. února 2021.
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KDYŽ JE SVĚT VE ZMATKU
Mé děti, netrapte se.
Nedělejte si starosti, když jsou vaše oči zaměřeny na stav vašeho světa, a ne na Mne. Když se
soustředíte na Mne, strach zmizí a není tu ani starost o to, co bude.
Když začnete každý den se Mnou a skončíte každý den se Mnou, půjdete v pokoji. Pokaždé, když
vás svět rozptýlí, nasměrujte své myšlenky zpět ke Mně. Já jsem vše, co potřebujete.
Když je svět ve zmatku, Já jsem váš pokoj. Když ekonomika je v rozkladu, Já budu vaším
poskytovatelem. Když zpráva vašeho lékaře bude nepříznivá, budu vaším léčitelem. Utěším vás
v této době chaosu, obrátíte-li se jen ke Mně.
Denní zprávy vás neutěšují. Poslední burzovní zprávy vás neutěšují. To, co vidíte ve svém zrcadle,
vás neutěšuje. Já vám dám útěchu. Když vás všichni ostatní vyhodí, ujmu se vás.
Pojďte ke Mně všichni, kdo jste těžce obtíženi, a Já vám dám odpočinek. Já jsem vše,
co potřebujete.
Ježíš

Iz 26, 3: Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem, pokojem, neboť v tebe doufá.
Mk 1, 35: Časně ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel z domu; odešel na pusté místo a tam se modlil.
Fil 4, 19: Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete, podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši.
Ex 15, 26: Řekl: "Jestliže opravdu budeš poslouchat Hospodina, svého Boha, dělat, co je v jeho očích
správné, naslouchat jeho přikázáním a dbát na všechna jeho nařízení, nepostihnu tě žádnou nemocí,
kterou jsem postihl Egypt. Neboť já jsem Hospodin, já tě uzdravuji."
Jan 14, 26: Ale Přímluvce, Duch Svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu
a připomene vám všecko, co jsem vám řekl.

Jan 14, 27: Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám.
Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí!
Mt 11, 28: Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.
Mt 11, 29: Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce:
a naleznete odpočinutí svým duším.

1456. Poselství Ježíše ze dne 5. února 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

KDYŽ JE SVĚT VE ZMATKU

Mé děti, netrapte se.
Nedělejte si starosti, když jsou vaše oči zaměřeny na stav vašeho světa, a ne na Mne. Když se
soustředíte na Mne, strach zmizí a není tu ani starost o to, co bude.
Když začnete každý den se Mnou a skončíte každý den se Mnou, půjdete v pokoji. Pokaždé, když
vás svět rozptýlí, nasměrujte své myšlenky zpět ke Mně. Já jsem vše, co potřebujete.
Když je svět ve zmatku, Já jsem váš pokoj. Když ekonomika je v rozkladu, Já budu vaším
poskytovatelem. Když zpráva vašeho lékaře bude nepříznivá, budu vaším léčitelem. Utěším vás v
této době chaosu, obrátíte-li se jen ke Mně.
Denní zprávy vás neutěšují. Poslední burzovní zprávy vás neutěšují. To, co vidíte ve svém zrcadle,
vás neutěšuje. Já vám dám útěchu. Když vás všichni ostatní vyhodí, ujmu se vás.
Pojďte ke Mně všichni, kdo jste těžce obtíženi, a Já vám dám odpočinek. Já jsem vše, co
potřebujete.
Ježíš

Iz 26, 3: Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem, pokojem, neboť v tebe doufá.
Mk 1, 35: Časně ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel z domu; odešel na pusté místo a tam se modlil.
Fil 4, 19: Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete, podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši.
Ex 15, 26: Řekl: "Jestliže opravdu budeš poslouchat Hospodina, svého Boha, dělat, co je v jeho očích
správné, naslouchat jeho přikázáním a dbát na všechna jeho nařízení, nepostihnu tě žádnou nemocí,
kterou jsem postihl Egypt. Neboť já jsem Hospodin, já tě uzdravuji."
Jan 14, 26: Ale Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu
a připomene vám všecko, co jsem vám řekl.
Jan 14, 27: Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám.
Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí!
Mt 11, 28: Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.

Mt 11, 29: Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce:
a naleznete odpočinutí svým duším.

1457. Poselství Ježíše ze dne 1. února 2021.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

ŽIJETE UPROSTŘED SOUŽENÍ

Moji milovaní lidé:
Přijměte mé požehnání a mou lásku pro každého z vás. Jako šeptá vítr, tak i mé srdce
šeptá lásku k mým vlastním, abych je přitáhl ke Mně.
Moji milovaní lidé, neustále jdete v proudu každodenního života. Lidstvo si zvyklo na tento
každodenní život a je málo věcí, které vás můžou zastavit, abyste přemýšleli o jejich důsledcích. Je
to výsledek neustálého zavádění novinek, aby lidstvo nereagovalo na změny, ale naopak, aby
vidělo vše co se děje, jako normální.
Má církev je silně proniknuta dýmem Satana, který je v ní stále víc přítomen, aniž by mé děti
rozpoznaly, kam jsou vedeny.
Tato generace novinek přijímá cokoli, co je jí podstrčeno jako další novinku, a tak je vedena po
cestě hrůzy, kde ji démonické síly přijdou pronásledovat osobně.
Varoval jsem vás před změnami v instituci mé církve, a přesto si nevšímáte mých slov
a slov mé Matky.
Musíte uvažovat, pracovat a jednat jako stvoření víry a čelit rostoucímu zavádění světového řádu,
aniž byste zapomínali, že víra musí být uváděna do praxe, aby semena mohla růst
a přinášet plody věčného života.
Moji milovaní lidé, zkrátím dny pro lásku mé Matky a její neustálé žádosti.

Nenechejte se zmást daty, zůstávejte připraveni jako panny s lampami naplněnými olejem!
[Mt 25, 4].
Nebuďte zmatení, žijete uprostřed soužení, jakého zde nebylo od počátku světa až dosud,
a ani už znovu nebude… tváří v tvář neustálým úpěnlivým prosbám mé Matky a mých vyvolených,
zkrátím čas, aby všichni moji věrní nebyli ztraceni.
Žijete ve válce, a ta se stává více přítomnou, lidstvo se stává ustrašené, ale je nutné, aby se to
stalo. Tvrdost srdcí mých dětí musí ustoupit krutosti samotného člověka, jenž jedná bez strachu.
Zůstaňte ve střehu: Středozemní moře bude příčinou světových zpráv, mocnosti nebudou čekat,
aby ukázaly svou velikost.
Modlete se, mé děti, modlete se za Střední východ.
Modlete se, mé děti, modlete se za Spojené státy, příroda je bude bičovat, země se
bude třást.
Modlete se, mé děti, modlete se, Rusko vystoupí ze své pasivity.
Moji milovaní lidé, v důsledku činnosti sopek bude voda znečištěná, a tato vzácná tekutina, které si
moc nevážíte, bude příčinou konfliktů.
Moji milovaní lidé, věnujete pozornost svému každodennímu životu? Z jednoho okamžiku
do dalšího, jste zažili něco nepředvídatelného, co vytvořila ruka mužů vědy a použila, aby ublížila
lidstvu. Nevidíte, že je s vámi velmi jemně manipulováno, dokud stoupenci Zlého
se neobjeví před vámi a už zavedená ničemnost přivede jedny ke zradě druhých.
Modlete se a pozvedněte svého ducha dřív, než se tyto věci stanou, jinak bude jen
málo těch, co vytrvají ve víře.
Nemluvím o konci světa, ale o této generaci, v níž se mé Slovo naplní. Nejste nevědomí
o událostech.
Jsem milosrdný a přijímám vás s velkou radostí, když činíte pokání a obracíte se. Musíte se
připravit na tento čas, neboť dny budou spěchat a urychlí události.
Vy jste mé děti, které miluji, a musíte růst ve víře. Milujte svého bližního, neboť láska mezi mými
dětmi se vytratí.
Nebojte se toho, co vám přináším, ale raději se radujte. Pak Já, Pán, budu s mým lidem
a v každém čase vás ochráním.
Děkujte za vše, co máte a buďte stvoření pokoje, vroucími milovníky mé Matky
a věrní svatému archanděli Michaelovi a nebeským sborům.
Má láska je pro mé děti: Neopustím vás, jsem pozorný ke každému z vás – buďte věrní,
přijměte Mě, zbožňujte Mě.
Přijde můj anděl pokoje: Přijde tato má podpora pro můj lid, a ještě jednou, můj lid
bude svědkem mé lásky.
Žehnám vám, milované děti.
Buďte těmi, kdo mají lásku, naději, víru a dobré srdce.

Váš Ježíš

1458. 6. února 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 8. března 2017.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

TEMNOTA PŘICHÁZÍ RYCHLE

Modlila jsem se v duchu a prosila Pána o Slovo pro dnešek, o otevřenou vizi o tom, co má přijít.
Před několika dny mi Pán řekl, že "Obama je král," ale nevěděla jsem, co tím myslel. Cítil jsem,
že to něco znamená o deseti králích v Knize Daniel, ale neřekl to. V době, kdy to řekl, jsem se modlila
za prezidenta Trumpa. O Danielovi nemám žádné zjevení, takže jsem nevěděla, co mám
s informacemi dělat, ale cítím velmi silně, že se nám Pán snaží něco říct o tom, co se na světové
scéně stane.
Než mi dnes tyto věci ukázal, nechal mě modlit se za ochranu - pomazala jsem se a modlila jsem se
v duchu za andělskou ochranu všude kolem mého domu, mého těla, mých mazlíčků, mého syna, všeho,
a aby odrazil všechny odvetné útoky. Nikdy v životě mě to nenechal udělat.
Měla bych zde dodat, že na konci roku 2008, v době, kdy mi Pán dal vizi hladomoru, mi bylo ukázáno zjevení
o písmu, a vidění mi začalo ukazovat, že Obama (který byl právě tehdy zvolen) měl co dělat se šelmou.
Odhodila jsem papír, který jsem držela, protože mě to strašně děsilo.
V té době jsem ještě pracovala a ani jsem nevěděla, že jsme v posledních časech. Zbytek vidění jsem nikdy
neobdržela, i když jsem činila pokání a často se za něj modlila. Později jsem se od Pána dověděla, že tyto
vize ukáže pouze těm, kteří se dokážou s nimi vyrovnat [a smířit se s nimi].
Když jsem se začala modlit v duchu, viděl jsem temného Obamu a řadu dalších - skupinu asi 8 nebo 10,
možná méně, neviděla jsem je dostatečně jasně, abych je spočítala, ale viděla jsem takovou MRAVNÍ ŠPÍNU,
jakou jsem nikdy neviděla v žádném vidění a instinktivně jsem otočila hlavu, abych to neviděla, protože
nenávidím zlo a ničemnost.
Podívej se a uvidíš, má dcero.

Dobře, Pane, podívám se. Uvidím. Přijmu tu vizi. Ukaž nám, co se však chystá přijít na Zemi. Nedostala jsem
otevřenou vizi, ale jen duchovní vizi o tom. Stále jsem cítila "Špinavé ohavnosti."
Temní muži stáli natlačeni k sobě, rameno na rameni. Byli v husté temnotě a špíně jako nic, co jsem kdy
viděla. Nebylo v nich vůbec žádné světlo. Cítila jsem poblíž oheň. A viděla jejich zlé úsměvy, když diskutovali
o svých plánech. Takže jsem se v duchu stále více modlila a znovu jsem se dívala na skupinu lidí ve tmě,
abych zjistila, jestli uvidím víc.
Nořili se do špíny - stáli v ní téměř po kolena. Do něčeho tak špinavého, že jsem to nemohla ani
identifikovat, a také to na nich vypadalo jako bláto, jímž byli potřísněni na svých tvářích, tělech a rukou.
Všichni měli obleky, jako by to byli velmi bohatí nebo důležití muži. Pojila je špína, zlo a zvrácenost.
Obama byl před nimi, vyčníval z nich a stále se usmíval. Myslím, že to byl jejich "čelní představitel."
Proč potřebují čelního představitele, Pane?
Cítila jsem, že až ostatní postoupí ve vedení, bude zřejmé, čeho budou schopni.
Proč Obama, Pane? Uslyšela jsem: "plynulý projev".

Sdíleli svou špínu. Nevím, co to znamená, ale viděla jsem je "sdílet špínu". Může to být špinavá záliba nebo
nějaký typ zvrácenosti.
Co chtějí, Pane?
Uviděla jsem obrovský trůn, který se tlačil vzhůru zemí, na zeměkouli světa. To nebyl obyčejný trůn, byl
dostatečně široký pro více než jednu osobu. Bylo to OBROVSKÉ. Viděla jsem je radovat se, jak se tlačil
nahoru skrze pozemskou špínu. Zabíral většinu vrcholu planety (viděla jsem, že se objevil na severu). Je to
velmi SILNÝ TRŮN, myslím, že to znamená, že bude mít hodně pozemské síly. Když se tlačil nahoru, neviděla
jsem nikoho na trůnu ani v jeho blízkosti.
Viděla jsem, jak Obama bral dary nebo úplatky z jiných zemí, aby pro ně udělal něco zlého. Nevím co. Když
si je strčil do kapes, smál se škodolibou radostí. Pak ho vidím, jak obnovil svou hladkou řečnickou tvář,
kterou měl vždy, když přednášel.
Uslyšela jsem: "světová vláda".
Potom se modlení změnilo ve válečné jazyky, velmi rozzlobené, autoritativní jazyky. Modlila jsem se za ně
jen velmi příležitostně za svého života.

Chaos přichází do vašeho Bílého domu a na světovou scénu, aby odvrátil mé lidi od toho,
co se skutečně děje v zákulisí - pouze ti, kdo Mne hledají na hluboké úrovni, a tráví mnoho času
v modlitbách, uvidí, co přijde.
Na vysokých místech jsou špinavé ohavnosti a spiknou se proti vám, moji svatí. Spiknou se, aby
odstranili Mne a mé Slovo ze světa, ve kterém žijete. Nic je nezastaví to udělat. Jejich touhou je
vydat nařízení o trestu smrti pro všechny křesťany, a plánují to učinit.
Nyní hledají moc jak všechno ovládnout. Jejich plán zničení tuto moc umožní, protože budou mít
klíče, až zničení přijde. Lidský život pro ně nemá žádnou cenu, protože žijí nad ním.
A přijde rychle.
Plánují zaútočit způsoby, které se zdají být něčím jiným, a přinést Zemi válku. Jakmile k tomu
dojde, rychle se rozšíří. Mezi národy rozbujela spousta hněvu a nenávisti a ty nebudou váhat jim
útoky oplatit.

Poznámka: Viděla jsem, až se to stane, jak Obama měl uhlazený projev, choval se nevinně
a měl starosti, až se to bude dít. Měl ale druhou tvář vzadu na hlavě a smál se zlým smíchem,
a pak jsem viděla všechny temné muže smát se spolu v skrytu.
Až k tomu dojde, duchovní temnota pokryje Zemi, mé děti. Tma přichází, a přichází rychle.
Ježíš

Am 8, 11-13
11: Hle, přicházejí dny, je výrok Panovníka Hospodina, kdy pošlu na zemi hlad, ne hlad po chlebu ani žízeň
po vodě, nýbrž po slyšení slov Hospodinových.
12: Budou vrávorat od moře k moři a ze severu na východ; budou pobíhat a hledat slovo Hospodinovo, ale
nenajdou.
13: V onen den budou omdlévat žízní krásné panny i jinoši.
Iz 60, 1-3
1: Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva.
2: Hle, temnota přikrývá zemi, soumrak národy, ale nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou jeho
sláva.
3: K tvému světlu přijdou pronárody a králové k jasu, jenž nad tebou vzejde.

1459. Poselství Ježíše ze dne 7. února 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
TEN DEN SE BLÍŽÍ

Amerika jde stále v rozporu s mým svatým Slovem. Nerespektuje Mne, ani mou moc a nedbá na
to, jak její špína ovlivňuje jiné národy.
Den zúčtovaní se blíží, kdy zničím ničemnost toho nečistého národa. Mám lidi v Americe, kteří Mě
ještě uctívají svými způsoby, kteří ještě kážou mé pravé evangelium, kteří ještě hledají mou tvář.
Ty zachráním. Ty budu chránit a postarám se o ně.
Nebojte se, mé děti – neboť ty z vás, které Mě opravdu milují, se nemají čeho bát.
K těm, které zůstávají v hříchu, se blíží ten den.
Ježíš

Lv 26, 15-21
15: Jestliže zavrhnete má nařízení a zprotivíte si mé řády, takže nebudete plnit všechny mé příkazy, ale
budete porušovat mou smlouvu,
16: pak já vám učiním toto: Navštívím vás hrůzou, úbytěmi a zimnicí, pohasnou vám oči a budete plni
zoufalství. Nadarmo budete sít obilí, snědí je vaši nepřátelé.
17: Postavím se proti vám a budete poraženi svými nepřáteli, a budou nad vámi panovat ti, kdo vás
nenávidí, budete utíkat, i když vás nikdo nebude pronásledovat.
18: Jestliže mě ani potom nebudete poslouchat, budu vás trestat za vaše hříchy ještě sedmkrát víc.
19: Roztříštím vaši pyšnou moc a učiním, že nebe vám bude jako železo a země jako měď.
20: Nadarmo bude spotřebována vaše síla. Země vám nedá svůj výnos a stromoví v zemi neponese ovoce.
21: Jestliže mi i pak budete odporovat a nebudete mě chtít poslouchat, přidám vám sedmkrát víc ran pro
vaše hříchy.
Ž 145, 20: Všechny, kdo ho milují, Hospodin ochraňuje, ale všechny svévolníky vyhlazuje.
Jan 14, 15: Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání;
Iz 41, 10: Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu,
pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.

1460. Poselství Ježíše ze dne 8. února 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

DOVOLTE MI VÁS UMÍSTIT

Dovolte Mi vás umístit tam, kde byste měli být.

I když vidíte místo, kam chcete jít, vybíráte si podle vnějšího vzhledu. Místo, které Já mám pro vás,
vám dá sílu vydržet přicházející dny. Místo, které mám pro vás, bude živit vašeho ducha a přitáhne
vás blíž ke Mně.
Dovolte Mi vybrat vaše stanoviště a budete růst ve Mně.
Ježíš

Př 16, 9 : Člověk uvažuje v srdci o své cestě, ale jeho kroky řídí Hospodin.
Ge 13, 10-12
10: Lot se rozhlédl a spatřil celý okrsek Jordánu směrem k Sóaru, že je celý zavlažován,
že je jako zahrada Hospodinova, jako země egyptská. To bylo předtím, než Hospodin zničil
Sodomu a Gomoru.
11: Proto si Lot vybral celý okrsek Jordánu a odtáhl na východ. Tak se od sebe oddělili.
12: Abram se usadil v zemi kenaanské a Lot se usadil v městech toho okrsku a stanoval
až u Sodomy.

1461. Poselství Ježíše ze dne 9. října 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

NEBUĎTE UKVAPENÍ

Mnozí plánují svou vlastní cestu, ale jen Já vím, kterou cestou byste měli jít.
Mé děti, v této době se neukvapujte spěchat, ale buďte klidné a poslouchejte můj hlas. Události,
které vás obklopují, vás nutí běžet, přesto útěk vás nepřivede do bezpečí.
Jen Já vím, kde je bezpečí.
Když hledáte mou tvář a nikoli přístav k úkrytu, ukážu vám cestu, kterou byste měly jít. Jeden
okamžik klidu se Mnou je lepší než tisíc mil ve špatném směru.
Ježíš

Př 21, 5: [Myšlenky] jsou pilnému k užitku, ale každý, kdo se ukvapuje, bude mít nedostatek.
Ž 34, 8: Hospodinův anděl se položí táborem kolem těch, kteří se bojí Boha, a bude je bránit.
Ž 23, 4: I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty.
Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují.
Ž 91, 11: On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách.
Př 16, 9: Člověk uvažuje v srdci o své cestě, ale jeho kroky řídí Hospodin.

1462. Poselství Ježíše ze dne 10. února 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

JSTE PŘIPRAVENI?

Tiše jste čekali v kulisách, až zazáří váš čas. Strávili jste čas v mém Slovu a v mé Přítomnosti.
Toužili jste jít po mých cestách a být použiti pro záměry mého království. Jste připravení?
Jste připravení zaujmout své místo?
Jste připravení být použiti pro mou slávu na zemi? Nyní se dívám na zem tu a tam, aby se na zemi
přimlouvala poslední generaci lidí. Přidáte se k nám? Jste připravení zaujmout své místo mezi námi
a přimlouvat se, aby má vůle byla vykonána na zemi stejně jako v nebi?
Spočítali jste náklady? Jste ochotní obětovat potřebný čas pro mé záměry?
Jste připraveni?
Ježíš
Př 16, 9: Člověk uvažuje v srdci o své cestě, ale jeho kroky řídí Hospodin.
Ab 2, 1: Postavím se na své strážné stanoviště, budu stát na hlásce a vyhlížet, abych seznal,
co ke mně promluví a jakou odpověď dostanu na svoji stížnost.
Lk 14, 28-30
28: Chce-li někdo z vás stavět věž, což si napřed nesedne a nespočítá náklad, má-li dost na dokončení
stavby?
29: Jinak – až položí základ a nebude moci dokončit – vysmějí se mu všichni, kteří to uvidí.
30: To je ten člověk, řeknou, "který začal stavět, ale nemohl dokončit."
2Pa 16, 9 : Neboť oči Hospodinovy obzírají celou zemi, takže se mohou vzchopit ti, jejichž srdce
je cele při něm. Ale v této věci jsi jednal jako pomatenec, a od nynějška budeš muset válčit.

1463. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 9. února 2021.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

BŮH NEOPOUŠTÍ SVŮJ LID

Boží lidé:

Přijměte pozorně naléhavou Boží výzvu:
Boží Láska volá každé lidské stvoření, aby přijalo jeho volání s vírou a láskou, a tak zabránilo
Zlému, aby je pronikl a vzal do své služby.
Naše Královna a Matka Nebe a Země se přimlouvá za své děti, i když se jedná o lidi zabředlé do
světa, milovníky hříchu a ztotožňující se s novými a hříšnými pravidly, které jim ďábel podsouvá,
aby je rozdrtil.
Ne každý, kdo říká: "Pane, Pane", vstoupí do nebeského království [Mt 7, 21].
Kolik jen racionalismu je dovoleno přijmout této generaci před Božími výzvami!
Mnoho lidských stvoření se toulá po Zemi, aniž by si všimlo, co jim Boží vůle nechává vědět, aby se
mohly samy připravit. Jiní jsou ti, kdo čtou a říkají, že věří, ale v hloubce jejich bytosti nacházejí vír
pochybností. Pro ty, kdo nevěří, bylo by lepší, aby odložily to, čemu nevěří, že je dobré a nepřijali
to, ale neposmívaly se tomuto Slovu.
Buďte si vždy jistí Boží pomocí těm, kdo přijímají Varování s úctou, zůstávají před "už
a ještě ne" osobního obrácení.
Čas otevřel dveře k tomu, aby to, co musí být naplněno, vstoupilo do lidstva.
Boží lidé jsou jeho lidé, zůstávají před Ním, aniž by byli zanecháni ranám osudu, proto
jsou varováni, aby se připravili. To, co přichází, a to, co již přišlo, je silné, a proto je nutná
pevná víra a Boží Láska, přítomná v lidském stvoření, aby se necítilo ohrožováno Otcovským
domem a jeho sdělením, ale bylo předem varováno Láskou.

Některá lidská stvoření se cítí rozčarována z čekání, kterému je vystavena církev, čekání, které bylo
zkráceno silou zla ve světě, ale zapomínají, že Bůh neopouští svůj lid a dovoluje tomu, co bylo
oznámeno, aby se stalo. To znamená: bezbožnost, rouhání, neúcta
ke všemu, co představuje Bůh, svatokrádeže, přicházející pronásledování, epidemie,
zamoření, pohromy, válka, hladomor, velká zemětřesení a účinky
na přírodu.
Boží Slovo pozměňují ti, kdo z chrámů dělají hnízda zmijí a chtíče, ti, kdo oddělují věřící
od chrámů a zavírají je, aby se věřící cítili slepí. Z tohoto důvodu je nezbytná víra a úplné
odevzdání našemu Králi a Pánu Ježíši Kristu, je nezbytné ticho, aby mohli naslouchat Duchu
Svatému, který jim pomáhá.
Církev, jako mystické Tělo a obživa svatého Zbytku, musí začít jako malá církev, a po
pronásledování antikristem a očistě, která z nich udělá vzácné perly, znovu se rozšířit.
Je nezbytné ukovat stvoření pevné víry tím, že dostanou poznání toho, co již postupuje
v Božím lidu a šíří se po celé Zemi.
Modlete se, Boží lidé, pokornými je pohrdáno a jsou pronásledováni, hlupáci jsou přijímáni svou
výřečností ve své vlastní tvrdohlavosti, hlupáci se prosazují s prázdným duchem.
Modlete se, Boží lidé, vichry zla přemůžou dobrého člověka, doženou lidstvo k šílenství, zničí
světovou ekonomiku a Zlý na sebe upozorní tím, že lidem nabídne ekonomickou stabilitu, jediné
náboženství, jedinou vládu a jedinou měnu.
Modlete se, Boží lidé, antikrist jedná v souladu s mocnostmi Země a připravuje svou světovou
prezentaci. Nedostatek víry mu dovolí, aby byl bez potíží přijat.
Modlete se, Boží lidé, chvíle vedoucí k této události podřídí lidská stvoření malé víry a učiní
z nich kořist záludnosti ďábla, bude znepokojovat srdce a naplňovat je pýchou, kterou bude
nelítostně šířit.
Modlete se, Boží lidé, vulkán Yellowstone se probouzí.
Modlete se, Boží lidé, modlete se za nepředvídané a neznámé události přírody, které se množí a
jsou pro vědu nevysvětlitelné.
Modlete se, Boží lidé, z Vatikánu vyjdou zprávy a otřesou Božím lidem. Zmatení v církvi se rozšíří,
Boží lid naříká.
Lidská pýcha nebere na vědomí a dívá se s lhostejností, jak světová elita buduje
základy k tomu, jak zopakovat holokaust. Lidé žijí hluší, slepí a němí… Až se probudí, ta
chvíle už bude pryč, a čím pohrdali, bude příčinou jejich pláče.
Tragédie způsobené přírodou se blíží, přijdou velká zemětřesení a lidé, zhanobení svým egem,
dovolili ztvrdnout svým srdcím a jimi ochromují Boží lásku, aby nepronikla do stvoření.
Boží milosrdenství je volá, čeká je jako na marnotratného syna dřív, než přijde temnota. Rozum
jim říká, že se musí se obrátit, srdce je volá, aby změkli, a jejich smysly nechtějí být použity ke zlu.
Volání je jedno:
OBRAŤTE SE, ZNOVU SE VYDEJTE NA CESTU DŘÍV, NEŽ ĎÁBEL VÁS UCHOPÍ
A POVEDE VÁS K ČINŮM A JEDNÁNÍM PROTI BOŽÍM ZÁMĚRŮM.
Nebojte se, uchovejte si silnou víru, nezůstávejte bytostmi zla, ale dobra.

Boží lidé, nemějte strach, nejste sami.
Modlete se k naší a vaší Královně, nebojte se, ona je s vámi, nakonec její Neposkvrněné Srdce
zvítězí.
Žehnám vám.
Svatý archanděl Michael

1464. Poselství Ježíše ze dne 11. února 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
DOVOLUJI VÁM ČEKAT

Mnoho z mých dětí přemýšlelo, kde jsem v jejich situacích. Zajímáte se, jestli jsem na vás
zapomněl, přestože Já nikdy nezapomínám na své děti.
I když jsem vám dovolil čekat, bylo to s touhou, že budete myslet na mé Jméno a mou
přirozenost. Přeji si, když čekáte, abyste čekaly ve velké víře, a věděly, že mé oči jsou stále na vás
a můj plán je připraven na dokonalou chvíli přinést Mi slávu a vám perfektní pozici
k tomu, co příště přijde k vám na vaší cestě.
Neptejte se, kde jsem Já, ale ptejte se, kde jste vy ve Mně.
Ježíš
Ž 4, 4 : Vězte, Hospodin pro svého věrného koná divy. Hospodin slyší, když k němu volám.
Ž 46, 10 : Činí přítrž válkám až do končin země, tříští luky, láme kopí, spaluje v ohni válečné vozy.
Př 16, 9 : Člověk uvažuje v srdci o své cestě, ale jeho kroky řídí Hospodin.
Ab 2, 1 : Postavím se na své strážné stanoviště, budu stát na hlásce a vyhlížet, abych seznal,
co ke mně promluví a jakou odpověď dostanu na svoji stížnost.

1465. Poselství Ježíše ze dne 12. února 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

POŠLAPANÍ

Žádáš Mě o větší pomazání ve svém životě, ale víš, jak přijde, mé dítě?
Pomazání přichází lisováním. Stlačováním, dokud necítíš, že už nemůžeš jít níže. Pak, co jsi
uvolněna z tohoto poníženého postavení, jsi naplněna více mým Duchem. Stále víc z mého Ducha
přichází, když v tomto nízkém postavení den co den hledáš pro sebe mou tvář a mou vůli.
Nakonec, jsi tak plná Mne, že to všichni mohou vidět.

Žádáš Mě o větší pomazání, ale jsi připravená být ponížena, abys obdržela, co pro tebe opravdu
mám?
Ježíš

Př 15, 33: Bázeň před Hospodinem napomíná k moudrosti, slávu předchází pokora.
1S 16, 13 : Samuel tedy vzal roh s olejem a pomazal ho uprostřed jeho bratrů. A duch Hospodinův se
Davida zmocňoval od onoho dne i nadále. Samuel pak hned nato odešel do Rámy.
Mt 6, 17-19
17: Když ty se postíš, potři svou hlavu olejem a tvář svou umyj,
18: abys neukazoval lidem, že se postíš, ale svému Otci, který zůstává skryt; a tvůj Otec, který vidí,
co je skryto, ti odplatí.
19: Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde je zloději vykopávají a kradou.

1466. 13. února 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 9. července 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
ČAS SMÍŘENÍ

Čas smíření je nad lidstvem na zemi. Čas dětí, ctících své rodiče a čas rodičů, dodržujících
posvátné sliby. Čas, kdy člověk už nebude milovat hřích, ale mé Slovo. Ale to nebude mít dlouhé
trvání. Bude to prchavé, aby mé Slovo mohlo být naplněno, a pak bude všechno zničeno.
Řekl jsem vám, že Eliáš musí přijít a všechno obnovit před mým brzkým návratem,
a on to udělá. Ale s Eliášem přijdou mnohá nebezpečí. Zlí králové, zlé královny a válka.
Podívejte se kolem, mé děti, a radujte se z míru, který je zatím váš, neboť brzy bude mír ze země
vzat a čas jako žádný jiný, zakryje její tvář. Čas mnoha strastí a utrpení.
Čas, kdy bude vládnout nenávist a láska bude vzácná, protože můj lid jde domů.
Připravte své srdce, abyste uviděly konec.
Ježíš

Poznámka: Pán mi řekl, proč právě teď je duch zastrašování všude. Protože tento čas je časem
Eliáše a Jezábel se objevuje všude, kde je Eliáš. Jezábel je duchem zastrašování. Achab, nekrutější
král Izraele, se také brzy objeví.

Mal 3, 23-24 [v orig. 4, 5-6]
23: Hle, posílám k vám proroka Eliáše, dříve než přijde den Hospodinův veliký a hrozný.
24: On obrátí srdce otců k synům a srdce synů k otcům, abych při svém příchodu nestihl zemi klatbou.
1Kr, 16, 30-31
30: [Achab] dopouštěl se toho, co je zlé v Hospodinových očích, víc než všichni, kdo byli před ním.
31: Bylo mu málo chodit v hříších Jarobeáma, syna Nebatova. Vzal si za ženu Jezábelu, dceru Etbaala,
krále Sidoňanů, a chodil sloužit Baalovi a klaněl se mu.
1Kr 19, 2: Jezábel poslala k Eliášovi posla se slovy: "Ať bohové udělají, co chtějí! Zítra v tento čas naložím
s tebou, jako ty jsi naložil s nimi".

Zj 6, 4: A vyjel jiný kůň, rudý; tomu, který na něm seděl, byla dána moc, aby vzal zemi pokoj a aby se lidé
navzájem pobíjeli. Byl mu dán také velký meč.

1467. 14. 02. 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 13. prosince 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

ZUŠLECHTĚNÉ ZLATO

Mé děti jsou často zaměstnány věcmi světa. Řekl jsem vám, co přijde, a tento čas je nyní
u vás.
Jste připraveny na pronásledování, neboť už začalo. Varoval jsem vás před tímto časem. Jste
schopné být tak silné, jak si myslíte, že být můžete?
Nebo Mne zapřete, abyste zachránily svůj vlastní život? Abyste zachránily život někoho, koho
milujete? Uvážily jste, jak tento čas bude vypadat? Opravdu jste spočítaly cenu vaší víry ve Mne?
Mnohé z vás věří, že jsou silné, avšak dosud Mi nikdy nedovolily svou víru vyzkoušet.

Modlete se o víru a vytrvalost, mé děti. Dovolte Mi vyzkoušet vaši víru, abyste mohly vystoupit jako
zušlechtěné zlato.
Ježíš
Lk 10, 40-42
40: Ale Marta měla plno práce, aby ho obsloužila. Přišla k němu a řekla: „Pane, nezáleží
ti na tom, že mne má sestra nechala sloužit samotnou? Řekni jí přece, ať mi pomůže!“
41: Pán jí odpověděl: Marto, Marto, děláš si starosti a trápíš se pro mnoho věcí.
42: Jen jednoho je třeba. Marie volila dobře; vybrala si to, oč nepřijde.
Př 23, 4: Neštvi se za bohatstvím, z vlastního rozumu toho zanech.
Mt 6, 33: Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.
Mt 5, 10: Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské.
2Kor 12, 10: Proto rád přijímám slabost, urážky, útrapy, pronásledování a úzkosti pro Krista. Vždyť právě
když jsem sláb, jsem silný.
2Tim 3, 12: A všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, zakusí pronásledování.
Mt 10, 33: Kdo mě však zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi.
Ef 6, 11: Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům.
Jr 17, 9: Nejúskočnější ze všeho je srdce a nevyléčitelné. Kdopak je zná?
Mt 6, 24: Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat,
k jednomu se přidá a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku.
Mt 24, 13: Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.
Zach 13, 9: Tu třetinu však provedu ohněm. Přetavím je, jako se taví stříbro, přezkouším je, jako
se zkouší zlato. Ti budou vzývat mé jméno a já jim odpovím. Řeknu: Toto je můj lid. A oni řeknou:
Hospodin je můj Bůh.

1Petr 1, 7: aby se pravost vaší víry, mnohem drahocennější než pomíjející zlato, jež přece též bývá
zkoušeno ohněm, prokázala k vaší chvále, slávě a cti v den, kdy se zjeví Ježíš Kristus.
Iz 48, 10: Hle, přetavil jsem tě, ne však jako stříbro, vyzkoušel jsem tě v tavicí peci utrpení.

1468. Poselství Ježíše ze dne 15. února 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

MEČ SLÁVY

Nepřítel si vzal mnoho z mých lidí, ale to nebyla má vůle. Není to má vůle, že jste bez nich, mé
děti.
Jste už unavené útoky nepřítele? Mnoho mých dětí je ochotných být jeho oběťmi. Jste připravené
pozvednout svůj meč?
Z mých dětí, které jsou svolné, učiním ostrý meč proti nepříteli vašich duší. Učiním vás zářícím
příkladem pro ostatní, aby následovaly, jak bojujete pro Mne proti zlu ve vašem světě. Jste
ochotné, abyste byly nabroušeny jako meč velké slávy pro mé záměry?
Ježíš
Ž 149, 5-6
5: Věrní ať jásají v slávě, ať plesají na svých ložích.
6: Ať svým hrdlem vyvyšují Boha, s dvojsečným mečem v svých rukou,
Ž 46, 11: "Dost už! Uznejte, že já jsem Bůh. Budu vyvyšován mezi pronárody, vyvyšován v zemi."
Žid 4, 12: Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až na rozhraní duše a
ducha, kostí a morku, a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce.

1469. Poselství Ježíše ze dne 16. února 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

MŮJ POKOJ

Dovolte mému pokoji, aby plynul skrze vás k ostatním. Mnoho z mých dětí jdou ve strachu
a v nejistotě této doby. Mé děti, které jdou se Mnou, nepotřebují mít strach, neboť má ruka je na
nich, aby je vedla k očekávanému konci.
Když jdete v pokoji a odmítáte se bát, jsem oslaven. Jiné vidí můj pokoj a přibližují se ke Mně.
Nechejte můj pokoj plynout skrze vás, abyste svědčili těm, kdo Mě ještě neznají. Dovolte jim
přiblížit se ke Mně tímto pokojem skrze vás.

Ježíš

Fil 4, 7: A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.
Kol 3, 15: A ve vašem srdci ať vládne pokoj Kristův, k němuž jste byli povoláni v jedno společné tělo. A
buďte vděčni.
Jan 14, 27: Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám.
Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí!

1470. Poselství Ježíše ze dne 17. února 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
NESUĎTE

Buďte opatrné, když soudíte ty kolem vás, mé děti. Neřekl jsem v mém svatém Slovu, abyste
nesoudily?
Soudíte-li jiné, stavíte se do situace, že budete souzeny pro stejné činy, i když si myslíte, že byste
je nikdy neudělaly, neboť Já jsem mocný Bůh a docela dobře vás mohu postavit do bot jiného.
Mohu vaši cestu nasměrovat tak, že půjdete stejnou cestou jako ony, zdráháte-li projevit
milosrdenství a s pýchou budete soudit.
Buďte opatrné, mé děti, abyste nesoudily jiné.
Ježíš

Mt 7, 1: Nesuďte, abyste nebyli souzeni.
Lk 6, 37: Nesuďte, a nebudete souzeni; nezavrhujte, a nebudete zavrženi; odpouštějte, a bude vám
odpuštěno.
Jan 7, 24: Nesuďte podle zdání, ale suďte spravedlivým soudem!
Př 16, 18: Pýcha předchází pád, domýšlivost klopýtnutí.

1471. Poselství Ježíše ze dne 18. února 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

NEBUĎTE VLAŽNÍ

Přeji si vést každé vaše rozhodnutí a každý váš pohyb. Důvěřujete Mi?
Mnoho z mých dětí říká, že jsou vedeny Mnou, a přesto, když se pokouším je vést, vrátí se na svou
vlastní cestu. Toužíte po své vlastní cestě, a ne po té moji. Toužíte následovat svět, místo cesty
kříže.
Cesta kříže je život obětování světských potěšení a tužeb a věnovat se následování Mne, mého
Slova a mých způsobů. Málo mých dětí je ochotné vydat se touto cestou.
Mé děti, nemůžete následovat Mne jen s jednou nohou na cestě. Vyberte si mou cestu,
nebo si zvolte cestu světa.
Nebuďte vlažné.
Ježíš

Mt 16, 24: Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům: Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi
svůj kříž a následuj mne.
Mt 7, 13: Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby;
a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí.
Zj 3, 15: Vím o tvých skutcích; nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený anebo horký!
Zj 3, 16: Ale že jsi vlažný, a nejsi horký ani studený, nesnesu tě v ústech.
Zj 3, 17: Vždyť říkáš: Jsem bohat, mám všecko a nic už nepotřebuji! A nevíš, že jsi ubohý,
bědný a nuzný, slepý a nahý.

1472. Poselství Ježíše ze dne 16. února 2021.
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NEPŘINÁŠÍTE O MNĚ PRAVDIVÁ SVĚDECTVÍ

Moji milovaní lidé:

přijměte mé požehnání v této postní době, která začíná.
Chci, abyste si nejen připomínali, ale abyste prožívali půst, a zvláště tento, když jste tak blízko
událostem, které vás povedou k očistě.
Moje církev musí zůstat pozorná a udržet si víru pevnou a věrně naplňovat Přikázání.
Má požehnání pomáhají těm, kdo je přijímají:
Můj Duch Svatý vám během těchto čtyřiceti dnů dá zvláštním způsobem světlo
v aspektech vašeho osobního života, které potřebují zlepšit.
Toto mé požehnání bude růst v každém lidském stvoření, které je zaslouženě připraveno přijmout
s pokorou světlo mého Ducha Svatého, aby se připravilo na duchovní cestu, setkat se s lidským
"já". Tímto způsobem budete schopni uvidět se takoví, jací jste.
Lidstvo se ocitá ve složité rozmanitosti ideologií, které je oddělují od mé vůle, za lhostejného
pohledu některých mých kněží.
Tento půst se musí lišit od předchozích, které jste prožili s některými lidmi daleko, nebo na
dovolené a s jinými, bez jakéhokoli svědomí, kteří si vybrali tento čas, aby páchali velké hereze a
svatokrádeže, před nimiž se chvěje můj Dům.
Přišel čas, aby mé děti vyšly ze zajetí snadnosti, zatrpklosti, hněvu, nenávisti, neposlušnosti,
života, v němž žijí jako stvoření přítomné chvíle, bez citů a odmítající Mne: lidé bez pevné víry a
tudíž lidé, kteří ve Mě v jednom okamžiku věří a v dalším už ne.
Moje cesta není cestou bolesti, ale cestou odčinění, smíření, sebedarování, růstu,
zřeknutí se výroků "já jsem", já chci, "já", "já"…
Moje cesta vás vede k mé Lásce, mému odevzdání, mé oběti, mému daru sebe, aby ve
vás v hojnosti mohl růst můj pokoj, solidarita, klid, mé odpuštění.
Milovaní lidé, můj lide, každý je přede Mnou zvláštní, proto je každý drahocennou perlou
nekonečné hodnoty, proto se musíte navzájem milovat jako bratři, rozdávat dál mou Lásku,
v níž jsem sám sebe dal na kříž.
Nyní začínáte mimořádně zvláštní půst, a to natolik, že jej nesmíte promarnit, neměli byste jej žít
jako v minulosti… tento půst přichází, aby byl prožit v očistě.
Nepřítel duše dokázal proniknout do všech oblastí lidstva, napadl mou církev, aby vás odvedl od
skutečné tradice, od nekonečného tajemství mé oddanosti k vykoupení světa. [Řím 16, 17].
To je strategie zla, vyjádřená těmi, kdo zastupují antikrista, který jim vysílá vítr své přítomnosti na
Zemi. To on šíří strach z bratrského setkání v tomto času, na cestě k vrcholu naplnění této mise
pro vykoupení lidské rasy, kterou můj otec svěřil Mně, a způsobil, že můj lid neodhodil špinavé
hadry, které nosí a jimiž se chlubí.
Vyzývám vás, abyste zůstali se Mnou, modlili se, postili se a přinášeli bratrům lásku.
Vyzývám vás k pokání, které vám říká, abyste plnili mou vůli, a nikoli svou vlastní.

Vyzývám vás k dobročinné lásce, která nedává to, co je nadbytečné, ale to, co je potřebné,
aby byla plodnější.
Vyzývám vás, abyste se modlili s opravdovým pokáním za bídu, kterou nosíte s sebou.
Přikazuji vám, abyste nebrali ohledy na sebe, ale postarali se o svého bratra
a viděli Mě v něm [Gal 6, 4].
Přikazuji vám, abyste se modlili se slzami, které se rodí z bolesti, že jste Mě urazili a že
Mě stále urážíte.
Podívejte se na sebe, děti:
Vy nejste zářící hvězdy…
Vy nepřinášíte o Mně pravdivá svědectví …
Vy nejste opravdovými stoupenci mé Matky…
Naučily jste se plazit a schovávat se, abyste nebyly viděny: dělat zlo je snadné, dělat dobro
znamená umírat sám sobě.
Postní doba není požadavkem, není to trýznivé břemeno, ale čas pro vás, abyste napřímily
odchýlenou cestu, po které jdete, napravily jednání a činy, které považujete za dobré, i když
takové nejsou.
Už dost, moji lidé!
Čas ubíhá a s ním se očista stává silnější, bolestnější a trvalejší, abyste posílili svou
víru a aby moji lidé, můj malý Zbytek byl neochvějný.
Země pokračuje v neustálém třesu, epidemie postupuje a zlo ji s radostí vítá, aby přijalo opatření
proti těm, kdo jsou moji.
Mějte na paměti, že tento čas byl zkrácen…
Ať vás noc nezaskočí čekáním na znamení, abyste se změnili – znamením je tento
půst.
Spící sopky se probouzejí a lidstvo bude opět nuceno omezit se v pohybu z jednoho místa
na druhé.
Moji lidé, milované děti:
Já jsem s vámi, moje Matka vás neopustí, můj milovaný svatý archanděl Michael spolu
s nebeskými legiemi čeká, až se svěříte jeho ochraně, a můj anděl pokoje přijde pro
dobro mého lidu.
Jste požehnáni Trojiční Láskou, jste a stále budete žehnáni. Moji lidé nebyli nikdy opuštěni, ani v
budoucnosti nebudou, proto posílám svého anděla pokoje, aby s mým Slovem v ústech uhasil žízeň
a utišil hlad těch, kdo jsou moji, v krvavých okamžicích pro lidstvo.
Duchové zla, rozptýlení ve vzduchu, neztrácejí čas, aby vás vedli do záhuby, zvláště ty, kteří jsou
daleko ode Mne. Přijďte ke Mně, Přijďte ke Mně!
Vzývejte svatého archanděla Michaela a nebeské legie a buďte svědky mé Lásky
a opravdovými dětmi mé Matky.
V tomto půstu si obzvlášť přeji, aby se moji lidé zdrželi vyslovit slova proti svému
bratru.

Vyzývám vás, abyste odpouštěli a byli odpuštěním [Jak 4, 11].
Vy jste můj lid a moji lidé musí přitahovat dobro a uvádět je do života v každé osobě mého
mystického Těla.
Žehnám vám mým Nejsvětějším Srdcem.
Váš nejláskyplnější Ježíš

1473. Poselství Ježíše ze dne 19. února 2021.
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MŮJ OBRAZ

Mnoho mých dětí se modlí za ztracené milované, a přesto chodí před nimi v neposlušnosti.
Mé děti, jak mohu zachránit vaše milované, když vy samy jste kamenem úrazu, který blokuje jejich
pohled na Mne? Toužím vás použít jako zářný příklad mé Lásky, milosrdenství
a odpuštění, aby Mě mohli vidět lépe.
Jak Mě mohou vnímat, když nepřítel prostoupí vaše slova a vaše způsoby? Přeji si, abyste byly
příkladem a odrážely můj obraz, abych se mohl dostat k těm, kolem vás.
Ježíš

1Ti 4, 12: Nikdo ať tebou nepohrdá proto, že jsi mladý; ale těm, kdo věří, buď vzorem v řeči,
v chování, v lásce, ve víře, v čistotě.
Fil 3, 17-19
17: Bratří, napodobujte mne. Hleďte na ty, kdo žijí podle našeho příkladu.
18: Neboť mnozí, o nichž jsem vám často říkal a nyní to s pláčem opakuji, žijí jako nepřátelé Kristova
kříže;
19: jejich koncem je zahynutí, jejich bohem břicho a jejich chloubou to, zač by se měli stydět, neboť
smýšlejí přízemně.
Řím 14, 13: Nesuďme už tedy jeden druhého, ale raději posuďte, jak jednat, abyste nekladli bratru do
cesty kámen úrazu a nepůsobili pohoršení.

1474. 20. února 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 24. července 2015.
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ACH, AMERIKO

Ach, Ameriko, národe kdysi tak jasný pro mé Jméno, zapečetil jsi svůj osud svými ničemnými
způsoby a dny, které pro tebe zbývají, jsou sečteny.
Pak hrůza naplní tvé ulice. Mrtví převýší počtem živé a zvuky války naplní uši tvého lidu. Protože jsi
šlapala po ostatních, tak tví nepřátelé budou šlapat po tobě.
Tvůj lid bude hledat jídlo, kde ho kdysi byla hojnost. Budou žíznit po čisté vodě, protože zavrhli
Mne, vodu živou. Budou křičet o milosrdenství, ale žádné nenajdou, protože mému lidu žádnou
neprojevili.
Připrav se setkat se svým osudem, Ameriko. Byla jsi zvážena a shledána lehkou.
Tvá vláda moci došla ke svému konci.
Ježíš

Da 5, 25-28
25: Toto pak je písmo, které bylo napsáno: ‚Mené, mené, tekel ú-parsín ‘.
26: Toto je výklad těch slov: Mené – Bůh sečetl tvé kralování a ukončil je.
27: Tekel – byl jsi zvážen na vahách a shledán lehký.
28: Peres – tvé království bylo rozlomeno a dáno Médům a Peršanům.“
Jr 2, 5: Toto praví Hospodin: Jaké bezpráví na mně našli vaši otcové, že se ode mne vzdálili? Chodili za
přeludem a přeludem se stali.
Jr, 2, 13: Dvojí zlo spáchal můj lid: Opustili mne, zdroj živých vod, a vytesali si cisterny, cisterny
rozpukané, jež vodu neudrží.
Jr 2, 19-22
19: Tvá vlastní zloba tě ztrestá, tvé odvrácení se ti vymstí. Uznej a pohleď, jak je to zlé a trpké,
že opouštíš Hospodina, svého Boha, a ze mne strach nemáš, je výrok Panovníka, Hospodina zástupů.
20: Už dávno jsi zlomila své jho, zpřetrhala svá pouta a řekla: Nebudu sloužit modlám.
Ale na každém vysokém pahorku, pod každým zeleným stromem se, nevěstko, rozvaluješ.
21: A já jsem tě zasadil, révu ušlechtilou, samou spolehlivou sadbu. Jak ses mi mohla proměnit
v révu planou a cizí?
22: Kdyby ses umyla potaší, vypotřebovala přemnoho louhu, zůstane přede mnou špína tvé nepravosti, je
výrok Panovníka Hospodina.“
Jr 5, 29: Což je za to nemám trestat? je výrok Hospodinův. Což takový pronárod nemá postihnout má
pomsta?

1475. 21. února 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 16. září 2013.
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TEĎ MLUVÍM K BEZBOŽNÝM

Moji lidé se musí připravit. Schyluje se k bouři, o níž nevíte, která udeří náhle – bez varování – a
vezme si mnoho životů.

Když to Pán řekl, v mém duchu jsem viděla tajný plán teroristů.
Zlý pronikl do vašeho národa a přicházejí další. V minulosti jsem chránil vaše hranice
před mnoha hrozbami a nebezpečím, o nichž jste nikdy nevěděli, protože jsem je zastavil,
ale vy jste se rozhodli odejít ode Mne, Pána Zástupů.
Vybrali jste si vlastní cestu před tou mojí, a proto Já vás nechám vašim vlastním prostředkům, vaší
vlastní ochraně. Mluvím nyní k bezbožným, neboť moji vlastní budou chráněni a postarám se o ně,
budou-li Mě poslouchat ve všem, co řeknu,
aby dělali.

Poznámka: Pamatujte, že Bůh nemůže ochránit nikoho z nás, kdo není ochotný
Jej poslouchat.
Připravte se, moji lidé – uložte si mé Slovo do svých srdcí tam, kde vám ho Zlý nemůže vzít. Držte
se pevně mého pokoje a nenechejte žádného člověka vzít vám radost, protože tyto věci vám
budou podporou v tom, co přijde.
Nakonec budou zlí zničeni ve svých vlastních pastích, ale na nějaký čas zvítězí nad mým lidem.
Neztraťte svou víru v tom čase, moji lidé!
Nezapomeňte, že jsem vám řekl o těchto věcech.
Dokončete přesvědčivě svůj závod.
Ježíš

Iz 5, 5: Nyní vás tedy poučím, co se svou vinicí udělám: Odstraním její ohrazení a přijde vniveč, pobořím
její zídky a bude pošlapána.
Př 1, 30-32
Nedali na mou radu, každou mou domluvu znevážili. Budou jíst plody své cesty, přesytí se svými plány.

Prostoduché zavraždí jejich odmítavost, hlupáky zahubí jejich netečnost.

Zj 3, 11: Přijdu brzy; drž se toho, co máš, aby tě nikdo nepřipravil o vavřín vítěze.
Př 11, 6: Spravedlnost přímé vysvobodí, kdežto věrolomní se lapí do svých choutek.
Žid 12, 1-2

Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všecku přítěž
i hřích, který se nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo,
s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Místo
radosti, která se mu nabízela, podstoupil kříž, nedbaje na potupu; proto usedl
po pravici Božího trůnu.

Poznámka G. L.: Ano, já vím, že formát biblických odkazů není v pořádku. Zkoušela jsem
to dvakrát opravit, a nešlo to (!!!), a já v tom mám víc než dost zkušeností, proto se domnívám, že
Bůh to chce zveřejnit tímto způsobem, jak to je.
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MÁ ODPOVĚĎ

V této době mnoha zklamání uvidí mnoho mých dětí uskutečnění svých dlouho hýčkaných snů.
Věřili jste dlouho a téměř jste se vzdali, a Já odpovím. Brzy uvidíte, jak se má odpověď objeví.
Buďte si vědomi, že ne vždy odpovídám tak, jak očekáváte, ale vždy odpovídám s velkou důvěrou.
Je vaše víra dost velká k tomu, abyste dostali odpověď, kterou jsem vám určil?
Budete mé odpovědi důvěřovat?
Vidím, co leží před vámi, a chtěl bych vás přivést do bezpečí. Neodpovím způsobem, který přináší
zkázu.
Ježíš

Jan 15, 7: Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám.
1Jan 5, 14-15
14: Máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší, kdykoliv o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí.
15: A víme-li, že nás slyší, kdykoliv o něco žádáme, pak také víme, že to, co máme, jsme dostali
od něho.
Žid 11, 6: Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest
a že se odměňuje těm, kdo ho hledají.
Př 16, 9: Člověk uvažuje v srdci o své cestě, ale jeho kroky řídí Hospodin.
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PŘIPRAVTE SE

Připravte se. Připravte se, mé děti, protože mnohé z vás se brzy přesunou z místa, kde jste nyní.
Některé z mých dětí se připravují k přesunu, ale vy se připravujete jít špatným směrem. Opravím
vaši cestu, abych vás udržel v bezpečí.

Buďte přizpůsobivé, abych vás mohl nyní vést. Cesta, kterou vás vedu, se vám může zdát chybná,
přesto je ale správná. Cesta, kterou vás vedu, vás zavede k životu.
Ježíš

Př 14, 12: Někdy se člověku zdá cesta přímá, ale nakonec přivede k smrti.
Př 16, 9: Člověk uvažuje v srdci o své cestě, ale jeho kroky řídí Hospodin.
Iz 48, 17: Toto praví Hospodin, tvůj vykupitel, Svatý Izraele: "Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Já tě vyučuji
tomu, co je ku prospěchu, uvádím tě na cestu, po níž půjdeš."
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SKLÍZEJTE ÚRODU

Mé děti, skvělý čas je u vás. Je to čas velkých odměn pro mé děti, které byly věrné.
Některé z vás povýším. Vás, které odmítly se zpronevěřit, postavím na vysoká místa,
abyste mohly být příkladem mé Pravdy. Dejte pozor, abyste nedělaly kompromisy a nebyly
v souladu se světem, až vás povýším, jinak jistě zahynete, protože jsem vás očistil pro čas, jaký je
teď.
Některé z vás schovám na jistou dobu, kdy ve vás rozvinu zvláštní a speciální dary. Poznáte Mě
jako vašeho stálého společníka v tom čase samoty, dokud vás neodhalím světu.
Některé z vás vstupují do většího očišťování, abyste mohly ve větší míře ovlivnit ztracené duše.
Podrobte se Mi a Já provedu rychlou práci ve vás.
Mé děti, přišel čas, abyste plně vešly na pole sklizně, neboť nezbývá moc času a mnozí Mě ještě
neznají. Vyjděte ven teď. Jděte a buďte mými svědky v temném a umírajícím světě kolem vás. Pro
vás, které zůstáváte na zemi, není lepší využití času.
Ježíš

Lk 16, 10: Kdo je věrný v nejmenší věci, je věrný také ve velké; kdo je v nejmenší věci nepoctivý, je
nepoctivý i ve velké.
1Petr 5, 6-10
6: Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas.
7: Všechnu 'svou starost vložte na něj', neboť mu na vás záleží.
8: Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako 'lev řvoucí ' a hledá, koho by pohltil.
9: Vzepřete se mu, zakotveni ve víře, a pamatujte, že vaši bratří všude ve světě procházejí týmž utrpením
jako vy.
10: A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás obnoví,
utvrdí, posílí a postaví na pevný základ.
Mk 16, 15: A řekl jim: Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.

Př 17, 27: Kdo se krotí v řeči, má správné poznání, kdo je klidného ducha, je rozumný člověk.
Da 6, 3: Nad nimi byli tři říšští vládcové, z nichž jedním byl Daniel. Těm podávali satrapové hlášení,
aby se tím král nemusel obtěžovat.

1479. 27. 02. 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 18. ledna 2012.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

PROČ SI JEŠTĚ HRAJETE?

Bylo již velmi pozdě v noci, skoro 3 hodiny ráno a já jsem si četla v Písmu, když jsem silně pocítila,
že Pán chtěl, abych se modlila v duchu. Modlila jsem se několik minut a pak Pán mi dal toto
poselství:
Mé dítě, nepřítel vás chce prosít jako obilí.
Cožpak nevidíte, jaké časy jsou před vámi? Nevidíte, jaká udeřila hodina? Proč se sami
nepřipravujete na návrat mého Syna na zem? Proč si ještě hrajete ve světě a zanedbáváte váš čas,
který můžete trávit se Mnou a v mém Slovu?
Všechny mé děti, které toto zanedbají, budou trpět strašnými následky v časech, které přicházejí.
Mé dětičky, cožpak si neuvědomujete to všechno, co stojí před vámi – Já vám nemohu všechno
odhalit – ale dbejte mého varování! Nezanedbávejte váš čas se Mnou, ani váš čas v mém svatém
Slovu, neboť pak budete vskutku nepřipravení na všechno, co se na zemi má stát.
Ježíš

Ž 119,105: Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku.
2Tim 3, 16-17
16: Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě,
k výchově ve spravedlnosti,
17: aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu.
Mt 4, 4: On však odpověděl: Je psáno: Ne samým chlebem je živ člověk, ale každým slovem, které vychází
z úst Božích.
Joz 1, 8: Kniha tohoto zákona ať se nevzdálí od tvých úst. Rozjímej nad ním ve dne v noci, abys mohl
bedlivě plnit vše, co je v něm zapsáno. Potom tě na tvé cestě bude provázet zdar, potom budeš jednat
prozíravě.

1480. 28. 02 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 11. října 2017.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

AMERIKA UŽ NEBUDE

Mé děti, v zákulisí se formuje koalice nepřátel Ameriky. Světoví vůdci vytvářejí plán, aby přivedli
Ameriku k pádu jednou provždy. Rozhodli se, že to bude v nejlepším zájmu všech ostatních národů
a připravují velmi pečlivě promyšlený plán.
Plán této koalice má zničit schopnost Ameriky zaútočit, nebo obsadit jiný národ a zcela odstranit
její vedení.
Amerika už nebude a země, na níž se rozkládá, se stane částí jiné.
Ochránil bych Ameriku před jejími nepřáteli, ale udělala sama sebe nepřítelem mým a mého Slova.
Považuje Mne za svého nepřítele, a proto to neučiním. Avšak projevím velké milosrdenství mému
lidu.
Připrav se na konec tvého národa, Ameriko, neboť tvoji nepřátelé pro tebe přicházejí, a podaří se
jim to.

Poznámka: Když Pán mluvil v první části, uviděla jsem Putinovu tvář. Cítila jsem, že tam byla u
některých vůdců nenávist k prezidentu Trumpovi, a že je to od nás pouhé roky, možná jen několik
let daleko – toto však Pán neřekl, jen jsem měla ten pocit, když to říkal.
Ježíš

Ps 9, 17: Ž 9, 18: Do podsvětí se navrátí svévolníci, všechny pronárody, jež na Boha zapomněly.
Mt 23, 37-38
37: Jeruzaléme, Jeruzaléme! Kamenuješ proroky a zabíjíš ty, kdo jsou k tobě posláni. Kolikrát jsem chtěl
tvé děti shromáždit, jako shromažďuje kvočna svoje kuřátka pod křídla, ale nechtěli jste.
38: Váš dům je proto ponechán vám samotným.
Dt 4, 9-10
9: Poznej tedy, že Hospodin, tvůj Bůh, je Bůh, Bůh věrný a zachovávající smlouvu a milosrdenství
do tisícího pokolení těm, kteří ho milují a dbají na jeho přikázání.
10: Avšak tomu, kdo ho nenávidí, odplácí přímo a uvrhne ho do záhuby. Nebude odkládat; tomu, kdo ho
nenávidí, odplatí přímo.

1481. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 22. února 2021.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

MUSÍTE SE OBRÁTIT DŘÍV, NEŽ SE SETMÍ

Milovaní lidé Boha, sdílím s vámi Boží Lásku.
Děti Nejsvětější Trojice:
V každém okamžiku jste ochraňovány ve vašich činech a jednání, abyste se mohly
udržet na cestě, která vede k věčnému životu, bez porušení vaší svobodné vůle.
Musíte stále zkoumat samy sebe, aby ani vaše práce, ani vaše chování vás nemohly vést
k vydání svědectví, jež jsou v rozporu s Boží Láskou, která vás varuje.
Boží lidé, netoulejte se po jiných cestách, buďte i nadále nositeli Boží vůle, abyste mohly zůstat
bezpečí.
Lidstvo musí být v jednotě s Nejsvětější Trojicí, s naší Královnou a Matkou Nebe a Země,
s příkazy Božího Zákona.
Je snadné oklamat lidstvo kvůli jeho nedostatku víry, nekonečně liberálními myšlenkami, sektami
a ideologiemi. Jsou oděné jako dobré a chodí kolem, aniž by si Boží lidé uvědomili jejich záměr
přivést je na scestí a nechat je zcela padnout do rukou Zlého.
Jste snadnou kořistí pro ty, kdo byli posláni zlem, aby znepokojili lidstvo do té míry, že se bude
bouřit proti všem a všemu, co je proniknuto dobrem. Ovládnou jejich mysl, jste-li stvoření slabá,
neduchovní a nerozumná, neodolná k našeptávání zla. Někteří si myslí, že jsou vyzrálí ve víře, ale
není tomu tak. Jejich mysl je na vlastní nebezpečí zavede, kam chce, kam se jí líbí a dovolí, aby z
jejich úst vycházely urážky vůči našemu Králi a Pánu Ježíši Kristu, naší Královně a Matce a vůči
daru života [Řím 12, 2].

Boží lidé, ztrácíte svou vyrovnanost, svůj rozum, osu, která by vás měla udržovat soustředěné na
Boží práci a jednání, a v mžiku padáte jako farizeové a dovolíte každé špinavosti a urážce vůči
svému bližnímu vyjít z vašich úst.
Jste nositelé masek!… Musíte se obrátit nyní, dřív, než se setmí a temnota se stane
pánem zkázy.
Předali jste osud lidstva do ďábelských rukou ochranou nepřirozených zákonů, které urážejí Boží
srdce, přijímáte vše, co k vám přijde, bez rozmyšlení a bez porozumění, že jste byli omezeni ve
svém normálním jednání a způsobu života, abyste se připravili na veřejné vystoupení antikrista.
Boží lidé, elita již ovládá celé lidstvo ze zákulisí. V této době už není pro většinu mythem. Její
členové se prezentují před všemi lidmi a tím ukazují, že ekonomická moc ovládá lidstvo podle své
libosti.
Proč se ukazují před vámi, Boží děti?
Ovládají vás a chtějí, aby jejich tvář byla známá většině, aby přijímala jejich příkazy, když je vám
dají. A to je kritická chvíle, tolik očekávaná světovou elitou. Proto vám odhalují všechny své plány
už předem, abyste je neodmítly.
Jako kníže nebeských legií, vás proto vyzývám, abyste prohlásily se mnou:
"OTČE, TVÉ JE KRÁLOVSTVÍ, MOC A SLÁVA NAVĚKY VĚKŮ. AMEN."
Boží lidé musí dávat pozor, aby se modlili, pracovali a jednali v Boží Lásce, aby zvítězili nad
nepřítelem duší.
Modlitba, která podává svědectví, se nevyjadřuje jen hlasem, ale také srdcem a nachází svůj
vrcholný bod u svého bližního. Tento způsob práce a jednání současně oslabuje ďábla a jeho
stoupence, kteří převzali hlavní pozemské síly, aby vydali své pokyny v rozporu s Božím Slovem.
Boží lidé, očekáváte pronásledování? Ano, budete pronásledováni potom, co mocnosti zla vyzkouší
vaši víru, potom, co vás přivedou cítit se bezmocnými a oslabenými… Ale nebudou mít úspěch s
věrným lidem: obráceným a přesvědčeným [1Petr 1, 7].
V Trojjediném Bohu, sjednocený pod ochranou naší a vaší Královny a Matky
a přijímající ochranu nebeských legií a blahoslavených duší každé osobní oddanosti,
Boží lid zastaví útoky ďábla, jenž manipulací s podvědomím chce proniknout do ducha
věrného Božího lidu.
Velké zájmy pozemských mocností vědí jak proniknout do podvědomí lidského stvoření
a již připravily vše, co je k tomu zapotřebí. Velké antény, zřejmě pro novou technologii příjmu a
vysílání, jsou prostředky k proniknutí do lidského podvědomí a vedou lidi
k jednání a činům v rozporu s Boží vůlí. Proti tomu existuje lék:
Ať lidé zůstanou v pravé víře…
Ať žijí, pracují a jednají v dobru…
Ať milují Boha nade všechno a svého bližního jako sebe samého…
Tím se ve vás zastaví působení zla.
Zůstanete-li ve správném duchovním stavu, přítomnost Božího ducha vás zachrání
před tímto zlem. Mějte na paměti, "ve správném duchovním stavu, aby ve vás jednal
Duch Boží a měl tak protilátku proti této vládě."

Toto dobro prospěje těm, kdo jsou v procesu obrácení a lidským stvořením, která jsou na cestě k
věčné spáse.
Tato generace čelí zneužití elitou, která všude na zemi přebírá moc, aby předala lidstvo antikristu,
upevnila jediné náboženství, jednotnou vládu, jednotnou měnu, jednotné vzdělání ve své touze
napodobit Boha Jediného a Trojjediného.
Boží lidé, neztrácejte víru, žijte tak, aniž byste opustili Boží sféru. Neříkejte: "Zůstanu pevný až do
konce" – uchovávejte tato slova v tajnosti svého srdce. Někteří, kdo se nazývají věrní Bohu, ztratí
víru ze strachu a neznalosti těchto posledních událostí.
Jsou to bratři ve víře, kdo dávají, a budou si vzájemně dávat pomocnou ruku v těchto chvílích, v
nichž najdou sami sebe.
Zůstaňte v útočišti Nejsvětějších Srdcí našeho Krále a Pána Ježíše Krista a naší
Královny a Matky. Potom budete vedeni mými legiemi do úkrytů připravených pro vaši
ochranu. Domovy, opravdu oddané Nejsvětějším Srdcím, se již staly úkryty.
Nebudete nikdy opuštěni Boží rukou.
Utrpení Země pokračuje a s ním i utrpení lidstva.
Církev našeho Pána a Krále Ježíše Krista je otřesena, ostré spory ji povedou k rozdělení. Udržte si
víru, nezoufejte, nerozprchněte se, jste chráněni mými legiemi a Boží vůle zmocnila naši Královnu
a Matku porazit Satana.
Nebojte se, Boží děti mají stále jistotu Boží ochrany.
Buďte opatrné, Boží děti, buďte bdělé!
Prudké útoky přírody pokračují, některé ze samotné přírody, jiné jsou vyvolány lidmi vědy, kteří
slouží zlu.
Sopky se probouzejí a moře bude rozbouřené.
Tváří v tvář těmto událostem, Boží lid nebude ztrácet odvahu, ale zůstane pevně stát s
vírou v ochranu svého Pána a Boha.
Boží lidé:
Nebojte se, nebojte se, nebojte se!
Nejste sami, mějte pevnou víru.
V Boží Lásce,
Svatý archanděl Michael
1482. Poselství Ježíše ze dne 1. března 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

VE VĚTŠÍ MÍŘE

Mé děti, vstupujete do času, kdy se ve vašem životě objeví mnoho změn najednou. Musíte se
naučit rychle se adaptovat, dokud nevyprší váš čas na zemi.
Mnoho z vás nyní umisťuji tak, abych vás mohl použít ve větší míře. Připravte se, abyste se rychle
přestěhovaly. Ve svém duchu pocítíte, že se přibližuje čas, kdy se máte přemístit.
Zdokonaluji několik z vás, abyste mohly realizovat velké a mocné výkony v mém Jménu. Chci,
abyste šly ve velké čistotě bez kompromisů, aby má nesmírná moc mohla vámi procházet v míře, v
jaké si přeji. Podřiďte se Mi v tom – odměny budou velké, jak nyní, tak
i později.
Některé z vás budou umučeny v nepokojných časech, které se ohlašují. Nebojte se toho, ale
pozvedněte zrak, neboť v ten den opustíte zemi, její pronásledování a trápení.
Připravte se, mé děti na to, co cítíte přicházet ve svém duchu. Čas je teď velmi málo. Brzy se
vrátíte domů, abyste byly se Mnou.
Ježíš
Jr 29, 11-13
11: Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky
o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti.
12: Budete mě volat a chodit ke mně, modlit se ke mně a já vás vyslyším.
13: Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem.
Př 16, 9: Člověk uvažuje v srdci o své cestě, ale jeho kroky řídí Hospodin.

1483. Poselství Ježíše ze dne 2. března 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

NEOČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Mnoho mých dětí je v těchto nejistých časech na zemi zkoušeno a testováno. Některé dny jsou pro
vás velmi těžké a nepřítel vás svádí, abyste pochybovaly o tom, co přichází a zda to vydržíte. Tyto
zkoušky jsou nutné, abyste mohly být posíleny v mysli a víře. Svou koncepcí vás učí víře a
odolnosti. Nezoufejte si v těchto těžkých dnech, mé děti.
V těchto časech uvolním mnoho nenadálých situací pro ty, které jsou opravdu moje. Pro ty, které
Mě opravdu hledají a zůstávají v mém Slovu, uskutečním neočekávané události, které jste si už
dlouho přály vidět.
Tyto náhlé odpovědi na modlitby deptají nepřítele, protože povzbuzují mé děti, aby Mě stále
hledaly a věřily ve Mne. Setrvalé modlitby, na něž jste neviděly odpovědi, jimž nyní těžko věříte, a
přesto se je modlíte dál. Přeji si přinést náhlé odpovědi na mnoho modliteb pro mé věrné, abyste
Mi mohly vzdát velkou slávu.
Ježíš

Da 10, 11-12
11: Muž mi řekl: "Danieli, muži vzácný, pochop slova, která k tobě budu mluvit. Stůj na svém místě. Jsem
poslán k tobě." Když se mnou mluvil to slovo, stál jsem a chvěl jsem se.

12: Řekl mi: "Neboj se, Danieli, neboť od prvního dne, kdy ses rozhodl porozumět a pokořit se před svým
Bohem, byla tvá slova vyslyšena, a já jsem proto přišel."
1S 1, 16-20
19: Za časného jitra se poklonili před Hospodinem a vraceli se. Když přišli do svého domu do Rámy, Elkána
poznal svou ženu Chanu a Hospodin se na ni rozpomenul.
20: Chana otěhotněla, a než uplynul rok, porodila syna a pojmenovala ho Samuel (to je Vyslyšel Bůh) .
Řekla : "Vždyť jsem si ho vyprosila od Hospodina."

1484. Poselství Ježíše ze dne 3. března 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
NÁHLÁ PŘÍTOMNOST

Mnoho mých dětí touží po mé přítomnosti a Já zvyšuji mou přítomnost mezi mými opravdovými
stoupenci.
Je jich tolik ve světě, kteří se nazývají moji, ale neodevzdali mi ve svém životě nic.
Ty nepoctím mou svatou přítomností. Jen moje opravdové děti poznají tuto mou
důvěrnou část.
Přijdu k vám náhle, mé vybrané děti. Přijdu k těm, které dlouho doufaly a věřily,
že to udělám. Vyhlížejte Mě, mé děti, neboť vám mám přinést důležité poselství.
Přeji si, aby mé děti byly povzbuzeny mou přítomností.
Ježíš

Mt 5, 8: Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha.
Př 15, 3: Oči Hospodinovy jsou na každém místě, pozorně sledují zlé i dobré.
Ž 16, 11: Stezku života mi dáváš poznat; vrcholem radosti je být s tebou, ve tvé pravici
je neskonalé blaho.

1485. Poselství Ježíše ze dne 4. března 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

URYCHLOVÁNÍ

Vy, mé poslušné děti, které se připravily, jak jsem vám nařídil a vedl vás, vy, které jste byly
v období příprav, vedly jste si dobře – nyní urychlím váš růst.

Poznámka: Ve vizi mi On ukázal SKUTEČNÉ urychlení – vidím, jak se motor otáčí – klíč se otáčí a
vy odjedete z místa, kde jste právě teď, abyste byly náhle postaveny do služby.
Bylo to jako z nuly na stovku ve dvou vteřinách. Vidím Jej, jak vás staví na místo, kam

vás povolal. Vidím strom s ovocem, jak se náhle objevuje po celé ploše – (tak rychle,
že to vypadalo jako v kresleném filmu). Ne s ovocem, které potřebuje měsíc, aby dozrálo,
ale které je připraveno k otrhání hned.
Jste jako strom zasazený řekami vody, který ve své době přináší ovoce. A ne jediný plod,
ale hodně ovoce. Vidím velké obohacení Těla Kristova těmito plody.
Čas urychlení nastává pro všechny, kdo jsou připraveny, kdo se podrobily Božímu očišťování a jeho
přípravě, protože nyní jste připraveny, jste vhodné být umístěny na místa, kam vás Bůh povolal.
Pokud jste se nepřipravily, toto Slovo se vás netýká. (Příprava znamená, že On vás vedl, abyste se

připravily – především duchovně. To znamená, že jste se zdokonalovaly
v duchovních disciplinách podle jeho instrukcí).

Toto Slovo je pro ty, které se podrobily Božímu očišťování, které dostaly hřích ze svých životů,
které zapřely samy sebe a pozvedly svůj kříž, aby Jej plně následovaly. Jsou to ty, které jsou
připraveny, ty, které prošly a obstály ve svém období Přípravy, zatímco ostatní
si hrály ve světě a honily se za potěšením těla. Jsou to ty, které jsou připraveny dělat práci,
ať je jakkoli obtížná. Jste připraveny bojovat v bitvách, které přicházejí s obsazením vaší zaslíbené
země, protože jste se uchránily od hříchu a udržely své brnění vyleštěné.
A nyní urychlení začíná a Bůh vás posouvá vzhůru, takže se připravte, protože s velkým povýšením
přichází velká odpovědnost, ale také vše, co potřebujete.
Důvod, který jste nedostaly, je ten, že před vámi je povýšení, na něž musíte být připraveny,
a On čekal, aby viděl, zda se podrobíte očišťování a přípravě, která je nezbytná. Čekal, aby uviděl,
jste-li poslušné.
Ježíš

Poznámka G. L.: Můžete mě slyšet, jak vysvětluji toto Slovo zde:
https://justpraisehimtoday.podbean.com/e/why-you-had-to-wait/

na youtube:
https://youtu.be/h82t9KcYN0I
Gal 5, 22-26
22: Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost,
23: tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací.
24: Ti, kteří náležejí Kristu Ježíši, ukřižovali sami sebe se svými vášněmi a sklony.
25: Jsme-li živi Božím Duchem, dejme se Duchem také řídit.
26: Nehledejme prázdnou slávu, nebuďme jeden k druhému vyzývaví, nezáviďme jeden druhému.
Iz 48, 10: Hle, přetavil jsem tě, ne však jako stříbro, vyzkoušel jsem tě v tavicí peci utrpení.
Mt 16, 24-25
24: Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž
a následuj mne.
25: Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však ztratí svůj život pro mne, nalezne
jej.
2Kor 9, 8: Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho,
co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo,

Ge 12, 2-3
2: Učiním tě velkým národem, požehnám tě, velké učiním tvé jméno. Staň se požehnáním!
3: Požehnám těm, kdo žehnají tobě, prokleji ty, kdo ti zlořečí. V tobě dojdou požehnání veškeré čeledi
země.
Ž 1, 1-3
1: Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává
s posměvači,
2: nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci.
3: Je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas, jemuž listí neuvadá. Vše, co
podnikne, se zdaří.

1486. 6. března 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 12. srpna 2019.
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NOVÁ DOBA ZLA

V nové době zla, budou bezbožní respektováni podle toho, jak málo je v nich poctivosti. Ti, kdo
vychvalují hřích, kdo se vyhýbají všemu, co je dobré, budou mít čím dál tím větší vážnost. Nová
ohavnost se prožene zemí, až můj nepřítel rozšíří své vyznání víry po celé zemi.
Ach, moji lidé, smutné a surové časy jsou u vás a nemohou se obrátit zpět, protože vše musí být
naplněno, aby mohl přijít konec. Přepásejte se pravdou, abyste mohli přestát tento zlý čas.
Zármutek prostoupí zemi, protože vše, co je dobré, jí bude postupně vzato. Ti, kdo touží, aby
jejich hřích byl přijat všemi, způsobí na zemi chaos. Vytvoří armádu, která bude neúprosná ve své
snaze odstranit vše, co nese mé Jméno z povrchu země. Málo z mého lidu bude schopno přežít
tento čas.
Ježíš
Zj 12, 10-12
10: A slyšel jsem mocný hlas v nebi: „Nyní přišlo spasení, moc a království našeho Boha i vláda jeho
Mesiáše; neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je před Bohem osočoval dnem i nocí.
11: Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví. Nemilovali svůj život tak, aby se
zalekli smrti.
12: Proto jásejte, nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte! Běda však zemi i moři, neboť sestoupil k vám
ďábel, plný zlosti, protože ví, jak málo času mu zbývá.“
Ž 27, 3: Kdyby se proti mně položilo vojsko, mé srdce nepocítí bázeň, kdyby proti mně i bitva vzplála,
přece budu doufat.
Dt 31, 6: Buďte rozhodní a udatní, nebojte se a nemějte z nich strach, neboť sám Hospodin, tvůj Bůh, jde
s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě.“
Jak 4, 4: Proradná stvoření! Což nevíte, že přátelství se světem je nepřátelství s Bohem? Kdo tedy chce být
přítelem světa, stává se nepřítelem Božím.
1Petr 5, 8-9
8: Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako ‚lev řvoucí‘ a hledá, koho by pohltil.
9: Vzepřete se mu, zakotveni ve víře, a pamatujte, že vaši bratří všude ve světě procházejí týmž utrpením
jako vy.
Jan 15, 18-25
18: Nenávidí-li vás svět, vězte, že mě nenáviděl dříve než vás.

19: Kdybyste náleželi světu, svět by miloval to, co je jeho. Protože však nejste ze světa, ale já jsem vás ze
světa vyvolil, proto vás svět nenávidí.
20: Vzpomeňte si na slovo, které jsem vám řekl: Sluha není nad svého pána. Jestliže pronásledovali mne, i
vás budou pronásledovat – jestliže mé slovo zachovali, i vaše zachovají.
21: Ale to vše vám učiní pro mé jméno, poněvadž neznají toho, který mě poslal.
22: Kdybych byl nepřišel a nemluvil k nim, byli by bez hříchu. Nyní však nemají výmluvu pro svůj hřích.
23: Kdo nenávidí mne, nenávidí i mého Otce.
24: Kdybych byl mezi nimi nečinil skutky, jaké nikdo jiný nedokázal, byli by bez hříchu. Ale oni je viděli, a
přece mají v nenávisti i mne i mého Otce.
25: To proto, aby se naplnilo slovo napsané v jejich zákoně: ‚Nenáviděli mě bez příčiny.‘
Ef 6, 12-18
12: Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento
věk tmy, proti nadzemským duchům zla.
13: Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno
překonat a obstát.
14: Stůjte tedy ‚opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti,
15: obuti k pohotové službě evangeliu pokoje‘
16: a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého.
17: Přijměte také ‚přilbu spasení‘ a ‚meč Ducha, jímž je slovo Boží‘.
18: V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za
všechny bratry i za mne.

1487. Poselství Ježíše ze dne 7. března 2021.
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ZKLAMÁNÍ

V čase, který brzy přijde, bude trpět mnoho mých dětí velkým zklamáním. Mnoho z těch, kteří jsou
vám nejbližší, mé děti, udělá a řekne zraňující věci, o kterých vás nenapadlo, že je uslyšíte. Musíte
na to připravit své srdce, protože Zlý získá velký vliv na všechny, kdo v tomto čase nejsou moji.
Svět nyní trpí pod váhou tak velké tíhy hříchu a brzy nebude schopen nést toto břemeno.
(Přírodní) katastrofy velkého rozsahu udeří bez varování a vezmou mnoho životů. Modlete se
horlivě za ty, které milujete, neboť mnozí přijdou v těchto událostech rychle o život.
Jako v čase mého služebníka Noe, lidské srdce je jen neustálé zlo, a mnoho zvrácenosti se
rozmáhá. Přeji si jako vy, aby zkaženost skončila, přesto tolik jich zůstává, kdo ještě mohou být
zachráněni.
Pracujte na tom, mé děti, abyste přivedly tyto ztracené duše, abyste se mohly vrátit domů se
Mnou. Co zdržuje váš návrat domů, jsou ztracené duše, které se ještě nevrátily.
Ježíš

Ge 6, 4-6
4: Za oněch dnů, kdy synové božští vcházeli k dcerám lidským a ty jim rodily, vznikaly na zemi zrůdy,
ba ještě i potom. To jsou ti bohatýři dávnověku, mužové pověstní.
5: I viděl Hospodin, jak se na zemi rozmnožila zlovůle člověka a že každý výtvor jeho mysli i srdce
je v každé chvíli jen zlý.
6: Litoval, že na zemi učinil člověka, a trápil se ve svém srdci.
Ge 6, 8: Ale Noe našel u Hospodina milost.

Př 11, 30-31
30: Ovoce spravedlivého je jako strom života, a kdo se ujímá duší, je moudrý.
31: Hle, spravedlivý dochází na zemi odplaty, tím spíše svévolník a hříšník.
Mt 9, 37-38
37: Tehdy řekl svým učedníkům: "Žeň je velká, dělníků málo.
38: Proste proto Pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň!“

1488. Poselství Ježíše ze dne 10. března 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

PŘEHODNOŤTE

Jsem první ve vašem životě? Jsem vaší první myšlenkou ráno a poslední každou noc? Tolik mých
dětí žije naplněno vším ostatním, takže na Mne nemají čas, přesto věří, že Mě dávají na první
místo. Podívejte se na sebe poctivě.
Přehodnoťte své priority. Prosily jste Mě, abych vám požehnal. Žádám vás, abyste Mne učinily
svou první prioritou.
Ježíš

Joz 24, 15-16
15: Jestliže se vám zdá, že sloužit Hospodinu je zlé, vyvolte si dnes, komu chcete sloužit: zda božstvům,
kterým sloužili vaši otcové, když byli za řekou Eufratem, nebo božstvům Emorejců,
v jejichž zemi sídlíte. Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu.
16: Lid odpověděl: Jsme daleci toho, opustit Hospodina a sloužit jiným bohům!
Mt 6, 33: Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.
Ex 20, 3: Nebudeš mít jiného boha mimo mne.

1489. Poselství Ježíše ze dne 11. března 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
VYSCHLÍ

Postavili jste tělesné před duchovní a nyní jste duchovně vyschlí. Pojďte ke studni mého Slova a
napijte se. Pijte, dokud už nemáte žízeň a nechejte přijít obnovení.
Jen pak pocítíte úplné naplnění, které hledáte.
Ježíš

Jan 4, 14: Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky. Voda, kterou mu dám,
stane se v něm pramenem, vyvěrajícím k životu věčnému.“

Zj 21, 6: A dodal: Již se vyplnila. Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec. Tomu, kdo žízní, dám napít
zadarmo z pramene vody živé.

1490. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 4. března 2021.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

MUSÍTE ZŮSTAT PEVNÍ NA CESTĚ

Milovaní Boží lidé:
Přijměte požehnání, které proudí z mé věrnosti Nejsvětější Trojici.
Naše Královna a Matka Nebe a Země vás drží pod svým mateřským pláštěm.
Nejste sami, Boží ochrana působí v každém z vás, avšak k tomu je nutný stav milosti.
Lidstvo je na pokraji chaosu. Země je ohrožována různými tělesy přicházejícími z vesmíru, která
mají vliv na klima, vulkány, na zemské tektonické zlomy, na lidské tělo a na zvířata.
Ti, kdo žili v hojnosti a finančním zajištění, došli nyní k poznání, jak křehká je ekonomika
a jak lehce se dá Země zničit.
Pozorujete Slunce s jeho nádherným světlem na nebeské klenbě, které je rozbouřeno jako vše
ostatní ve stvoření, a kvůli jeho erupcím z něho vycházejí magnetické bouře a výrony koronární
hmoty. Hvězda Slunce se změní a prožijete to, co se stane dřív, než dojde k jeho změně.
Magnetické pole Země bude slábnout a současně obrovská sopečná erupce způsobí [Mk 13, 24],
že komunikační a elektrické sítě budou vyřazeny z provozu.
KAJTE SE, TEĎ!
Smiřte se a obraťte se, aniž byste se odvrátili od Pravdy, neboť to, co vám bylo
oznámeno, se uskuteční a každý ponese tíhu zkoušek, které přijdou na lidstvo. Bude to

chvíle, kdy se budete cítit ztracení a opuštění, nikoli Bohem, ani Královnou a Matkou Nebe a Země,
ale sami sebou, vy, kteří jste neposlouchali [Řím 5, 10].
Stvoření malé víry! Musíte zůstat pevné na cestě.
Víra vás musí udržet stojící a bez pochyb.
Když pochybujete, ďábel vás stáhne na zem a bude vás prosévat [1Petr 1, 9].
Každé lidské stvoření má na zemi svou misi, kterou má naplnit, a nyní je pro vás čas,
abyste ji vzali vážně.
Mějte na paměti, že přijde doba, kdy vzhledem ke spěchu světové elity udržet lidstvo pod svou
kontrolou, požadavky věrných Božích dětí cestovat z jedné země do druhé, aby se setkaly,
nebudou možné. Nepropadávejte panice, každé Boží dítě je chráněno, ať už je kdekoli.
Do každého útočiště Nejsvětějších Srdcí přijdou lidská stvoření, která tam mají přijít, stejně jako
domovy zasvěcené Nejsvětějším Srdcím jsou a budou chráněny, žijí-li v souladu s Boží vůlí.
Boží lidé, toto je čas probudit si svědomí a připravit se na prudké útoky Zlého na celé lidstvo.
Jste v čase půstu, zůstávejte v modlitbě, napravování, prožívejte vnitřně své jednání a činy
a zlepšujte sami sebe. Toto je pro vás čas maximálního úsilí, Boží stvoření.
Archa byla postavena. Volal jsem znovu a znovu k lidem, aby vešli s vírou
a pokornou prosbou. Archa aktivní modlitby, činu a lásky k bližnímu, jistoty víry, přímé cesty,
abyste se připravili a nepadli ochromeni tváří v tvář blížícímu se rozkolu.
Boží lidé, neříkejte: "Den je krásný", protože vidíte, že slunce svítí, neříkejte: "Je zamračeno" když
nevidíte, že slunce svítí. Slunce bude brzy zastíněno velkou vulkanickou erupcí.
Připravte se a nezapomeňte, že budete přezkoušeni činem Božího milosrdenství, který
je Velkým Varováním.
Pak zakusíte chuť nebe, už předem, potom…
Milovaní Boží lidé:
Nebojte se, nebojte se!
Jste v dlaních rukou Boha, Jednoho a Trojjediného.
Nebojte se, my chráníme jednotlivě každého z vás [Ž 46, 1].
V Bohu, Jednom a Trojjediném.
Svatý archanděl Michael
1491. Poselství Ježíše ze dne 12. března 2021.
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DOVOLÍTE MU TO?

Útoky mého nepřítele proti mému lidu vzrostly. Pocítíte účinky těchto útoků v různých oblastech
vašeho života.

Můj nepřítel se stává zoufalý, protože ví, že jeho čas je nyní velmi krátký a jeho zoufalství přinese
mnoho smutku, až zesílí své úsilí proti všem, kdo v sobě nesou mé Jméno a můj obraz.
Musíte být nyní velmi svědomité, mé děti, abyste ho káraly a odmítaly, jak jsem vám ukázal v
příkladech v mém svatém Slovu. Nepřítel přichází, jen aby zabíjel, loupil a ničil a Já nechci, aby to
udělal ve vašem životě, ale konečný výsledek bude záviset jen na vás.
Dovolíte mu, aby vás napadl? Útočil na vaše zdraví, finance, spokojenost? Máte autoritu, abyste ho
zastavily, pokud ji uplatníte a budete ji důsledně používat.
Ježíš

Zj 12, 12: Proto jásejte, nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte! Běda však zemi i moři, neboť sestoupil k
vám ďábel, plný zlosti, protože ví, jak málo času mu zbývá.
Jan 10, 10: Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měly život a měly
ho v hojnosti.
Mk 1, 25-26
25: Ale Ježíš mu pohrozil: "Umlkni a vyjdi z něho!"
26: Nečistý duch jím zalomcoval a s velikým křikem z něho vyšel.
2Kor 10, 3-5
3: Jsme ovšem jenom lidé, ale svůj zápas nevedeme po lidsku.
4: Zbraně našeho boje nejsou světské, nýbrž mají od Boha sílu bořit hradby. Jimi boříme lidské výmysly
5: a všecko, co se v pýše pozvedá proti poznání Boha. Uvádíme do poddanství každou mysl, aby byla
poslušná Krista,
1Petr 5, 8-10
8: Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako 'lev řvoucí ' a hledá, koho by pohltil.
9: Vzepřete se mu, zakotveni ve víře, a pamatujte, že vaši bratří všude ve světě procházejí týmž utrpením
jako vy.
10: A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás obnoví,
utvrdí, posílí a postaví na pevný základ.

1492. 13. 03. 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 26. listpadu 2012.
Nástroj: Glynda Linkous (USA)

VAŠE PRVNÍ PRIORITA

Vy, moji lidé Ameriky, vstoupili jste do nového času. Probíhá rozdělení, když si lidé vybírají, komu
budou sloužit, kterému bohu bude patřit jejich věrnost. Tyto dělící linie budou nyní objasněny. Dal
jsem vám na výběr, moji lidé. Teď začnete chápat, co tato volba znamená pro každého z vás.
V budoucnu, vaše první priorita musí být vždy se Mi líbit, žehnat Mě svými slovy
a způsoby. Nepřítel hledá jak neblaze zasáhnout do každého z vašich životů. Velice touží,
aby vám ublížil a využil vás ve prospěch svého království tím, že se každý den zaměřuje
jak soustředit vaši pozornost na světská potěšení kolem vás.

Jak se čas přibližuje a blíží ke konci, těchto potěšení bude méně a těžší je najít. Zaměřte se na věci
nahoře, mé děti, abych vám mohl žehnat. Nechejte své srdce milovat jen Mne a mé záležitosti,
abych vám mohl žehnat stále víc. Vydejte se na cestu, abyste činili jen mou vůli, aby vaše životy
byly šťastné. Vše ostatní na světě je jen pošetilost.
Přeji si vám velmi žehnat, mé děti, ale nemohu, když nechodíte po mých cestách. Přijďte
ke Mně. Hledejte mou přítomnost tak přičinlivě, jako když hledáte vaše každodenní jídlo.
Má přítomnost je pro vás nutnější než potrava, a přesto ji hledáte méně. Hledejte Mě
a najdete Mě, ale především Mě musíte hledat celým svým srdcem.
Ježíš

Joz 24, 15: Jestliže se vám zdá, že sloužit Hospodinu je zlé, vyvolte si dnes, komu chcete sloužit:
zda božstvům, kterým sloužili vaši otcové, když byli za řekou Eufratem , nebo božstvům Emorejců,
v jejichž zemi sídlíte. Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu.
Jan 10, 10: Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měly život a měly
ho v hojnosti.
Kol 3, 2: K tomu směřujte, a ne k pozemským věcem.
Jr 29, 13: Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem.

1493. 14. března 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 16. listopadu 2017.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

SOUPEŘÍCÍ

Moji lidé, vstoupili jste do času, jakého dříve nikdy nebylo. Není způsob, jak byste mohli být zcela
připraveni na to, co přichází. Velmi málo z mých lidí zůstane naživu až do konce, aby uviděli můj
návrat, ale co je důležité, je, abyste vydrželi, dokud konec nepřijde pro vás.
Nenechejte nepřítele vám ukrást váš čas se Mnou, protože pak vás nemohu vést. Nemohu vám dát
moudrost. Nemohu vás povzbuzovat. Musím být vaší první prioritou, abyste vydrželi.
Všechny starosti vašeho světa soupeří o váš čas a o vaši pozornost. Já nesoupeřím, Já jsem váš
Bůh. Je vaší odpovědností, abyste Mne udrželi jako prvého, a jste to vy, kdo ztrácejí, nedokážete-li
to. Ztrácíte váš pokoj, ztrácíte své vedení. Ztrácíte svou moudrost a vaši podporu.
Vy si vybíráte. Potřebujete Mě, abyste vydrželi až do konce. Jen ti, kdo vydrží až do konce, budou
spaseni.

Vybírej moudře každý den, mé dítě. Vybírej moudře v každé hodině každého dne. Nenechávej na
později to, co bys měla udělat teď. Ty víš, co bys měla udělat.
Ježíš

2Tim 3, 1-5
1: Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy.
2: Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče, budou
nevděční, bezbožní,
3: bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému,
4: zrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít raději rozkoš než Boha,
5: budou se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat. Takových lidí se straň.
Mk 13, 5-9
5: Ježíš jim odpověděl: Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl.
6: Mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat: 'Já jsem to a svedou mnohé'.
7: Až uslyšíte válečný ryk a zvěsti o válkách, nelekejte se! Musí to být, ale to ještě nebude konec.
8: Povstane národ proti národu a království proti království, v mnohých krajinách budou zemětřesení,
bude hlad. To bude teprve začátek bolestí.
9: Vy sami se mějte na pozoru! Budou vás vydávat soudům, budete biti v synagógách, budete stát před
vládci a králi kvůli mně, abyste před nimi vydali svědectví.
Mt 24, 21-22
21: Neboť tehdy nastane hrozné soužení, jaké nebylo od počátku světa až do nynějška a nikdy již nebude.
22: A kdyby nebyly ty dny zkráceny, nebyl by spasen žádný člověk; ale kvůli vyvoleným budou ty dny
zkráceny.
Mt 24, 13: Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.

1494. Poselství Ježíše ze dne 15. března 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
PROBUĎTE SE!
Nepřítel se snaží vyčerpat můj lid. Chce vás udolat, abyste opustily svá místa, mé děti.
Jestli vás přivede k dřímotě, vaše práce bude zmařená a některé z vás budou odvedeny znovu do
světa.
Povstaňte a bojujte proti tomuto útoku, mé děti. Povstaňte proti této lsti nepřítele vašich duší a
taste své meče. Odvrhněte myšlenky na spánek v těchto nebezpečných časech. Cožpak voják v
zápalu bitvy spí?
Probuďte se, probuďte se, mé drahé děti – váš nepřítel se vplížil dovnitř, když jste o tom nevěděly.
Snaží se zastavit vaši práci pro Mne.
Ježíš
Ef 6, 12-13
12: Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento
věk tmy, proti nadzemským duchům zla.
13: Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno
překonat a obstát.
Př 6, 10-11
10: Trochu si pospíš, trochu zdřímneš, trochu složíš ruce v klín a poležíš si
11: a tvá chudoba přijde jak pobuda a tvá nouze jako ozbrojenec.

Da 7, 25: Bude mluvit proti Nejvyššímu a bude hubit svaté Nejvyššího. Bude se snažit změnit doby
a zákon. Svatí budou vydáni do jeho rukou až do času a časů a poloviny času

Poznámka admina: Toto poselství je nanejvýš aktuální. Prosím, "taste vaše meče" – použijte
modlitby pro ochranu poselství zveřejněných nejen na této stránce, ale i pro Poselství Varování.
Stáhněte si, co se dá stáhnout, a nelitujte peněz, budete-li si moci ještě koupit Knihy Pravdy.

1495. Poselství Ježíše ze dne 16. března 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA).

ZVOLTE SI ŽIVOT

Dívejte se pozorně, jak se vám myšlenky představují. Každá myšlenka představuje příležitost
přiblížit se ke Mně, nebo se ode Mne vzdálit. Myšlenky přinášejí pokušení a rozptýlení. Všechny
myšlenky nepocházejí ode Mne nebo od vás. Předkládá je také nepřítel.
Každou myšlenku si můžete dovolit nebo zamítnout. Myšlenky, stejně jako slova, přinášejí
požehnání nebo prokletí, život nebo smrt.
Zvolte si život.
Ježíš

2Kor 10, 4-5
4: Zbraně našeho boje nejsou světské, nýbrž mají od Boha sílu bořit hradby. Jimi boříme lidské
výmysly
5: a všecko, co se v pýše pozvedá proti poznání Boha. Uvádíme do poddanství každou mysl,
aby byla poslušna Krista,
Jak 1, 14-16
14: Každý, kdo je v pokušení, je sváděn a váben svou vlastní žádostivostí.
15: Žádostivost pak počne a porodí hřích, a dokonaný hřích plodí smrt.
16: Neklamte sami sebe, milovaní bratří!
Př 18, 21: V moci jazyka je život i smrt, kdo ho rád používá, nají se jeho plodů.

1496. Poselství Ježíše ze dne 17. března 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

PŘIBLIŽTE SE KE MNĚ

Mé děti, bouře, o které jsem mluvil, je téměř u vás (*). Musíte se rychle připravit. Není to bouře,
jakou jste zažily v minulosti, tato bouře přináší nová nebezpečí.
Tato bouře zasáhne celou zemi. Tato bouře bude kombinací mnoha živlů najednou a v její intenzitě
nebudete vědět, kterým směrem se dívat dříve. Začne velmi náhle, nebudete o ní vědět předem.
V této bouři číhá mnoho nebezpečí pro ty, kdo Mě neznají. Přibližte se ke Mně, mé drahé děti,
abych vás nyní ochránil. Váš čas téměř vypršel. Přibližte se ke Mně a budete v bezpečí.

Poznámka: Když ke mně Pán promluvil toto Slovo, viděla jsem, že se na nás tato bouře chystá
velmi prudce udeřit. V jeho varování jsem cítila velkou naléhavost, abychom se připravili, abychom
připravili svou víru.
Ježíš

Mt 7, 24: A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil
svůj dům na skále.
Lk 6, 48: Je jako člověk, který stavěl dům: kopal, hloubil, až položil základy na skálu. Když přišla povodeň,
přivalil se proud na ten dům, ale nemohl jím pohnout, protože byl dobře postaven.
Mt 7, 25: Tu spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice, a vrhly se na ten dům; ale nepadl, neboť měl
základy na skále.
Fil 4, 7: A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.
Ž 91, 11: On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách.

(*) Další odkaz na tuto bouři: Poselství Ježíše ze dne 17. července 2020 (č. 1229).

1497. 20. března 2021. Připomínka poselství Boha Otce ze dne 27. prosince 2017.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
PODMÍNĚNÁ VÍRA
Neklaďte Mi podmínky, mé děti, neboť Já jsem Bůh a žádný člověk Mi nedává pokyny.
Mnoho z mých dětí má podmíněnou víru. Podmíněnou Mnou, budu-li konat to, či chránit ono v
tom, co přichází, ale cožpak nevíte, že Otci jeho děti nic nepřikazují? Myslíte si,
že jste nade Mnou? Myslíte si, že víte, co je nejlepší?
Podmíněná víra mnohým způsobí, že ode Mne odpadnou v tom, co přichází. Protože neuspokojím
jejich očekávání, mnozí se ke Mně obrátí zády a budou sloužit nepříteli. A nepřítel je bude mít.
Není to ani mé přání, ani má vůle, ale jejich volba.

Mé děti, přezkoumejte své srdce a ujistěte se, že vaše víra není podmíněná. Pátrejte
ve svém srdci, abyste věděly, zda v něm není něco, co by mohlo způsobit, že vaše víra
ve Mne se zhroutí.
To je vaše největší priorita.
Bůh Otec
Jb 40, 2: "Smi se člověk přít se Všemocným? Smí ho kárat? Ten, kdo Boha obvinil, ať odpovídá."
Lk 17, 5: Apoštolové prosili Pána: Dej nám více víry!"
Lk 22, 32: Ale já jsem za tebe prosil, aby tvoje víra nepřestala. A ty potom, až se obrátíš, utvrzuj své
bratry.

1498. 21. března 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 15. září 2016.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

MOUDROST

Přeji si, aby mé děti byly moudré. Přeji si, abyste si ukládaly moudrost pro budoucí časy, dokud je
vám ještě k dispozici. Přeji si, abyste využily toho, co jsem vám poskytl, ale to dělá jen velmi málo
Mých dětí.
V příštích dnech budou mé děti, které na Mne nyní nemají čas, pociťovat velkou lítost,
že si Mne a mé Slovo neudělaly svou prioritou. Pak si uvědomíte, proč jsem vás stále znovu varoval
před touto nutností. Mé děti, nikdo vás nemůže připravit ani ochránit, pokud nebudete poslouchat.
Jestli pro vás má slova nic neznamenají, nemohu vás udržet v bezpečí.
Ježíš

Př 12, 15: Pošetilci zdá se, že je jeho cesta přímá, kdežto kdo poslouchá rady, je moudrý.
Př 1, 33: Ale kdo mě poslouchá, v bezpečí bude bydlet a žít klidně, beze strachu z něčeho zlého.
Př 1, 25-27
25: každé mé radě jste se vyhýbali, nedali jste na mé domlouvání,
26: i já se budu smát, až budete v bídě, budu se vysmívat, až na vás přijde strach,
27: až na vás přijde strach jako ničivá bouře a vaše bída se přižene jako vichřice, až na vás přijde soužení
a tíseň.

1499. Poselství Matky Spásy ze dne 14. března 2021.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

NEZTRÁCEJTE VNITŘNÍ KLID

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:

Přijměte mé mateřské požehnání…
S bolestí vidím, jak se stále víc vzdalujete od mého Syna, kdy velká část lidstva necítí,
že Jej potřebuje, a tím spějete k setkání a přijetí antikrista a jeho lží, jestli se neprobudíte
ze své duchovní letargie [Kol 2, 8].
Žijete ve velké jámě, kde vám říkají, jak máte pracovat a jednat...
Aniž byste to čekaly, jste zajatci elity. Ocitly jste se v domácích koncentračních táborech,
a to vás činí nejistými a snižuje vaši schopnost myslet a uvažovat...
Vlažní ve víře dočasně zavírají chrámy, které později budou trvale zavřeny, a vy, děti,
se na to díváte jako na něco normálního, v rámci toho, co lidstvo v této době žije.

Věrní lidé mého Syna, žijete ve všech druzích válečného stavu, nevidíte zbraně,
co se používají ve válkách, ale válka vám roste přímo před očima. Jsou vám ukládána
časová omezení vzhledem k cestování z jedné země do druhé, připravují vás na příchod
"mikročipu", bez něhož nebudete moci nakupovat ani prodávat, opustit domov nebo získat
lékařskou péči, nebudete se moci přemístit z jednoho místa na druhé, pokud odmítnete být
označeni pečetí [Zj 13,16-17].
Vzhledem k tomu je nutné, abyste se přiblížili mému Synu, poznali Jej, milovali Jej, byli
mu věrní a žili z jeho lásky, abyste posíleni, mohli postupovat uprostřed duchovního
boje a světské moci.
Komunismus postupuje, nezmizel, je živý a směřuje ke svému cíli, a mé děti budou trpět.
Modlete se, mé děti, modlete se, modlete se, Balkán bude ve zprávách pro lidstvo.
Modlete se, mé děti, modlete se, Evropa bez ekonomiky bude kořistí nájezdníků,
oblečených v rudém.
Modlete se, mé děti, přibližte se bez prodlení k mému Synu: obrácení je naléhavé,
abyste byly hodny Boží ochrany.
Modlete se, mé děti, zkoumejte se vnitřně: Varování se blíží.
Modlete se, mé děti, modlete se za Ameriku, bude bičována.
Modlete se, mé děti, modlete se za Mexiko, bude otřeseno.
Díváte se na kříž jako na utrpení: Můj Syn vám dal kříž Vítězství a vy jím pohrdáte kvůli světským
modlám, které vám nabízejí rozptýlení. A věčný život? Ztratíte jej ve chvíli nerozumu.
Obraťte se, je naléhavé, aby se mé děti obrátily, aby je cokoli, co se stane, posílilo ve
víře, v lásce k mému Synu [Skutky 17, 30].
Pozor, děti! Na různé nemoci jsem se vám z Boží vůle zmínila o použití borovice. Otcův dům své
děti neopouští, ale brání a chrání je už předem.
Uchovejte si lásku k bližnímu, neztrácejte vnitřní klid. Nepřítel duše, ďábel, bojuje proti lidem
mého Syna – trvá na tom, abyste byli arogantní, podněcuje vás k agresivitě, vnucuje vám
nestydatost, živí vaše "ego" až na dřeň, abyste byli kamenem úrazu pro své bratry.
Dětičky, milujte se navzájem, buďte nositeli pokoje, mějte na paměti, že musíte zůstat sjednocené
s Boží vůlí.
Modlete se, modlitba je prostředkem k setkání s mým Synem, přijímejte svátosti,
buďte vyznavači mého Syna, kdekoli jste – opravdoví ctitelé, vydávejte svědectví
o Duchu Svatém, který přebývá v každém z vás.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Žehnám vám, ochraňuji vás, zůstávejte v jednotě s Boží láskou. Přijďte do mého srdce,
v něm budete v bezpečí.
Nebojte se. Žehnám vám.
Matka Maria.

1500.

19. BŘEZNA 2021
30 LET DUCHOVNÍ CESTY

Bylo to ve Svatý týden roku 1991, kdy se poprvé zjevila naše blahoslavená Matka.
Uplynulo třicet let od chvíle, kdy se naše blahoslavená Matka pod titulem Královna pokoje poprvé
zjevila v mém domě v oltářním obrazu, z něhož vytékaly Slzy olejovité konzistence
a nebeské vůně.
Ze slz začala po chvíli vycházet Krev se silnější vůní, která dávala tušit, že nás navštěvuje náš Pán
Ježíš Kristus skrze svou Matku.
Třicet let, která se zdají být okamžikem, během nichž obraz navštívilo mnoho lidí a událo
se mnoho zázraků jako znamení jeho přítomnosti a štědrosti.
Jaké to byly časy, jaké dary jsme jako děti dostávali z rukou naší Matky!
Jak bychom mohli zapomenout na každý okamžik prožitý s velkorysostí nebe, které miluje
a odpouští, odpouští a miluje! Čas, během něhož jsem začala s požehnáním, které ke mně
postupně promlouvala naše blahoslavená Matka a náš nejmilejší Pán Ježíš Kristus, jak se
to děje nyní.

První diktáty nebes jsou a vždy budou součástí mé přítomnosti, v níž je pro mě každý Boží čin
prvním a tím, za který z duše děkuji na kolenou Trojičnému trůnu.
Takže krátký komentář: Děje se to i nadále, ne tak často jako dřív, ale naše Matka nám vždy
v určitém okamžiku dá "ZÁZRAK LÁSKY Z NEBE", ne pro mne, ale abych je sdílela.
Nějakou dobu se poselství z Božího příkazu odmlčela, dokud mi naše Matka nepřikázala, abych je
zveřejnila.
Tak začaly dějiny této Lásky, jimiž jsme uprostřed klopýtání i požehnání prošli k Boží slávě.
Při tomto třicátém výročí děkuji tolika bratřím a sestrám, kteří zůstali po boku Krista a naší Matky
a rozhodli se spolupracovat, aby se tato božská zjevení dostala do světa, aniž by byla známá jejich
jména, která ale září ve Svatých srdcích jako hvězdy světla a míru.
Děkuji nebesům, která mě podporovala, vám všem za velké požehnání modlitby a za to,
že jste hvězdami, které se stále drží svatého pláště naší Matky, která nám žehná radostmi, jež nás
vedou k tomu, abychom už předem žili z nebe.
Děkuji své rodině, která mě vždy podporovala a činila tuto cestu snesitelnější, a také své duchovní
rodině, bez níž by nebylo možné vynést tyto výzvy do světa a říci: Děkuji ti, Otče, za mě a za
všechny.
Požehnej nám, Otče, abychom všichni i nadále byli milujícími dušemi tvé Nejsvětější Trojice
a nositeli Dobré zprávy, v níž bude triumfem Neposkvrněného Srdce naší Nejsvětější Matky, aby
Svatá Trojice dostala zemi, kterou nám odkázala v náležitém stavu, aby Alfa a Omega byly
uctívány na věky věků a všude.
Luz de Maria

1501. Poselství Ježíše ze dne 22. března 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

LAZARŮV ČAS

Toto je Lazarův čas. V tomto čase vzkřísím mnoho svých dětí z mrtvých. Také vás odvolám
z pokraje smrti. Neodejdete ze země, dokud jste nedokončili to, k čemu jsem vás povolal.
Začínám vylévat svou slávu na zemi, aby všichni lidé mohli poznat, že jsem Bůh.

Poznámka: Když ke mně Pán toto mluvil, viděla jsem v duchu, že Pán nejenže vzkřísí lidi, kteří
zemřeli, ale že uvidíme více případů než kdy jindy, kdy budou vzkříšeni lidé, kteří byli
na samém pokraji smrti, a to nejen z nemocí, ale i ze závislostí a z destruktivních životních stylů.
Budeme svědky případů, kdy přirozeně víme, že se dotyčný člověk chystá naposledy vydechnout, a
najednou do něj vstoupí život. Případy závislostí tak těžkých, že si myslíte,
že už nemohou přežít další den, a Bůh je vysvobodí, osvobodí, zachrání a vzkřísí, aby svědčili
mnohým. Pán také pomazává určité církve, skupiny a lidi, aby konali tyto mocné činy - aby se
modlili nad mrtvými a umírajícími, nad těmi, kdo jsou těžce závislí nebo zpustošení, aby je vzkřísil
a získal slávu v těchto posledních časech. Tyto zázraky mají pomoci nevěřícím, aby uvěřili.

Ježíš

Jan 12, 1: Šest dní před velikonocemi přišel Ježíš do Betanie, kde bydlel Lazar, kterého vzkřísil
z mrtvých.
Jan 11, 25: Ježíš jí řekl: „Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít.
Lk 7, 11-16
11: Hned nato odešel do města, které se nazývalo Naim. S ním šli jeho učedníci a veliký zástup lidí.
12: Když se blížil k městské bráně, hle, vynášeli mrtvého; byl to jediný syn své matky a ta byla vdova.
Velký zástup z města ji doprovázel.
13: Když ji Pán uviděl, bylo mu jí líto a řekl jí: "Neplač!"
14: Přistoupil k márám a dotkl se jich; ti, kteří je nesli, se zastavili. Řekl: "Chlapče, pravím ti, vstaň!"
15: Mrtvý se posadil a začal mluvit; Ježíš ho vrátil jeho matce.
16: Všech se zmocnila bázeň, oslavovali Boha a říkali: "Veliký prorok povstal mezi námi" a "Bůh navštívil
svůj lid."

1502. Poselství Ježíše ze dne 23. března 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

MÁ NESMÍRNÁ MOC

Mé děti, jste připravené na to, co se má stát?
Až začnu na zemi projevovat svou velkou moc, reakce lidstva budou extrémní. Útoky nepřítele se
budou intenzivně rozhořívat, protože se bude snažit zdiskreditovat zázraky, které budu konat.
Musíte připravit své srdce na pronásledování, které často doprovází proudění mé mocné síly.
Připravte mé církve - řekněte mému lidu, aby se připravil!
Ježíš

Ex 34, 10: Hospodin odpověděl: "Hle, uzavírám s vámi smlouvu. Před veškerým tvým lidem učiním
podivuhodné věci, jaké nebyly stvořeny na celé zemi ani mezi všemi pronárody. Všechen lid, uprostřed
něhož jsi, uvidí Hospodinovo dílo; neboť to, co já s tebou učiním, bude vzbuzovat bázeň."
De 3, 24: "Panovníku Hospodine, ty jsi začal ukazovat svému služebníkovi svou velikost a svou pevnou
ruku. Však také který bůh na nebi nebo na zemi by dovedl vykonat takové činy a takové bohatýrské
skutky jako ty!"
Jan 4, 48: Ježíš mu odpověděl: "Neuvidíte-li znamení a zázraky, neuvěříte."
Mk 16, 17: Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém budou vyhánět démony
a mluvit novými jazyky;

1503. Poselství Ježíše ze dne 24. března 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

PŘIPRAVTE MÉ CÍRKVE

Řekněte mým církvím, aby se připravily! Připravte se na mocný pohyb mé velké moci mezi všemi,
které Mi opravdu věří. Přicházím vás navštívit – některé navštívím v modlitbě, některé navštívím v
jejich nemoci, a budou uzdraveny. Některé církve, které Mě skutečně uctívají
a hledají mou Tvář, také navštívím.
Uslyšíte o těchto událostech a mnozí ve světě se je budou snažit zdiskreditovat, ale nebojte se,
protože se jim to nepodaří.
Mé děti, jste připravené na to, co se má stát?
Až začnu na zemi projevovat svou velkou moc, reakce lidstva budou extrémní. Útoky nepřítele se
budou intenzivně rozhořívat, protože se bude snažit zdiskreditovat zázraky,
které budu konat.
Musíte připravit své srdce na pronásledování, které provází proudění mé mocné síly.
Připravte mé církve – řekněte mému lidu, aby se připravil!
Ježíš

Ex 34, 10: Hospodin odpověděl: "Hle, uzavírám s vámi smlouvu. Před veškerým tvým lidem učiním
podivuhodné věci, jaké nebyly stvořeny na celé zemi ani mezi všemi pronárody. Všechen lid, uprostřed
něhož jsi, uvidí Hospodinovo dílo; neboť to, co já s tebou učiním, bude vzbuzovat bázeň."
De 3, 24: "Panovníku Hospodine, ty jsi začal ukazovat svému služebníkovi svou velikost a svou pevnou
ruku. Však také který bůh na nebi nebo na zemi by dovedl vykonat takové činy a takové bohatýrské
skutky jako ty!"
Jan 4, 48: Ježíš mu odpověděl: "Neuvidíte-li znamení a zázraky, neuvěříte."
Mk 16, 17: Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém budou vyhánět démony
a mluvit novými jazyky;
Zj 12, 12: Proto jásejte, nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte! Běda však zemi i moři, neboť sestoupil
k vám ďábel, plný zlosti, protože ví, jak málo času mu zbývá.

1504. Poselství Ježíše ze dne 25. března 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

VŠE, CO MÁM, JE VAŠE

Práce pro mé království na zemi potřebuje financování. Nyní způsobím, že někteří z těch, kteří již
dlouho přispívali na mé dílo, obdrží velký přírůstek, aby mohli financovat díla, která chci v této
době vykonat. Způsobím, že můj lid přispěje k těmto dílům.

Dívejte se a sledujte, mé děti, jak konám toto mocné dílo, neboť si přeji, aby se má církev starala
o vdovy a sirotky mezi vámi. Přeji si, aby se má církev starala o chudé a utlačované mezi vámi.
Přeji si, aby můj lid nebyl v nouzi, neboť jsem mocný Bůh a bohatý Otec a všechno, co mám, je
vaše.
Jsem schopen vás dobře zaopatřit. Nebojte se dávat, když vás k tomu vedu.
Ježíš

Mt 6, 1-4
1: Varujte se konat skutky spravedlnosti před lidmi, jim na odiv; jinak nemáte odměnu u svého Otce
v nebesích.
2: Když prokazuješ dobrodiní, nechtěj budit pozornost, jako činí pokrytci v synagógách a na ulicích,
aby došli slávy u lidí; amen, pravím vám, už mají svou odměnu.
3: Když ty prokazuješ dobrodiní, ať neví tvá levice, co činí pravice,
4: aby tvé dobrodiní zůstalo skryto, a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí.
Mt 19, 21: Ježíš mu odpověděl: "Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej, co ti patří, rozdej chudým,
a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne."
Mal 3, 10: Přinášejte do mých skladů úplné desátky. Až bude ta potrava v mém domě, pak to se mnou
zkuste, praví Hospodin zástupů: Neotevřu vám snad nebeské průduchy a nevyliji na vás požehnání?
A bude po nedostatku.
Lk 12, 33: Prodejte, co máte, a rozdejte to. Opatřete si měšce, které se nerozpadnou, nevyčerpatelný
poklad v nebi, kam se zloděj nedostane a kde mol neničí.
De 24, 19: Když budeš sklízet ze svého pole a zapomeneš na poli snop, nevrátíš se pro něj. Bude patřit
bezdomovci, sirotku a vdově, aby ti Hospodin, tvůj Bůh, požehnal při každé práci tvých rukou.

1505. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 24. března 2021.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

BUDOUCNOST JE PRO VÁS NEJISTÁ

Milovaní Boží lidé:
Jsem k vám poslán jako k dětem, které potřebují Boží pomoc, abych vás upozornil
a vyzval k naléhavému obrácení.
Lidské stvoření zatvrdilo své srdce, libuje si ve svatokrádežích, herezích, zločinech, urážkách,
ohavnostech a dalších hříších, kterými těžce uráží Nejsvětější Trojici a naši Královnu a Matku Nebe
a Země.
Ti, kdo se oddávají světským radovánkám, se snadno stanou kořistí nových změn v Kristově církvi,
které jsou mimo pravé učení a pod nimiž se skrývá zvrácenost ďábla, která vyvolává rozdělení
mezi bratry.
Boží zákon je již podmíněně nahrazen velmi lidskými pojmy, a to z pohodlnosti skupin
zakořeněných v elitě, která řídí svět, s cílem vytvořit schizma uvnitř církve.
Lidské stvoření, vzdálené od Boží Lásky a od Lásky naší Královny a Matky, je bezbranné před šípy
zla, které se pokouší svést je k pádu.
Ti, kdo jsou vlažní, nebudou v nadcházejících krizích víry rozlišovat dobro od zla.
Proto je naléhavé modlit se vzájemně za sebe o přímluvu, nepropadat zoufalství, které
vás ochromuje, ale naopak zůstávat v pokoji, aby vaše prosby byly balzámem, který se
dostane k těm, kdo potřebují obrácení.
Lidstvo neposlouchá, ani se nedívá, nebojí se toho, co v této chvíli prožívá, ani toho,
co přijde, nebere to s vážností, jakou si události zaslouží.
Budoucnost je pro vás nejistá. Člověk opouští vztah s naším Králem a Pánem Ježíšem Kristem, aniž
by to u něj vyvolávalo hrůzu. To, co hrůzu v lidstvu vyvolává, je pád ekonomiky, a ta padá…
Ubohá stvoření bez víry pocítí ztrátu života!
Potravin bude nedostatek, jaký lidé nikdy předtím nezažili, vlažná víra přinese strach
a nejistotu.
Lidské stvoření žije z bezprostředního, které mu dává blahobyt, a protože o Bohu neví, nemůže Jej
poznat. Protože člověk nepoužívá své myšlení, ani neuvažuje o příčinách
a důsledcích svých činů, zapomíná, že budou-li Boží lidé věrní a pravdiví, bude jim
z nebe dána manna, která je bude živit [Ex 16,4].
Naše Královna a Matka vás neopouští a dává pozor na lid svého Syna.
Modlete se, děti Krista Krále, přijde nová pohroma a přinese bolest a hrůzu. Mládež,
lhostejná a bez nápravy, bude trpět jako první.
Modlete se, děti Krista Krále.
Ach, lidstvo, doufáš, že se vrátíš k normálu minulosti, ale to je v obrovském nesouladu
s přicházející realitou.

Modlete se, děti Krista Krále, tento půst musí být pro dobro duší, litujte svých hříchů,
už nečekejte.
Nezapomínejte na má slova, jako zapomínáte na vše, co slibujete, individuální duchovní
proměna musí obsahovat vědomí toho, co je to SPÁSA DUŠE.
Jde o nepřetržitou a vědomou duchovní práci, při níž musíte používat své smysly,
paměť, chápání a vůli, spolu s rozumem a vírou.
Nechoďte jako automaty za tím, co je vám předkládáno jako dobro, aniž byste uvažovali
o tom, že dobro pochází od Boha a je vytvářeno Boží Láskou a že zlo je vytvářeno ďáblem.
Nacházíte se v rukou jiných, kteří nejsou z rukou Nejsvětější Trojice…
Jste ve zvrácených rukou moci zla, které vše připravuje na příchod antikrista… [2Tes 2, 3-4].
Přemýšlejte, Boží děti: Matka našeho Krále a Pána Ježíše Krista byla věrná svému Synu a její Syn ji
nikdy neopustil v rámci mystického spojení, v němž žili po všechny časy.
Nepropadávejte panice kvůli těm, kteří se vzdalují od Boží Lásky a lásky naší Matky,
nacházejte pokoj, a pak s vírou proste o obrácení svých blízkých a celého lidstva. Tak se
udržíte v Nejsvětější Trojici – skutky ve prospěch druhých. Prosba je čin, práce ve prospěch vašich
bližních.

Tato církev našeho Pána a Krále Ježíše Krista musí toužit po odpočinku a nalézt jej,
vytvářet větší víru tím, že bude pomáhat druhým. Bůh není statický, Bůh je pohybem Lásky, je
původcem Naděje a Lásky. Lidské stvoření musí být zrcadlem Božích atributů, aby nebylo lhostejné
ke svému Stvořiteli. Bůh je život, a život v hojnosti. Bůh je život, a to život
v hojnosti, přesto mnohá lidská stvoření se zdají být mrtvá…
KUPŘEDU, BOŽÍ LIDE!
Nejste sami, cožpak nejste mystické tělo Kristovo a děti Matky Boží a naší Matky?
Nejste sami, buďte tvůrci pokoje, buďte si jisti Boží láskou k vám.
Nebojte se, Neposkvrněné Srdce naší Královny a Matky zvítězí a vše bude dobré a pro dobro
lidského stvoření.
Milovaní Boží lidé, žehnám vám.
Svatý archanděl Michael

1506. Poselství Ježíše ze dne 26. března 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

OBRODA

Připravte se, mé děti – připravte mé církve na velkou obrodu, protože obrození je na cestě!
Pro tuto dobu jsem ustanovil mocné probuzení s mnoha znameními a zázraky.
Přivolávám ztracené, zraněné, ty, kteří jsou svázaní, neboť je chci osvobodit. Přeji si, aby přijali
můj dar spásy.
Připravte mé církve na velké probuzení, neboť přichází.
Ježíš

Ex 34, 10: Hospodin odpověděl: Hle, uzavírám s vámi smlouvu. Před veškerým tvým lidem učiním
podivuhodné věci, jaké nebyly stvořeny na celé zemi ani mezi všemi pronárody. Všechen lid, uprostřed
něhož jsi, uvidí Hospodinovo dílo; neboť to, co já s tebou učiním, bude vzbuzovat bázeň.
De 3, 24: Panovníku Hospodine, ty jsi začal ukazovat svému služebníkovi svou velikost a svou pevnou
ruku. Však také, který bůh na nebi nebo na zemi by dovedl vykonat takové činy a takové bohatýrské
skutky jako ty!
Jan 4, 48: Ježíš mu odpověděl: "Neuvidíte-li znamení a zázraky, neuvěříte."
Mk 16, 17: Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém budou vyhánět démony
a mluvit novými jazyky;

1507. 27. března 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 31. října 2015.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

NEZAPOMEŇTE, ŽE JÁ JSEM BŮH

Mé děti, řekl jsem vám, že v této době, ve které žijete, se musí naplnit celé Písmo.
Přicházejí časy, kdy se budete modlit modlitby, které kvůli tomu nemohu vyslyšet. Pamatujte,
že Já jsem Bůh a že vás miluji věčnou láskou. Když na nějakou dobu nebo vůbec neodpovím na
vaši prosbu, vždy k tomu mám důvod.
Není to proto, že bych vás nemiloval nebo netoužil po vašem štěstí, i když nepřítel by chtěl, abyste
tomu věřili. Neposlouchejte jeho lži a podvody o Mně, protože zastaví vaši víru,
a vy musíte mít velkou víru, abyste prošli tím, co přichází.
Vaše víra a vaše poznání Mne a mého Slova jsou tím, co vás zachrání a co vás zachrání
v těchto časech. Poznejte Mě. Usilujte o to, abyste Mě poznali celou svou bytostí. Učiňte poznání
Mne, mých cest a mého Slova vaší první prioritou; víc než vaši práci, rodinu
a přátelství.
Moji lidé promarní tolik času světskými zálibami, když je konec tak blízko, a v nadcházejících
časech toho budou velmi litovat.
Poznejte Mě.
Ježíš

Mt 26, 53-54
53: Či myslíš, že bych nemohl poprosit svého Otce, a poslal by mi ihned víc než dvanáct legií andělů?
54: Ale jak by se potom splnila Písma, že to tak musí být?“
Ž 46, 10: Činí přítrž válkám až do končin země, tříští luky, láme kopí, spaluje v ohni válečné vozy.
Ž119, 10: Dotazuji se na tvoji vůli celým srdcem, nedej, abych zbloudil od tvých přikázání.
Mt 10, 37: Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mne hoden; kdo miluje syna nebo dceru víc
nežli mne, není mne hoden.
Jr 31, 3: Hospodin se mi ukázal zdaleka: "Miloval jsem tě odvěkou láskou, proto jsem ti tak trpělivě
prokazoval milosrdenství."
1Petr 5, 8-9
8: Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako ‚lev řvoucí‘ a hledá, koho by pohltil.
9: Vzepřete se mu, zakotveni ve víře, a pamatujte, že vaši bratří všude ve světě procházejí týmž utrpením
jako vy.

1508. 28. března 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 22. října 2015.
Nástroj: Glynda Linkous
PRVNÍ
Udělejte si na Mne čas. Já jsem pro vás každodenní prvořadou záležitostí. Mám být vždy vaší první
a nejvyšší prioritou.
Když nejsem na prvním místě, trpíte ztrátou požehnání a moudrosti, abyste mohli projít svým
dnem. Když nejsem na prvním místě, sklouzáváte ke zbožňování něčeho nebo někoho jiného;
dáváte ve svém životě přednost někomu jinému, a tak tomu nesmí být.
Právě jsou před vámi velmi temné časy a vy potřebujete mou moudrost a duchovní sílu mého
Slova, abyste jimi prošli.
Vždy se nacházejte ve Mně. Dávejte Mě na první místo.
Ježíš
Mt 22, 37: On mu řekl: "Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou
myslí."
Mt 6, 33: Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.

1509. Poselství Boha Otce ze dne 29. března 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

PŘIPRAVTE SE

Připravte se na přicházející slávu.
Vylévám svého Ducha na všechny, kdo jsou připraveni Jej přijmout. Na všechny, kteří jsou oddáni
pouze Mně. Na všechny, kteří odložili lidi a věci tohoto světa, aby Mi sloužili.
Připravte se, abyste mohli přijímat, a má slavná moc bude proudit skrze vás k ostatním kolem vás.
Budete mými nádobami cti, budete těmi, kdo v těchto posledních hodinách před triumfálním
návratem mého Syna budou konat mocné činy.
Bůh Otec
De 5, 24: a řekli jste: "Hle, Hospodin, náš Bůh, nám ukázal svou slávu a velikost. Slyšeli jsme jeho hlas
z prostředku ohně a viděli jsme dnešního dne, že Bůh mluví s člověkem a ten může zůstat naživu."
2Pa 7, 2: Kněží nemohli do Hospodinova domu vstoupit, neboť Hospodinova sláva naplnila Hospodinův
dům.
2Tim 2, 21: Kdo se od těch falešných nauk očistí, bude nástrojem vznešeným, posvěceným, užitečným
pro hospodáře, připraveným ke každému dobrému dílu.
1Kor 6, 19-20
19: Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá a jejž máte
od Boha? Nepatříte sami sobě!
20: Bylo za vás zaplaceno výkupné. Proto svým tělem oslavujte Boha.
Mk 16, 17: Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém budou vyhánět démony
a mluvit novými jazyky;

1510. Poselství Ježíše ze dne 30. března 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

VYVEDU VÁS VEN

Mé děti, nebojte se toho, co přijde, až se změní vaše vláda, ale vězte, že tak jako jsem zachránil
svůj lid Izraele, zachráním i vás. Vyvedu vás ze zajetí do vaší zaslíbené země.
Choďte se Mnou a učte se ode Mne, neboť váš čas na zemi už teď není dlouhý. Neunavujte se v
dobrém konání, neboť si ukládáte poklad v nebi, který si budete brzy užívat, pokud to uděláte.
Vše, co učiníte lidem v nouzi, učiníte i Mně, a Já na vás dávám pozor.
Ježíš

Poznámka: Když to Pán říkal, cítila jsem, že mluví zejména k těm z nás v Americe, protože
sledujeme, jak naše vláda směřuje ke komunismu. Všichni jsme si vědomi zaujatosti této země
vůči křesťanům a cítíme, co se blíží. Pán mi před dvěma desetiletími začal říkat, že Bible a všechny
křesťanské knihy budou v Americe postaveny mimo zákon, a nyní vidíme,
jak naše země směřuje tímto směrem. Pán nás v tomto Slovu ujišťuje, že pro tuto dobu
už pro nás připravil plán.

Ex 3, 8: Sestoupil jsem, abych jej vysvobodil z moci Egypta a vyvedl jej z oné země do země dobré
a prostorné, do země oplývající mlékem a medem, na místo Kenaanců, Chetejců, Emorejců, Perizejců,
Chivejců a Jebúsejců.
Ex 7, 5: Egypťané poznají, že já jsem Hospodin, až vztáhnu svou ruku na Egypt a vyvedu Izraelce
z jejich středu.
Gal 6, 9: V konání dobra neumdlévejme; neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas.
Mt 25, 40: Král odpoví a řekne jim: "Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých
nepatrných bratří, mně jste učinili."

1511. Poselství Ježíše ze dne 1. dubna 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

PROČ SEDÍTE V KLIDU?

Mé děti, proč se nezabýváte záležitostmi svého Otce? Řekl jsem vám o pozdní hodině,
a vy stále otálíte. Proč?
Každému z vás jsem v srdci ukázal, čím byste se měli zabývat, a mnozí z vás stále zůstávají
a nepostupují v záměrech mého království. Jednáte jako svět, mé děti.
Neseďte a nehleďte na svět v úžasu. Nemůžete zastavit to, co přichází, pouze se připravte na můj
Návrat. Zabývejte se mými záležitostmi na zemi – pracujte, dokud je ještě den, aby vaše odměna
byla veliká.
Ježíš

Jan 9, 4-5
4: " Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci
pracovat.
5: Pokud jsem na světě, jsem světlo světa."
Lk 19, 13-15
13: Zavolal si deset svých služebníků, dal jim deset hřiven a řekl jim: Hospodařte s nimi, dokud nepřijdu.
14: Ale občané ho nenáviděli a poslali vzápětí poselstvo, aby vyřídilo: Nechceme tohoto člověka
za krále!
15: Když se však jako král vrátil, dal si předvolat služebníky, kterým svěřil peníze, aby se přesvědčil, jak s
nimi kdo hospodařil.

1512. Poselství Ježíše ze dne 2. dubna 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

JDĚTE A ŘEKNĚTE JIM TO

Mé děti, konec je opravdu blízko, ale vy jste ztratily ze zřetele práci, kterou je třeba do té doby
vykonat.

Toužíte po domově, ale na zemi zůstává mnoho duší, kterým nikdy nebylo řečeno o mé Lásce a
mé milosti. Jděte a řekněte jim to. Posílám vás, abyste o Mně mluvily. Buďte mými učedníky a
přiveďte tyto duše do mého království.
Vaše odměna bude nyní i později velmi velká.
Ježíš

Jan 9, 4-5
4: Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci
pracovat.
5: Pokud jsem na světě, jsem světlo světa.
Lk 19, 13-15
13: Zavolal si deset svých služebníků, dal jim deset hřiven a řekl jim: Hospodařte s nimi, dokud nepřijdu.
14: Ale občané ho nenáviděli a poslali vzápětí poselstvo, aby vyřídilo: Nechceme tohoto člověka
za krále!
15: Když se však jako král vrátil, dal si předvolat služebníky, kterým svěřil peníze, aby se přesvědčil, jak
s nimi kdo hospodařil.
Př 11, 30: Ovoce spravedlivého je jako strom života, a kdo se ujímá duší, je moudrý.
Mk 16, 15: A řekl jim: "Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření."

1513. 3. dubna 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 19. března 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

NENECHEJTE HO VÁS PŘESVĚDČIT

Víc epidemií přichází, a nejen v Soudu. Některé budou vytvořené lidmi, inspirovanými Zlým
a navržené tak, aby převzal kontrolu.
Zlý usiluje kontrolovat celý svět, aby mohl vykořenit vše, co je moje. Musíte být připraveni
to pochopit a udělat vše, co je ve vaší moci, abyste tomu zabránili a mohli svědčit ostatním
co nejdéle. Časem se bude zdát, že Zlý na krátkou dobu zvítězil, ale pak přijde konec všech věcí a
Já ho zničím, stejně jako všechny, kdo mu pomáhali.
Ať už uvidíte cokoli, nenechejte Zlého vás přesvědčit, že je Já. Má plán, aby obvinil ze všeho, co je
zlé Mne, jediného pravého Boha. Bude přesvědčivý a ti, kteří Mě neznají, mu uvěří
a ztratí své duše. Buďte si toho vědomi.
Uvidíte mnoho lidí ztratit život v časech, které mají přijít a někdy to budou ti, které milujete.
Nenechejte ho vás přesvědčit, že jsem to byl Já, nebo má vůle. Jestli Mě znáte, budete vědět, že
nemám žádné potěšení ze smrti mých svatých.

Ježíš

2Thes 2, 2-4
2: abyste se nedali snadno vyvést z rovnováhy nebo vylekat nějakým projevem ducha nebo řečí
či listem, domněle pocházejícím od nás, jako by den Páně měl už nastat.
3: Žádným způsobem se nedejte od nikoho oklamat, protože nenastane, dokud nedojde ke vzpouře proti
Bohu a neobjeví se člověk nepravosti, Syn zatracení.
4: Ten se postaví na odpor a povýší se nade všecko, co má jméno Boží nebo čemu se vzdává božská pocta.
Dokonce "usedne v chrámu Božím" a bude se vydávat za Boha.
1Tim 4, 1: Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odpadnou od víry a přidrží se těch, kteří
svádějí démonskými naukami,
Ez 18, 32: Vždyť já si nelibuji ve smrti toho, kdo umírá, je výrok Panovníka Hospodina. Obraťte se tedy a
budete žít.“
Zj 13, 7: A bylo jí dáno, aby vedla válku proti svatým a aby nad nimi zvítězila. Dostala moc nad každým
kmenem, národem, jazykem i rasou;

1514. Poselství Matky Spásy ze dne 28. března 2021.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

DOST BYLO POLOVIČNÍ VĚRNOSTI
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Mé děti, na začátku Svatého týdne si mé mateřské srdce přeje zůstat činné
v každém z vás.

Začněme oslavu připomínky této oběti mého božského Syna s vědomím, že vám to Nejsvětější
Trojice dovolila prostřednictvím těchto výzev.
Umučení mého Syna Ježíše Krista zůstává skrytě přítomno nejen během tohoto
Svatého týdne, ale každý den, každý týden, každý měsíc, každý rok…
Proniká do života lidského stvoření, do všech jeho činů a práce, do utrpení
i radostí všech jeho bratrů.
Můj Syn jde před vámi a vy Jej nepoznáváte jako učedníci na cestě do Emauz. Musíte se
soustředit na poznání mého Syna, potřebujete klid ve vaší práci a skutcích, aby vás inspiroval
a osvítil Duch Svatý, abyste se neukvapovaly ve svých činech a nebyly jimi odváděny od mého
Syna.
Pokušení jsou nyní silnější než v jiných obdobích historie lidstva, v nichž je boj proti
duchovnímu a v některých případech i fyzickému zlu hmatatelný:
to nemůžete popřít.
Lidská stvoření jsou pomalá v poznávání mého Syna, protože neuvažují, ale jednají ze setrvačnosti,
napodobováním, nebo z ochoty k ústupkům. Tímto způsobem nedosáhnete věčného života, musíte
se soustředit na duchovní život, a ne na ten vnější, který je pomíjivý [Lk 24,25].
Dost! Dost bylo poloviční věrnosti, slibů, které neplníte, života jako řeky po bouři,
která s sebou nese bahno a špínu, aniž by mohla očistit duši.
Čistota srdce je naléhavá, je to chvíle, kdy je třeba vědomě a v pravdě činit pokání,
požádat o odpuštění, činit nápravu a pokračovat ruku v ruce s mým Synem.
Ve vás je velice potřebný úmysl. Záměr při rozvíjení skutků nebo práce je rozhodující na cestě
spásy, správný a zdravý úmysl je prospěšný a dokáže v každém z vás vynést na povrch to, co bylo
dříve skryté, a vede vás k dobru.
Církev mého Syna se mění… Stane se církví bez Matky?
Děti, žijte v pravém magisteriu církve mého Syna. Nepodléhejte snadným pravidlům, která
nevyžadují oběť, obrácení, odevzdání, modlitbu, jednotu, svědectví, půst, lásku k bližnímu
a především uctívání Nejsvětější Trojice.
Účast na novinkách vás přivede ke zkáze, nevědomosti a závislosti ve vašich skutcích
a jednání. Nechá vás podlehnout, pokud jde o vaše hodnoty a dobré zvyky, povede
vás k souhlasu s normami, které nejsou Boží vůlí.
Jako Matka vás vybízím, abyste každý den žily s cílem ke zlepšení, k uspořádání vašeho
duchovního života, abyste v kříži mého Syna našly pravý mír, pravou lásku, hojnost dobra,
protilátku proti netrpělivosti, nesnášenlivosti, proti agresivnímu chování, vnucování, nepochopení, a
autoritářství. Tyto a další vady jsou v lidském stvoření zakořeněny tak,
že je člověk už nedokáže rozlišit.
Toto je čas osvobodit se od lidských omezení a odevzdat se mému Synu.
Jak málo tomu rozumíte a jak pomalu vaše srdce věří všemu, co oznámili proroci!
Modlete se, mé děti, modlete se za mír ve světě.
Modlete se, mé děti, modlete se a přijímejte mého Syna v eucharistii.

Modlete se, mé děti, modlete se, dívejte se na kříž, rozjímejte o něm a sjednoťte se s
ním.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Nebojte se toho, co přijde, nebojte se, strach ochromuje.
Žehnám vám.
Matka Maria.

1515. 4. dubna 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 28. června 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

NEZAPOMEŇTE MĚ CHVÁLIT

Až půjdeme spolu po kamenité cestě, nezapomeňte Mě chválit. Chvalte Mě stále, protože
Já vyřeším všechny věci k vašemu prospěchu v každém ohledu a k prospěchu všech, kdo
Mě milují, kdo jsou povoláni podle mého záměru.
Nyní je pro vás nejpřednější práce na království, nikoli světské starosti. Každý den tisíce a tisíce
duší zahynou, aniž by Mě kdy poznaly. Toužím, aby tomu tak nebylo. Přeji si, abyste šířili mé
evangelium každým způsobem všem lidem, aby všichni měli příležitost Mě přijmout. Chci je
zachránit.
Až půjdeme spolu po kamenité cestě, nezapomeňte Mě chválit za všechny mnohé způsoby, jimiž
vás použiji, abych pomohl ostatním a dotkl se jich na jejich cestě. Chvalte Mě za tolik duší, které
pomůžete přivést do mého království, neboť vaše odměna bude velmi velká.
Ježíš

Řím 8, 28: Víme, že těm, kteří milují Boha, všecko napomáhá k dobrému, těm, kdo z Boží vůle jsou
povoláni.
1Thes 5, 18: Při všem Bohu děkujte. Tak totiž to od vás chce Bůh a tak to projevil skrze Krista Ježíše.
Mk 16, 15: A řekl jim: "Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu tvorstvu."
Lk 12, 29-31
29: Neshánějte se po tom, co budete jíst a pít, a neznepokojujte se tím!
30: Po tom všem se ve světě shánějí pohani; váš Otec přece ví, že to potřebujete.
31: Hledejte spíše jeho království, a toto vám bude dáno navíc.

1516. Poselství Ježíše ze dne 5. dubna 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

MŮŽETE TOMU VĚŘIT?

Zlí nyní začínají uskutečňovat svůj plán proti mému lidu. Budou vás omezovat, moji lidé, ale
zůstaňte klidní. Mají v plánu vám vzít zdravotní péči, ale Já jsem váš léčitel. Plánují omezit vaše
zásobování potravinami, ale Já jsem váš živitel. Plánují, že vás nenechají nikam utéct, že nebude
žádná cesta ven, ale Já vždy udělám cestu tam, kde žádná cesta není.
Nezoufejte, až uvidíte, že se tyto věci dějí, mé děti, neboť oni si nahromadí soudy, pokud nebudou
činit pokání, a mohou si vzít jen to, co ovládají. Mne neovládají a Já jsem váš zdroj všeho, co
potřebujete.
Když vám odejmou přístup k jídlu, někteří, kdo mají laskavé srdce, udělají vše, co budou moci, aby
vám pomohli, za což budou velmi odměněni. Zlí to uvidí a pak bude zavedeno znamení Šelmy. To
je jejich cíl už teď a budou se vymlouvat, aby ospravedlnili svůj zlý plán. Nebojte se, až k tomu
dojde. Já jsem živil svůj lid Izraele na poušti a jsem schopen dobře nasytit i vás. Jsem váš zdroj
všeho, co potřebujete.
Ježíš
Fil 4, 19: Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete, podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši.
Ž 78, 24: a jako déšť spouštěl na ně manu, aby jedli, nebeské obilí jim dával.
Iz 41, 10: Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám
ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.
Jr 33, 6: Hle, jeho ránu zahojím a vyléčím, uzdravím je a zjevím jim hojnost pokoje a pravdy.
Iz 43, 19: Hle, činím něco docela nového a už to raší. Nevíte o tom? Já povedu pouští cestu, pustou
krajinou řeky.
Zj 13, 16-18
16: A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce
nebo na čele cejch,
17: aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména.
18: To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka,
a je to číslo šest set šedesát šest.

1517. Poselství Ježíše ze dne 6. dubna 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

BEZ SLITOVÁNÍ

Mé děti, připravte své srdce tím, že posílíte svou víru, protože věci se ve vašem světě brzy změní
ve velkém rozsahu. Nepřítel přináší plán proti vám, na němž již nějakou dobu pracuje.
Ti, kdo jsou u moci a nejsou mými, budou pracovat na tom, aby na vás vyvíjeli nátlak, abyste
přijali jejich způsoby a jejich boha. Rozhodněte se, že budete sloužit pouze Mně, ať to stojí cokoli,
protože je to jejich plán, jenž každého, kdo jej odmítne, bude stát všechno – a oni nebudou mít
slitování.
Až k tomu dojde, vzpomeňte si, že jsem za vás dal všechno.

Ježíš

Ex 14, 14: Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčky přihlížet.
Ef 6, 12-13
12: Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento
věk tmy, proti nadzemským duchům zla.
13: Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno
překonat a obstát.
Zj 13, 16-18
16: A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele
cejch,
17: aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména.
18: To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo
šest set šedesát šest.

1518. Poselství Matky Spásy ze dne 2. dubna 2021.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

HISTORIE SE OPAKUJE

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Nabízím vám své mateřské ruce, aby vás dovedly k mému Synu.
Můj Syn, vydaný těm, kdo Jím pohrdají, bijí Jej a bičují jako tichého beránka [Jr 11,19], je veden z
místa na místo před těmi, kdo se sami nazývali "doktoři Zákona" a cítili se ohroženi Pravdou z
výsosti… [srov. Iz 53,7].

V této době, kdy tolik lidí popírá mého Syna, i když ho znají, se historie opakuje. Tato generace,
více než ty předchozí, opakuje tuto zradu.
V této době vzniká velký zmatek. Lidská stvoření nevědí, co je Pravda, nevědí, kam jít, protože
neznají mého Syna. Lidé se věnovali životu vlažně, bez nasazení, aniž by šli do hloubky, bez
uvažování… Je smutné, že velká většina z nich jsou křesťané jen podle tradice.
To bičuje mého Syna, korunuje Jej to trním kvůli neznalosti mých dětí vzhledem k Božímu dílu a
působení. Proto jsou lidé mého Syna vedeni ke každé události jako pokorné ovečky, nemají
schopnost rozlišování, nejdou do hloubky událostí.
Věří, že milují mého Syna, a v okamžiku vše zmizí jako mořské vlny, protože nemilují
mého Syna v Duchu a Pravdě:
Nemilují mého Syna v duchu a Pravdě… [Jn 4,26].
Nedívají se dál, než co mohou vidět jejich oči…
Neosvojují si poznání…
Nakonec jsou to bytosti, které žijí ve falešné religiozitě. To zraňuje Nejsvětější Srdce mého Syna.
Nemilují Jej v Duchu a Pravdě.
Jsou to lidé vlažní, nerozlišují a snadno se nechají zmást, i když vědí, jak se zlo rozmáhá. Touží
dosáhnout na všechny lidi a způsobit jim poškození jejich těl.
Ptám se vás:
A až bude pečeť šelmy lidem předložena jako prostředek k pohybu na zemi? Kdo
zůstane věrný mému Synu? Najde můj Syn na zemi své věrné?
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Během mučivého loučení, tvář mého Syna odhalila jeho bolest, které bude muset čelit, bolest
zrady, bolest lidského hněvu. Tato smutná skutečnost se opakuje v celých dějinách spásy.
Je to Bůh-Člověk, který ustanovil kněžské vysvěcení...
Je to Bůh-Člověk, který se před odchodem do Otcovy vůle zasvěcuje [Mt 26,26], přestože je
zrazen…
Z lásky je živí svým Tělem a Krví, i když ví, že ideje a modernismus je od tohoto božského pokrmu
oddělí.
Ach, lidstvo, které se nedívá, necítí, nechápe zkaženost toho, kdo je uprostřed nich, aby uchvátil
to, co patří mému Synu!
Oběť mého Syna pro všechny bude proměněna v náboženství pro všechny, do
náboženství bez eucharistického pokrmu, bez Matky, bez Přikázání. Bude jediné
náboženství, jeden zákon, jeden řád.
Kdo bude moci nakupovat a prodávat? [Zj 13,16-17].
TI, KDO PODLEHNOU PEČETI ANTIKRISTA, ZTRATÍ PAK SVOU DUŠI.
Modlete se, mé děti, za brzké obrácení.

Modlete se, děti Moje, aby lidé došli k poznání Pravdy.
Stojím na straně lidu svého Syna.
Jděte k mému Synu: jděte proti proudu světa, zachraňte svou duši!
Matka Maria.

1519. Poselství Ježíše ze dne 7. dubna 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

TO TAKÉ

Mé děti, soustřeďte se na svůj duchovní růst, ne na fyzickou přípravu na to, co přijde. Vaše fyzická
příprava vám pomůže jen velmi málo, protože nepřítel vyvine všemožný tlak, aby se vás pokusil
přimět ke změně strany, od uctívání Mne k uctívání Zlého.
Musíte nastavit své srdce tak, aby se nechvělo, bez ohledu na to, co vám bude vzato, nebo kdo
bude ohrožen.
Ne všechny mé děti budou na zemi, až se tyto věci stanou, protože mnohé z nich, jejichž dílo je
nyní dokončeno, povolám ke Mně domů.
Vy, které zůstanate o něco déle, pamatujte, že to pomine, a brzy tu budete se Mnou.
Ježíš

Mt 10, 32-33
32: Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi;
33: kdo mě však zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi.
Lk 9, 23-26
23: Všem pak řekl: Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, nes každého dne svůj kříž a následuj mne.
24: Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však přijde o život pro mne, zachrání jej.
25: Jaký prospěch má člověk, který získá celý svět, ale sám sebe ztratí nebo zmaří?
26: Kdo se stydí za mne a za má slova, za toho se bude stydět Syn člověka, až přijde v slávě své
i Otcově a svatých andělů.
Žid 10, 23: Držme se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme, protože ten, kdo nám dal zaslíbení,
je věrný.

1520. Poselství Ježíše ze dne 8. dubna 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
VAŠE SRDCE

Podívejte se hluboko do svého srdce na něco, co není ode Mne. Čeho si vážíte víc než mého
svatého Jména?
Přeji si, aby Moji lidé očistili svůj život od všeho, co je od nepřítele. To vám pomůže soustředit se
na Mne a přiblížit se Mi pro to, co má brzy přijít.
Pocítíte, jak se vaše nálada změní, když ze svého okolí odstraníte vše, co není ode Mne.
Ježíš
Mt 22, 37: On mu řekl: "Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou
myslí."
Žid 10, 23: Držme se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme, protože ten, kdo nám dal zaslíbení, je
věrný.
Jr 17, 9-10
9: "Nejúskočnější ze všeho je srdce a nevyléčitelné. Kdopak je zná?
10: Já Hospodin zpytuji srdce a zkoumám ledví, já každému splatím podle jeho cesty, podle ovoce jeho
skutků."

1521. Poselství Ježíše ze dne 9. dubna 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
ZŮSTANETE-LI VĚRNÍ

Mé děti, budete-li si pamatovat tuto jedinou věc, vše, čím ještě musíte projít, bude snazší: Vždy Mě
mějte na očích. Nedovolte svému srdci, aby se bálo, když vidíte, že nepřítel se zdá, že vítězí.
V mé době také mnohým připadalo, že vyhrál. Když jsem zemřel na kříži, jevilo se to tak,
že je vše ztraceno, ale pravdou bylo, že nastal nový věk a dokonce i moji vlastní učedníci
si zpočátku nebyli jisti.
To, co přichází, vás bude zkoušet ve všech směrech, ale pokud Mi zůstanete věrní, každá bolest,
kterou prožijete, se zkrátí a Já vás otevřeně odměním na zemi i v nebi. Ve vašem závodu nezbývá
mnoho času, nastavte své srdce tak, aby se nevzdalo, bez ohledu na to, jaký tlak je na vás vyvíjen.
Ukládáte si odměny, z nichž se budete těšit po celou věčnost,
a vaše věčnost začne brzy!
Ježíš
Iz 26, 3-5
3: Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem, pokojem, neboť v tebe doufá.
4: Doufejte v Hospodina věčně, neboť Hospodin, jen Hospodin je skála věků.
5: On sehnul obyvatele výšiny, město nedostupné, on je snižuje, až k zemi je snižuje,
až do prachu je sráží.
Fil 3, 14-20
14: běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu, jíž je Boží povolání v Kristu Ježíši.
15: Kdo je dokonalý, ať smýšlí jako my; a jestliže v něčem smýšlíte jinak, i to vám Bůh objasní.
16: Jen k čemu jsme již dospěli, toho se držme.

17: Bratří, napodobujte mne. Hleďte na ty, kdo žijí podle našeho příkladu.
18: Neboť mnozí, o nichž jsem vám často říkal a nyní to s pláčem opakuji, žijí jako nepřátelé Kristova
kříže;
19: jejich koncem je zahynutí, jejich bohem břicho a jejich chloubou to, zač by se měli stydět, neboť
smýšlejí přízemně.
20: My však máme občanství v nebesích, odkud očekáváme i Spasitele, Pána Ježíše Krista.

1522. 10. dubna 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 20. června 2011.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

MÁ NEVĚSTA JE KE MNĚ LHOSTEJNÁ

Nedávno mi Pán řekl, abych studovala Nevěstu. Četla jsem si verš z Jeremiáše a byla jsem na dvou
řádcích, když mi začal dávat poselství, které následovalo a které v následujících dnech doplnil.
Jr 33, 11: Hlas veselí, hlas radosti, hlas ženicha a hlas nevěsty, hlas těch, kteří vybízejí: Chválu vzdejte
Hospodinu zástupů, protože Hospodin je dobrý, jeho milosrdenství je věčné. Budou tu i ti, kteří přinášejí
do Hospodinova domu děkovnou oběť. Změním totiž úděl této země jako na počátku, praví Hospodin.

Může nevěsta myslet na něco jiného než na svého ženicha? Ty však myslíš na mnoho věcí, které
Mě nezahrnují, praví Hospodin.
Kde jsou moji oddaní, moji odloučení, kteří touží po mé přítomnosti? (Pocítila jsem hluboký smutek
a žal). Kde jsou ti, kdo touží po mém návratu a vyhlížejí jej?
Kde je uctívání, které náleží mému svatému Jménu? Kde jsou moji ctitelé? Proč zpívají písně chvály
světu, a ne Mně? (V jeho hlase zazněl strašný smutek).
Proč se po tom všem, co pro vás dělám, honíte za jinými bohy, za jinými milci? Proč se skláníte
před názory a touhami těch kolem sebe, a ne přede Mnou?
Cožpak nejsem hoden vaší chvály? Vašeho uctívání? Vaší oddanosti? Cožpak mému svatému
Jménu nepřísluší úcta?

Když jsem se začala modlit o tom, co řekl, Pán mi ukázal vizi špinavé nevěsty pokryté skvrnami.
Vypadala podřadně, ne krásně a ctnostně, jak se od nevěsty očekává. Zastavovala se cestou tam,
kam měla namířeno, rozptylovala se sebemenší maličkostí a hlasitě se jí smála. Ježíš kolem ní
prošel a ona si ani nevšimla jeho zarmouceného výrazu ve tváři. Jako by Jej ani neviděla.
Vidíš, v jakém špinavém, pošpiněném stavu je má nevěsta. Je pošpiněná špínou světa kolem ní.
Toužím po tom, aby moje nevěsta odešla stranou se Mnou, ale ona místo toho prodlévá ve světě.

(Cítila jsem, že Pán má k nevěstě kvůli její nevěře trochu hněvu).
Má nevěsta je ke Mně lhostejná.

V brzké době, která přijde, si uvědomí závažnost omylu svých cest. Bude Mě hledat a volat ke Mně
ve své úzkosti - pak Mi dovolí, abych ji očistil ve vodě mého svatého Slova. Jen pak skutečně uvidí,
že Mne velice potřebuje. Nyní je totiž spokojená se svým milencem světem, ale pak bude toužit po
Mně, bude toužit po mé přítomnosti. Bude toužit pocítit bezpečí mé lásky a tehdy Mě bude
skutečně hledat.

Jak po tobě toužím, má nevěsto! Jak toužím po tom, abych tě mohl držet v mé blízkosti,
v bezpečí před vším, co přichází, ale ty nechceš.
Ti, kdo Mě budou pohotově hledat, Mě najdou. Ti, kdo čekají, poznají velké soužení, neboť mnozí
zahynou v krátkém čase.
Až jí nezbude nic jiného, čeho by se mohla držet, než mé slovo, pak vstoupí se Mnou. Má nevěsta
zůstává ve světě, ne ve Mně, kde si přeji, aby byla nalezena. Ve Mně najde bezpečí. Ve Mně
nalezne všechny své potřeby uspokojené v mé nekonečné zásobě. Ve Mně může najít útočiště, ale
její oči jsou upřeny na jiné, na svět, a ona je poskvrněna pohledem na zlo a zkaženost.

(Přemýšlela jsem o tom, co nám dělá zírání na světské televizní programy, filmy a zprávy –
naplňuje naši mysl vraždou a zkažeností a odvádí naši mysl od Něj a jeho Slova).
Vyjdi ze světa, moje milovaná. Utíkej ke Mně a buď v bezpečí v mé náruči! Utíkejte ke Mně, kde tě
mohu ochránit před tím, co přichází.
Má nevěsta se musí připravit na můj návrat. Musí se očistit v mém svatém Slovu. Musí se odvrátit
od cest tohoto světa a přilnout ke Mně.
Ježíš

POZNÁMKA: Zeptala jsem se Pána, proč nejprve řekl, že nevěstu umyje, a pak řekl, že se musí
umýt sama, a ukázal mi, že ji tak jako tak myje On skrze své Slovo. Některá z nevěst
se nyní podvolí a začne se očišťovat skrze vodu jeho Slova. Některé k Němu přijdou později v
zoufalství a budou očištěny, když je On uvede do svého Slova a omyje je. Ať tak či onak,
je to jeho moc a jeho Slovo, které provádí omytí. My se podřídíme – podřizujeme se tím,
že jsme ochotni se změnit a nechat se změnit pravdou jeho Slova.
Př 8, 17: Já miluji ty, kdo milují mne, a kdo mě za úsvitu hledají, naleznou mne.
Jr 3, 1: Řekl: Jestliže muž propustí svou ženu a ona od něho odejde a vdá se za jiného, smí se
k ní znovu vrátit? Což by tím země nebyla nesmírně potřísněna? Smilnila jsi s mnoha druhy, avšak
vrať se ke mně, je výrok Hospodinův.
Jr 29, 13: Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem .

1523. 11. dubna 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 1. října 2017.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com
ZNEČIŠTĚNÉ ŠATY

Má nevěsta si ušpinila svatební roucho a není bílá jako sníh. I když jsem jí nabídl, že ji umyji,
odmítla Mě a raději si hraje ve špíně světa.
Nastal čas, kdy tě, má Nevěsto, skutečně umyji a očistím. Špína, kterou jsi nosila tolik let, nebude
vpuštěna do mé Přítomnosti.
Začínám zušlechťovat svou Nevěstu. Zušlechtím ji pronásledováním, a to velmi tvrdým
pronásledováním v nadcházejících dnech. Budeš muset volit mezi láskou ke Mně a láskou
ke světu, má Nevěsto, a tvá volba povede k tvé věčnosti. Buď budeš se Mnou, nebo půjdeš cestou
světa.

Čas vaší špinavosti končí.
Rozhodněte se moudře.
Ježíš

Poznámka: Těsně předtím, než ke mně Pán začal mluvit toto Slovo, jsem v duchu viděla vizi
nevěsty, která vypadala nemocně a měla na sobě dlouhé špinavé šaty. Byly na něm bílé plochy,
ale většina (80-90 %) byla špinavá a velmi ušpiněná. Některá špinavá místa na něm byla úplně
černá, tak byla špinavá. Věděla jsem, že se v tom vidění dívám na Kristovu Nevěstu. Říkala jsem
si: Jak ty skvrny mohou někdy vyjít ven, Pane? A On mi ukázal, že tyto skvrny se rozhodnou
Nevěstu opustit dobrovolně. Když budou čelit pronásledování, tyto skvrny si zvolí svět místo Něj.
Více o tomto vidění si můžete poslechnout zde:
https://justpraisehimtoday.podbean.com/e/lets-talk-about-the-falling-away/

Ef 5, 25-27
25: Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ni obětoval,
26: aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem;
27: tak si on sám připravil církev slavnou, bez poskvrny, vrásky a čehokoli podobného, aby byla svatá a
bezúhonná.
Za 13, 8-9
8: Z celé země, je výrok Hospodinův, budou dvě třetiny vyhlazeny, zajdou, jen třetina v ní zbude.
9: Tu třetinu však provedu ohněm. Přetavím je, jako se taví stříbro, přezkouším je, jako se zkouší zlato.
Ti budou vzývat mé jméno a já jim odpovím. Řeknu: Toto je můj lid. A oni řeknou: Hospodin je můj Bůh.
Mal 3, 1-3
1: Hle, posílám svého posla, aby připravil přede mnou cestu. I vstoupí nenadále do svého chrámu Pán,
kterého hledáte, posel smlouvy, po němž toužíte. Opravdu přijde, praví Hospodin zástupů.
2: Kdo však snese den jeho příchodu? Kdo obstojí, až se on ukáže? Bude jako oheň taviče, jako louh těch,
kdo bělí plátno .
3: Tavič usedne a pročistí stříbro, pročistí syny Léviho a přetaví je jako zlato a stříbro.
I budou patřit Hospodinu a spravedlivě přinášet obětní dary.

1524. Poselství Ježíše ze dne 12. dubna 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

JSEM SILNÝ V DÁVÁNÍ
Mé děti, velmi brzy přijde čas, kdy budete v pokušení přestat dávat do mého Království. Uvidíte, že
přichází čas nouze, a nepřítel vás bude pokoušet, abyste měli strach.
Až tento čas přijde, vzpomeňte si na všechny časy, kdy jsem vás zaopatřil. Vězte také,
že po celou tu dobu, co Mě znáte, jsem vás chránil před větší nouzí (před finančními ztrátami, po
cestě, v průběhu let) způsobem, který jste nikdy nepoznali.
Nemusíte se bát, protože Já mám vše v rukou a jsem mocný, abych vás zaopatřil, stejně
jako ochránil. Cožpak jsem své učedníky dobře nezajistil už dávno? Byli v nouzi, když chodili a
vyprávěli o Mně ostatním? Nikoli, a ani vy nebudete.

Nastavte své srdce tak, aby ve Mne věřilo, a nevzdávejte se. Pokračujte tak, jak jste si předsevzali
ve svém srdci, a dovolte Mi, abych byl vaším živitelem. Já jsem vše,
co potřebujete.
Ježíš

Fil 4, 19: Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete, podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši.
Mt 6, 31-34
31: Nemějte tedy starost a neříkejte: Co budeme jíst? Co budeme pít? Co si budeme oblékat?
32: Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete.
33: Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.
34: Nedělejte si tedy starost o zítřek; zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost vlastního trápení.

1525. Poselství archanděla Michaela ze dne 5. dubna 2021.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

NEHLEĎTE NA SEBE, ALE NA DOBRO BLIŽNÍHO
Boží lidé:
Žehnám vám svou věrností k Nejsvětější Trojici.
Děti Nejvyššího:
Přicházím, abych vás vyzval k obrácení.
Obrácení je osobní...
Rozhodnutí je osobní...
Vůle vzdát se činů odporujících dobru duše je osobní...
Postoj a povaha jsou osobní...
Vůle vystříhat se negativních myšlenek, lenosti, únavy, rutiny, stejně jako vůle k poslušnosti je
osobní...

Současně je v osobních rozhodnutích touha kráčet ve víře a s jistotou, a ta je proměňuje
v příležitost obětovat každodenní trny s láskou a v příležitost zeslabit osobní chyby a přiblížit se k
setkání s naším Pánem a Králem Ježíšem Kristem.
Nehleďte na sebe, ale na dobro bližního, a to vás přivede rychleji na cestu obrácení;
milovat ty, kdo vás nemilují, kdo vám nerozumějí, přináší osobní prospěch.
Nejste povoláni k tomu, abyste prožívali víru izolovaně, ale abyste ji sdíleli se svými bratry, byli
svědky Boží lásky, svědky bratrství, hledali společné dobro, byli těmi, kdo pod ochranou našeho
Pána a Krále Ježíše Krista přinášejí do společenství osobní víru a činí cestu svých bratří
snesitelnější a zároveň předávají tuto touhu, aby všichni dosáhli obrácení.
V této době je hledání obrácení životně důležité. Je to nutnost: jako je voda nebo jídlo
pro fyzické tělo, tak je obrácení nezbytné pro duchovní organismus [Sk 3, 19].
Pro vás, jako lidské bytosti, je zásadní, abyste vážně analyzovali, hlouběji pronikali a byli
si vědomi pravdy, která je vám v současnosti skryta, a reality, v níž se nacházíte, a uvědomili si ji,
abyste se mohli objektivně připravit na nápory zla.
Již jste byli varováni před tím, co má přijít, ale i přesto nereagujete vzhledem
k naléhavosti okamžiku.
Velmoci směřují k účasti na konfrontaci, která vyvrcholí třetí světovou válkou, a proto je tak
nezbytný osobní pokoj abyste mohli pomoci tím, že budete lidmi, kteří jsou nositeli Božské lásky.
Pobřežní oblasti budou trpět stoupáním vody na pevninu. Země se bude otřásat.
Celé stvoření pozná naplnění toho, co bylo předpověděno a co Boží děti odmítly.
Boží lidé, zůstaňte v zástupu na pochodu, vytvořte pevnou, neproniknutelnou zeď, důvěřujte
Nejsvětější Trojici a Mateřské ochraně. Zlo nečeká, zatímco Boží lidé neúnavně hledají výmluvy,
proč neplnit to, co od nich nebe žádá.

Podívejte se na současnou realitu objektivně.
Jak dlouho zůstane lidstvo v podrobení?
Modlete se, modlete se za Argentinu: lid je v nebezpečí.
Modlete se, modlete se za Brazílii: bude těžce trpět.
Modlete se, modlete se za Spojené státy, Itálii a Rusko: budou těžce trpět.
Jako Boží lid zůstaňte v pravém učení církve našeho Krále a Pána Ježíše Krista.
Všímejte si reakce přírody na celé Zemi.
Zmatek narůstá; uchovejte si pevnou víru – neustále ji posilujte, nebuďte pasivní,
nenechejte se zmást, jako je zmatený zbytek lidstva.
Udržujte se v neustálé pohotovosti.
Nedovolte, aby vás zapečetili mikročipem: bude lidstvu vnucen. Mějte na paměti, že budete muset
být silní a pevní ve víře, abyste odmítli získat to, co potřebujete, a mohli tak zachránit své duše.

Buďte stvořeními dobra.
Žehnám vám ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.
Amen.
Svatý archanděl Michael

1526. Poselství Ježíše 13. dubna 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

TI, KDO POKRAČUJÍ VE HŘE
Posilujete svou víru v mé Slovo? Kráčíte těsně se Mnou a jste připraveni na to, co přichází na zem?
Je mé Slovo zapsáno ve vašem srdci, abyste se nemuseli bát, až se Zlý pokusí odstranit z vašeho
světa vše, co je ze Mne?
Varoval jsem vás před mnoha věcmi, mé děti. Mnozí nebudou dbát mých varování a raději si
budou ještě chvíli hrát ve světě, a budou zaskočeni bez varování. Bude to pro ně děsivý čas.
Nepřeji si, abyste se ocitli mezi těmi, kdo si budou dále hrát.
Ježíš
Jan 2, 15-17
15: Udělal si z provazů bič a všecky z chrámu vyhnal, i s ovcemi a dobytkem, směnárníkům rozházel
mince, stoly zpřevracel
16: a prodavačům holubů poručil: "Pryč s tím odtud! Nedělejte z domu mého Otce tržiště!"
17: Jeho učedníci si vzpomněli, že je psáno: "Horlivost pro tvůj dům mne stráví."

1527. Poselství Ježíše ze dne 14. dubna 2021.
Nástroj: Glynda Linkous USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com
BOUŘE NEBÝVALÝCH ROZMĚRŮ

Děti moje, proč prožíváte každý den, jako by se nic nedělo? Celý váš svět se mění takovými
způsoby, že se již nikdy nemůže vrátit zpět.
Řekl jsem vám, že bouře nebývalých rozměrů je u vás, a která se brzy rozpoutá. Je to bouře
v mnoha oblastech vašeho života a jen ti, kdo kráčejí těsně se Mnou, budou schopni najít správný
směr.
Před touto bouří nebude žádné varování, prudce na vás udeří.
Připravte si nyní svou víru, protože takovou bouři, jako je tato, jste ještě nespatřili.

Ježíš

Mt 7, 24: A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil
svůj dům na skále.
Lk 6, 48: Je jako člověk, který stavěl dům: kopal, hloubil, až položil základy na skálu. Když přišla povodeň,
přivalil se proud na ten dům, ale nemohl jím pohnout, protože byl dobře postaven.
Mt 7, 25: Tu spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice, a vrhly se na ten dům; ale nepadl, neboť měl
základy na skále.
Fil 4, 7: A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.
Ž 91, 11: On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách.

1528. Poselství Ježíše ze dne 15. dubna 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
https://wingsofprophecy.blogspot.com
MOJE NEVĚSTA

Má Nevěsta si skutečně neuvědomuje svůj hříšný stav. Proto nyní uvedu v život okolnosti, které
všem lidem odhalí, kde si přeji, aby Mi dovolili, abych je očistil.
Mé děti, opravdu není mou vůlí, abyste snášely kruté pronásledování, ale váš život je jen pára ve
srovnání s celou věčností a Já si přeji, abyste tu byly se Mnou navěky, ne se Zlým.
Podvolte se Mi nyní a dovolte Mi, abych vás znovu očistil. Hledejte mou Tvář a střežte si svůj čas v
mém Slovu, jako by to byl váš život, neboť jím opravdu je. Brzy uvidíte, že vše, co vám říkám, je
pravda a že je toho ještě víc. Je to opravdu v mém velkém milosrdenství, že vás varuji, abych vám
pomohl vyhnout se tak strašnému osudu.
Ježíš

Mt 7, 1-3
1: Tehdy bude království nebeské, jako když deset družiček vzalo lampy a vyšlo naproti ženichovi.
2: Pět z nich bylo pošetilých a pět rozumných.
3: Pošetilé vzaly lampy, ale nevzaly si s sebou olej.
Př 8, 17: Já miluji ty, kdo milují mne, a kdo mě za úsvitu hledají, naleznou mne.
Jr 3, 1: Řekl: „Jestliže muž propustí svou ženu a ona od něho odejde a vdá se za jiného, smí
se k ní znovu vrátit? Což by tím země nebyla nesmírně potřísněna? Smilnila jsi s mnoha druhy,
avšak vrať se ke mně, je výrok Hospodinův.
Jr 29, 13: Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem.
Za 13, 8-9
8: Z celé země, je výrok Hospodinův, budou dvě třetiny vyhlazeny, zajdou, jen třetina v ní zbude.
9: Tu třetinu však provedu ohněm. Přetavím je, jako se taví stříbro, přezkouším je, jako se zkouší zlato. Ti
budou vzývat mé jméno a já jim odpovím. Řeknu: Toto je můj lid. A oni řeknou: Hospodin
je můj Bůh.

Mal 3, 2-3
2: Kdo však snese den jeho příchodu? Kdo obstojí, až se on ukáže? Bude jako oheň taviče, jako louh těch,
kdo bělí plátno.
3: Tavič usedne a pročistí stříbro, pročistí syny Léviho a přetaví je jako zlato a stříbro. I budou patřit
Hospodinu a spravedlivě přinášet obětní dary.
Ž 73, 26-28
26: Ač mé tělo i mé srdce chřadne, Bůh bude navěky skála mého srdce a můj podíl.
27: Hle, ti, kdo se tobě vzdálí, zhynou. Ty umlčíš každého, kdo poruší ti věrnost.
28: Mně však v Boží blízkosti je dobře, v Panovníku Hospodinu mám své útočiště,
proto vyprávím o všech tvých činech.

1529. Poselství Ježíše ze dne 16. dubna 2021.
Nástroj:Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com
POTĚŠTE SE VE MNĚ
Mé děti, žijete v náročné době, ale Já vás povedu na každém kroku vaší cesty.
Ne všechno kolem vás je špatné. Bude to doba velkých odměn pro ty, kdo Mi slouží
v opravdové oddanosti.
Pokud se Mi zcela podřídíte a zaměříte svá srdce na to, aby Mi přinášela slávu, dám
vám touhy vašich srdcí.
Ježíš
Ž 37, 4: Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč požádá tvé srdce.

1530. Poselství Matky Spásy ze dne 12. dubna 2021.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

JSEM S VÁMI, NEJSTE SAMI

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, žehnám vám.
Mé Neposkvrněné Srdce vás touží držet uvnitř, chránit vás…
Musíte se podívat sami na sebe, musíte se zkoumat, abyste si uvědomily, že obrácení je to, co vás
udrží ve víře. Když se na sebe podíváte bez přetvářky a budete sami k sobě upřímné, povede vás
to k životu v "Duchu a Pravdě" [J 4,23], více připoutané k božskému a vzdálené od světského.
Milované děti:
Žijete v této nebezpečné době, kdy Zlý šíří svůj jed, aniž by vás tento jed usmrtil
okamžitě, ale působí pomalu.
Utrpení Božího lidu přináší Zlému radost, a proto se, děti, musíte připravit, abyste v okamžiku
pokušení nepadly.
Jste okamžitě umlčeny, protože světová moc nepřijímá kritiku ani Pravdu, která k vám přichází.
Všímejte si jazyka, kterým se všechny vlády obracejí k lidem. Tímto způsobem, prostřednictvím
této uniformity, budou ty, které jsou věrné mému Synu, vedeny k utrpení.
Nebojte se, Můj Syn vás neopustí, andělské sbory vám pomohou a tato Matka se bude za vás
přimlouvat.

Pracujte a jednejte podle pravého učení církve, abyste se prací a jednáním mimo Boží
vůli nevzdálily od věčné spásy.
Modlete se, meditujte a zachovávejte vnitřní ticho, je nutné, abyste se vzdálily
od ohlušujícího hluku každodenního života.
Měly byste se snažit naučit se vnitřně mlčet: je to naléhavé, abyste mohly vidět jasně,
správně myslet a jednat s rozvahou.
Moře lidské vůle je rozbouřené zlem a lidé mého Syna musí být obezřetní.
Pozvedněte prapor věrnosti Nejsvětější Trojice, pozvedněte osobní víru a buďte účastníky víry
společenství, abyste sjednoceni v mém Synu byli jeden druhému ochranou.
Boj se rozrůstá, Zlý chce způsobit zánik dobra, a proto vyvolává mezi lidem mého Syna chaos.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Modlete se za Střední Ameriku, bude se silně třást.
Modlete se, modlete se, ekonomika padne a lidé povstanou proti vládcům.
Modlete se, modlete se, sopky se stanou aktivní a zabrání slunečnímu světlu dopadat
na Zem.
Modlete se, modlete se, církev mého Syna vstoupí do ostrého sporu.
Jsou to těžké chvíle pro lid mého Syna. Právě v těchto chvílích je dobré, aby děti této Matky byly
dobrými učedníky a neoddělovaly se od Kříže slávy.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, je nutné, abyste posílily svůj imunitní systém, nákaza
postupuje bez milosti. V TOMTO OBDOBÍ POUŽÍVEJTE ROSTLINU PELYNĚK JAKO
BYLINNÝ ČAJ.
Žehnám vám svým Neposkvrněným Srdcem. Jsem s vámi, nejste sami.
Matka Maria

1531. 17. dubna 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 9. října 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

MNOHO SMRTI

Mé děti, připravte se, neboť mnoho smrti bude uvolněno nad národem Ameriky. Mnozí budou
udiveni, když ti, kdo přecházejí do věčnosti, nebudou těmi, u nichž to očekávali. (Viděla jsem, že

On tím mínil, že bychom očekávali, že to budou staří, kdo budou přecházet do věčnosti, ale
uvidíme něco zdaleka jiného než to).

Budu stále volat mé soucitné ze Země. (Viděla jsem, že tím míní ty, které nazýváme "Milosrdné").
Někteří potřebují setrvat déle, aby dokončili svůj úkol, aby završili svou činnost, k níž jsem je

povolal. (Viděla jsem některé lidi, kteří se skutečně rozzlobí a budou z Něho vyvedeni z rovnováhy,

když povolá lidi, kteří jsou těsně u domova, a bude kvůli tomu poměrně hodně odpadání, ale je to
jeho milosrdenství, které je ušetří toho, co přichází).
Až budou tito i nadále voláni domů, začnou na Zemi soudy, které otřesou všemi lidmi. Ti,
kdo budou stále odmítat Mne, mé Slovo a mé Cesty, budou nyní čelit zúčtování.
Mnoho soudů přijde na národ Ameriky a na ostatní národy, které Mě odmítly, nebo se ode Mne
odvrátily. Ze Mne si nikdo nebude tropit žerty, mé děti, a cokoli člověk zaseje, to také sklidí.
Sledujte žně, neboť přijdou rychle.
Ježíš

Poznámka: Vyhledala jsem význam slova "reckoning" v Písmu. Znamená: zvážit, soudit, nebo
zhodnotit.

Iz 5, 20-21
20: Běda těm, kdo říkají zlu dobro a dobru zlo, kdo vydávají tmu za světlo a světlo za tmu, kdo vydávají
hořké za sladké a sladké za hořké!
21: Běda těm, kdo jsou moudří ve vlastních očích a rozumní sami před sebou.
Iz 10, 1-3
1: Běda těm, kdo nařizují ničemná nařízení těm, kdo předpisují plahočení,
2: nuzným odnímají možnost obhajoby, utištěné mého lidu zbavují práva; jejich kořistí jsou vdovy
a sirotky olupují.
3: Co si počnete v den navštívení, až se z dálky přižene zkáza? Ke komu se utečete o pomoc,
kde zanecháte svoji slávu?
Ž 106, 37-39
37: obětovali své syny a své dcery běsům.
38: Nevinnou krev prolévali, krev svých synů a dcer, které obětovali modlářským stvůrám Kenaanu;
proléváním krve zhanobili zemi.
39: Tak se poskvrnili svými činy, svým jednáním porušili věrnost.
Zj 6, 1-8
1: Tu jsem viděl, jak Beránek rozlomil první ze sedmi pečetí, a slyšel jsem, jak jedna z těch čtyř bytostí
řekla hromovým hlasem: „Pojď!“
2: A hle, bílý kůň, a na něm jezdec s lukem; byl mu dán věnec dobyvatele, aby vyjel a dobýval.
3: Když Beránek rozlomil druhou pečeť, slyšel jsem, jak druhá z těch bytostí řekla: „Pojď!“
4: A vyjel druhý kůň, ohnivý, a jeho jezdec obdržel moc odejmout zemi pokoj, aby se všichni navzájem
vraždili; byl mu dán veliký meč.
5: Když Beránek rozlomil třetí pečeť, slyšel jsem, jak třetí z těch bytostí řekla: „Pojď!“ A hle, kůň černý, a
jezdec měl v ruce váhy.
6: A z kruhu těch čtyř bytostí jsem slyšel hlas: „Za denní mzdu jen mírka pšenice, za denní mzdu tři mírky
ječmene. Olej a víno však nech!“
7: A když Beránek rozlomil čtvrtou pečeť, slyšel jsem hlas čtvrté bytosti: „Pojď!“
8: A hle, kůň sinavý, a jméno jeho jezdce Smrt, a svět mrtvých zůstával za ním. Těm jezdcům byla dána
moc, aby čtvrtinu země zhubili mečem, hladem, morem a dravými šelmami .

1532. 18. dubna 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 5. ledna 2012.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

VIZE ZRANĚNÝCH JEHŇÁTEK

Tento týden jsem se cítila, jak jsem silně vedená k bohoslužbě pozdě večer. Byla jsem na
bohoslužbě snad deset minut, když mě u srdce zasáhla vlna smutku. Cítila jsem Otcův smutek a po
tváři mi začaly stékat slzy, když jsem se začala v duchu modlit a prosil Pána, aby mi zjevil, z čeho
ten smutek pramení, kdyby Jej něco v mém životě mělo tak zarmoutit. Bylo mi ukázáno toto
vidění:
Vidění se otevřelo na velmi temné a špinavé místo. Viděla jsem tam skupinu malých jehňátek
a každé z nich bylo strašně zraněné. V duchu mi Pán ukázal, že to jsou ztracení, že to jsou ti,
kterým nikdo nepřinesl evangelium, a že temnota, v níž jsou uvězněni, je dílem nepřítele
a nemají poznání, jak se osvobodit, poznání, které neseme my. Pak jsem uviděla, jak
z temnoty vystupuje ruka a v ruce má velký kyj. Začala obrovskou holí stále dokola mlátit jednu z
maličkých oveček. Objevila se další ruka a začala bodat další z jehňat, které už mělo na svém
malém těle nezhojené rány, když bodání začalo. Jehňátka byla strašlivě zraněná
a plakala a zdálo se, že na temném místě s nimi není nikdo, koho by vůbec zajímalo, jestli žijí,
nebo umírají, nebo že tak strašlivě trpí. Ukázal mi, že to jsou ti, kteří se chytili do pasti závislostí, a
ti, kteří uvízli v pasti zneužívání. Jsou to ti, jimž nepřítel lhal a držel je od Něj svými lžemi. Žalostně
zápasili a vypadali tak zmateně z toho, co se s nimi děje. Bylo na nich vidět, že jsou vyděšení, ale
nevěděli, co mají dělat. Když vidění skončilo, už jsem klečela na kolenou a plakala, mé srdce bylo
úplně zlomené tím, co jsem viděla, co se děje těm malým ovečkám, když Pán začal mluvit.
Mnozí z mého lidu stojí připravení zachránit mé beránky z temnoty, ale nevidí cestu.
Řekni jim, že jim připravím cestu, aby mohli přinést mé evangelium ztraceným. Budu
postupovat rychle, protože zbývá jen málo času před tím, kdy
už žádná příležitost, jak je zachránit, nebude.
Nepřítel je polapil a spoutal v temnotě (beránky). Má Nevěsta se cpe u stolu požitky
světa, zatímco můj lid hyne pro nedostatek poznání Mne a Mé zachraňující moci.

(Slyšela jsem jeho hněv, když mluvil o špinavé Nevěstě. Když o ní mluvil, viděla jsem ženu ve
špinavých, roztrhaných svatebních šatech, shrbená na židli a hltá nějakou špínu a odporně
vypadající věci z velkého stolu, který byl posazen na svět. Tvářila se, jako by neměla nic lepšího na
práci, a zdálo se, že jí vůbec nevadí, že se jí ta špína při jídle lepí na obličej. Nenasytně chňapala a
jen si tu špínu cpala do pusy).
Máte být nositeli mé moci na zemi, moji lidé! Máte jít a hlásat jim mé evangelium,
dokud je ještě čas. Už nesmíte ztrácet čas! Zbývá málo času a oni hynou, protože
je nepřítel chytil do pasti.

(V duchu jsem viděla ocelovou past, jaká se používá k polapení zvířat, a Satana, jak se směje, když
se blíží, aby zasadil poslední ránu, zatímco malé zvíře se krčí, vyděšené, neschopné uniknout tomu,
co přichází).
Moji lidé, byli jste povoláni právě pro takovou chvíli, jako je tato. Ne náhodou jste tam,
kde jste nyní. Povolal jsem vás, abyste hlásali mé evangelium, proč otálíte? Chystám
se vám připravit cestu do temných míst, kde jsou moji maličcí, chci, abyste mě
poslechli a šli. Modlili jste se ke Mně a žádali jste, abych vás použil, nyní vás volám
ven. (Viděla jsem, že nepřítel zesiluje své útoky proti těmto ztraceným, aby se je pokusil dostat do

svého království dřív, než se s nimi někdo bude moci podělit o pravdu evangelia. Podniká na ně
velké útoky - fyzické nemoci, finance, duševní strádání. Nepřítel se je pokouší "porazit" a zranit

prostřednictvím druhých, dokud neztratí naději a nezničí sami sebe prostřednictvím svých závislostí
a zneužívání).
Neotálejte. V sázce jsou duše a moji beránci hynou, protože moje Nevěsta je
zaneprázdněna světem. Jsou Mi drazí a přeji si, abyste jim přinesli poselství, která vám
dávám.
Už to déle neodkládejte. Čas teď rychle utíká a na hraní ve světě už není čas, mé děti.
Udělejte to pro Mne. Zachraňte mé ovečky!
Ježíš
Jan 9, 4: Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci
pracovat.
Oz 4, 6: Můj lid zajde, protože odmítá poznání. Ty jsi zavrhl poznání a já zavrhnu tebe; nebudeš mým
knězem. Zapomněls na zákon svého Boha; i já zapomenu na tvé syny.
Mk 16, 15: A řekl jim: Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.
Est 4, 14: Budeš-li v tuto chvíli skutečně mlčet, úleva a osvobození přijde židům odjinud,
ale ty a dům tvého otce zahynete. Kdo ví, zda jsi nedosáhla královské hodnosti právě pro chvíli,
jako je tato.“

1533. Poselství Ježíše ze dne 19. dubna 2021.
Nástroj: Ray Bergman prostřednictvím Glyndy Linkous (USA),
https://wingsofprophecy.blogspot.com

OBLEČTE SI SVATEBNÍ ŠATY

Prorocké poselství, které dostal Ray Bergman a které nedávno sdílel na svém blogu Innocence
Redeemed (viz link níže), zde sdílíme s jeho svolením. Na svém blogu vypráví příběh o tom, jak
toto slovo obdržel.
Přeji si, aby byl můj lid oblečen do správného oděvu pro mou svatební hostinu. Mnoho mých dětí
se rozhodlo neslyšet, nevidět. Nedělají si na Mne čas. Mohly by pro sebe poznat mou cestu,
ale nevybraly si ji. Jsou příliš zaslepeny světskými požitky, než aby pochopily, že Já jsem vše,
co potřebují.
Mnozí z mého lidu by měli tolik toho, co si přeji, kdyby jen hledali má poučení, plnili mou vůli
a trávili čas v mé přítomnosti. Můj synu, protože sis na Mne udělal čas, znáš mé Slovo. Jsem
zakotven ve tvém srdci, protože pokaždé, když studuješ, je to napsáno. Vydržel jsi toho tolik,
že už máš v srdci to, co si pro tebe přeji a jak žiješ, protože to Já v tobě působím a udávám ti
směr. Je to skrze tvou víru ve Mne, že žiješ mé Slovo a mé cesty. Přál bych si, aby tak činily
všechny mé děti.
Mnohé z mých dětí hledají odpovědi, ale nejsou ochotny podrobit se mému zušlechťování. Můj
synu, i když projevuješ mnoho milosrdenství, nemůžeš to za ně udělat. Mohou mít ode Mne tolik,
kolik si přejí, ale musí se rozhodnout. Mnozí by měli mé požehnání, kdyby se rozhodli věřit tomu,
co říká mé Slovo.

Ti, kdo opravdu touží po mé přítomnosti, mě budou nadále hledat a najdou, neboť se jim zjevím.
Přeji si, aby byli oblečeni do náležitého oděvu, ale neudělali si dostatek času tím, že by se vzdali
zábavy a udělali si čas na porozumění. Musíš jim to říci, můj synu, neboť jsi tam byl a můžeš jim
to vysvětlit tak, aby to pochopili – ti, kteří nemají na sobě vhodný oděv pro Svatební hostinu, tam
nevstoupí.
Ježíš

O tomto Slovu hovoříme s Rayem v podcastu na následujícím odkazu a mluvíme o Kristově
Nevěstě a o připravenosti na Ježíšův návrat obecně:
https://www.podbean.com/media/share/pb-pnxy9-100baa7
Toto Slovo si také můžete přečíst na blogu Innocence Redeemed:
https://www.innocenceredeemed.blog/2021/03/31/i-desire-the-proper-attire-at-my-wedding-feast/

1Petr 2, 1-3
1: Odhoďte tedy všechnu špatnost, každou lest, přetvářku, závist, jakékoliv pomlouvání
2: a jako novorozené děti mějte touhu jen po nefalšovaném duchovním mléku, abyste jím rostli ke
spasení;
3: vždyť jste okusili, že Pán je dobrý!
2Kor 5, 4: Bůh tohoto světa oslepil jejich nevěřící mysl, aby jim nevzešlo světlo evangelia slávy Kristovy,
slávy toho, který je obrazem Božím.
2Tim 3, 1-5
1: Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy.
2: Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče, budou
nevděční, bezbožní,
3: bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému,
4: zrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít raději rozkoš než Boha,
5: budou se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat. Takových lidí se straň.
Am 8, 11-12
11: Hle, přicházejí dny, je výrok Panovníka Hospodina, kdy pošlu na zemi hlad, ne hlad po chlebu ani žízeň
po vodě, nýbrž po slyšení slov Hospodinových.
12: Budou vrávorat od moře k moři a ze severu na východ; budou pobíhat a hledat slovo Hospodinovo,
ale nenajdou.
Kol 3, 10-15
10: a oblečte nového, který dochází pravého poznání, když se obnovuje podle obrazu svého Stvořitele.
11: Potom už není Řek a Žid, obřezaný a neobřezaný, barbar, divoch, otrok a svobodný – ale všechno
a ve všech Kristus.
12: Jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, oblečte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru
a trpělivost.
13: Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil vám,
odpouštějte i vy.
14: Především však mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti.
15: A ve vašem srdci ať vládne pokoj Kristův, k němuž jste byli povoláni v jedno společné tělo.
A buďte vděčni.
Žid 12, 15 : Dbejte na to, ať nikdo nepromešká Boží milost; ať se nerozbují nějaký jedovatý kořen, který
by nakazil mnohé.
Joz 24, 14-15
14: Bojte se tedy Hospodina a služte mu bezvýhradně a věrně. Odstraňte božstva, kterým vaši otcové
sloužili za řekou Eufratem a v Egyptě, a služte Hospodinu.
15: Jestliže se vám zdá, že sloužit Hospodinu je zlé, vyvolte si dnes, komu chcete sloužit: zda božstvům,
kterým sloužili vaši otcové, když byli za řekou Eufratem, nebo božstvům Emorejců,
v jejichž zemi sídlíte. Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu.

Mt 7, 16-19
16: Po jejich ovoci je poznáte. Což sklízejí z trní hrozny nebo z bodláčí fíky?
17: Tak každý dobrý strom dává dobré ovoce, ale špatný strom dává špatné ovoce.
18: Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce a špatný strom nemůže nést dobré ovoce.
19: Každý strom, který nedává dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně.
Mt 22, 1-14
1: A Ježíš k nim znovu mluvil v podobenstvích:
2: "S královstvím nebeským je to tak, jako když jeden král vystrojil svatbu svému synu.
3: Poslal služebníky, aby přivedli pozvané na svatbu, ale oni nechtěli jít.
4: Poslal znovu jiné služebníky se slovy: Řekněte pozvaným: Hle, hostinu jsem uchystal, býčci
a krmný dobytek je poražen, všechno je připraveno; pojďte na svatbu!
5: Ale oni nedbali a odešli, jeden na své pole, druhý za svým obchodem.
6: Ostatní chytili jeho služebníky, potupně je ztýrali a zabili je.
7: Tu se král rozhněval, poslal svá vojska, vrahy zahubil a jejich město vypálil.
8: Potom řekl svým služebníkům: Svatba je připravena, ale pozvaní nebyli jí hodni;
9: jděte tedy na rozcestí, a koho najdete, pozvěte na svatbu.
10: Služebníci vyšli na cesty a shromáždili všechny, které nalezli, zlé i dobré; a svatební síň se naplnila
stolovníky.
11: Když král vstoupil mezi stolovníky, spatřil tam člověka, který nebyl oblečen na svatbu.
12: Řekl mu: Příteli, jak ses sem dostal, když nejsi oblečen na svatbu? On se nezmohl ani na slovo.
13: Tu řekl král sloužícím: Svažte mu ruce i nohy a uvrhněte ho ven do temnot; tam bude pláč
a skřípění zubů.
14: Neboť mnozí jsou pozváni, ale málokdo bude vybrán."
Mt 24, 10; 12-14
10: A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět;
12: a protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých.
13: Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.
14: A toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům,
a teprve potom přijde konec.
Mt 25, 1-13
1: Tehdy bude království nebeské, jako když deset družiček vzalo lampy a vyšlo naproti ženichovi.
2: Pět z nich bylo pošetilých a pět rozumných.
3: Pošetilé vzaly lampy, ale nevzaly si s sebou olej.
4: Rozumné si vzaly s lampami i olej v nádobkách.
5: Když ženich nepřicházel, na všechny přišla ospalost a usnuly.
6: Uprostřed noci se rozlehl křik: Ženich je tu, jděte mu naproti!
7: Všechny družičky procitly a dávaly do pořádku své lampy.
8: Tu řekly ty pošetilé rozumným: Dejte nám trochu oleje, naše lampy dohasínají!
9: Ale rozumné odpověděly: Nemůžeme, nedostávalo by se nám ani vám. Jděte raději ke kupcům
a kupte si!
10: Ale zatímco šly kupovat, přišel ženich, a které byly připraveny, vešly s ním na svatbu; a dveře byly
zavřeny.
11: Potom přišly i ty ostatní družičky a prosily: Pane, pane, otevři nám!
12: Ale on odpověděl: Amen, pravím vám, neznám vás.
13: Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu.
Mt 26, 40-41
40: Potom přišel k učedníkům a zastihl je ve spánku. Řekl Petrovi: "To jste nemohli jedinou hodinu
bdít se mnou?
41: Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Duch je odhodlán, ale tělo slabé."
Oz 5, 4: Jejich skutky jim nedovolí vrátit se k jejich Bohu; je v nich duch smilstva, neznají Hospodina.
Ef 6, 13-18
13: Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno
překonat a obstát.
14: Stůjte tedy ‚opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti,
15: obuti k pohotové službě evangeliu pokoje‘
16: a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého.
17: Přijměte také ‚přilbu spasení‘ a ‚meč Ducha, jímž je slovo Boží‘.
18: V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte
za všechny bratry i za mne.

1534. Poselství Ježíše ze dne 20. dubna 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

VÍCE ČASU

Mé děti si myslí, že mají na odvrácení od světa a pokání více času, než mají, a to je velmi
nebezpečné přesvědčení.
Moji drazí, byl to nepřítel vašich duší, kdo vám řekl tuto lež. Neberte na vědomí jeho slova, protože
jsou to lži, jejichž cílem je ukrást vaše duše z mého království.
Čiňte pokání teď, dokud je ještě čas.
Ježíš

1Jan 1, 9: Jestliže vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští
a očišťuje nás od každé nepravosti.
Lk 13, 3: Ne, pravím vám, ale nebudete-li činit pokání, všichni podobně zahynete.
Mt 3, 2: "Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské."

1535. Poselství Boha Otce ze dne 21. dubna 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

MĚJTE NA ZŘETELI

Vaše prozíravost není dost velká, neboť Já jsem všemohoucí Bůh, praví Hospodin zástupů.
Proč je vaše víra tak malá? Proč se necháváte děsit událostmi ve světě, když nad vámi neustále bdí
mocní andělští bojovníci vyzbrojení meči?
Proč máte tolik pochybností, když nad vámi bdím Já, Bůh celého vesmíru?
Myslíte si, že jsem neschopný?
Bůh Otec

Ž 32, 7-10
7: Tys má skrýše, ty mě chráníš před soužením, nad tím, že jsem vyvázl, zaplesá všechno kolem.
8: Dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš, budu ti radit, spočine na tobě mé oko.

9: Nebuďte jako kůň či mezek bez rozumu: toho zdobí ohlávka a uzda na zkrocení, jinak ho u sebe
neudržíš.
10: Mnoho bolestí postihne svévolníka, toho však, kdo doufá v Hospodina, obklopuje milosrdenství.

1536. Poselství Ježíše ze dne 22. dubna 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

ZDRCUJÍCÍ

Mé děti, události se brzy začnou odehrávat mnohem rychleji než doposud. Některé z vás to budou
považovat za zdrcující a nebudou vědět, co dělat, aby ovlivnily to, co se děje.

Řekl jsem vám, že v této době, která je dobou konce, se musí stát mnoho událostí, aby mohl
nastat konec. (Takže není opravdu nic, co byste mohly udělat a co by jim zabránilo se stát,
i když se můžete modlit o milosrdenství pro sebe a své milované).
Dávejte pozor, abyste v tomto posledním kousku času nedopustily stát se unavenými – nyní se
blížíte k domovu a čeká vás zde celé nebe.
Ježíš

Gal 6, 9-10
9: V konání dobra neumdlévejme; neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas.
10: A tak dokud je čas, čiňme dobře všem, nejvíce však těm, kteří patří do rodiny víry.
Žid 12, 1-3
1: Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás tak
snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo,
2: s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Místo radosti, která se mu
nabízela, podstoupil kříž, nedbaje na potupu; proto usedl po pravici Božího trůnu.
3: Myslete na to, co všecko on musel snést od hříšníků, abyste neochabovali a neklesali na duchu.

1537. 24. dubna 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 23. února 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

MÉ VEDENÍ

Má Nevěsta na Zemi je nemocná a nečistá. Učiním některé změny a vytáhnu svou pravou Nevěstu
ze zlých poměrů.
Mé děti, některé z vás jsou zapojeny do skupin a shromáždění, a to není mou vůlí pro vás. Některé
z vás chci učit Já sám a nemuset se spoléhat na člověka. Některé z vás jste v nebezpečí tam, kde
jste, a Já vás odtud odvolám a nasměruji jinam.

Poznámka: Viděla jsem v duchu, že v budoucnu bude na některé kostely fyzicky zaútočeno,
a že Bůh ochrání ty, jejichž čas ještě nenadešel.
Buďte poslušné mého vedení, když vás odvádím z míst, na nichž byste nyní neměly být.
Poslechněte Mě a následujte Mě, a Já proklestím cestu.
Ježíš

Př 3, 5-7
5: Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.
6: Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.
7: Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať.

1538. 25. dubna 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 4. listopadu 2015.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

ZABŘEDNUTÍ DO ŠPÍNY

Amerika se utápí ve špíně. Její hříchy vyvstaly přede Mnou a já jsem ji shledal nedostatečnou pro
zkaženost jejího vedení a jejích cest. Avšak bude-li se můj lid modlit, bude-li truchlit
a naříkat kvůli hříchům amerického národa, dopřeji mu trochu času, aby mé evangelium a mé dílo
se mohlo skrze můj lid ještě šířit.
Můj lid však musí truchlit jako lidé v dávných dobách, i když budete muset skutečně truchlit nad
hříchy toho zkaženého národa, neboť Já jsem jej zapudil a soud již byl vynesen.
Mám však zbytek, dokonce i mezi špínou Ameriky, který je roztrpčen zlem, které vidí. Svůj zbytek
chci zachránit z bahna a přivést domů ke Mně, ale tolik ztracených v tom špinavém národě nikdy
neslyšelo evangelium - neznají Mě, a tak směřují ke zkáze.
A zkáza přijde do Ameriky rychle. Až se tak stane, bude to velmi rychle, takže moji lidé – buďte
připravení! Bděte a modlete se - šiřte evangelium, dokud můžete, protože do země, ve které žijete,
už nyní proniká velká temnota.

Modlete se, moji lidé - modlete se! Modlete se, abych ztraceným v té špinavé zemi prokázal milost
ještě o trochu déle.
Ježíš

Poznámka: Toto slovo a můj komentář k němu si můžete poslechnout ve formě videa zde:
https://youtu.be/52mSiQy4GI0.

Jr 9, 17-20
17: Ať rychle přiběhnou a bědují nad námi, ať z našich očí stékají slzy a z našich řas proudí voda.
18: Ze Sijónu je slyšet hlasité bědování: "Jak jsme popleněni, velice zahanbeni! Museli jsme opustit zemi,
naše příbytky strhli."
19: "Slyšte, ženy, slovo Hospodinovo, nechť vaše ucho přijme slovo z jeho úst. Své dcery učte bědování,
jedna druhou žalozpěvu.
20: Našimi okny vstoupila smrt, vnikla do našich paláců. Vyhubila děti v ulicích, jinochy na náměstí."
2 Kr 19, 31: Z Jeruzaléma vyjde pozůstatek lidu a z hory Sijónu ti, kdo vyvázli. Horlivost Hospodina
zástupů to učiní!
2Pa 7, 14: A můj lid, který se nazývá mým jménem, se pokoří a bude se modlit a vyhledávat mě
a odvrátí se od svých zlých cest, tehdy je vyslyším z nebes, odpustím jim jejich hřích a uzdravím jejich
zemi.
2Petr 2, 7-8
7: Vysvobodil však spravedlivého Lota, sužovaného nezřízeným chováním těch zvrhlíků.
8: Dokud ten spravedlivý přebýval mezi nimi, trápilo jeho spravedlivou duši, že musel den ze dne slyšet
a vidět jejich nemravné skutky.
Mt 24, 42: Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde.

1539. Poselství Ježíše ze dne 26. dubna 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

NEUSTÁLÁ ZMĚNA

Mé děti, vstoupily jste do doby, kdy se změny stanou neustálé.
V tomto období odstraním z vašich životů některé lidi, kteří vám nebudou v budoucnu prospívat,
až půjdete vpřed. Někteří se pro vás mohou stát nebezpečím, protože zlo bude růst. Nebuďte
rozrušené, uvidíte-li, že se to děje, ale uvědomte si, že tím se ve vaší budoucnosti odvrátí mnoho
bolesti a utrpení.
V některých případech mohu přemístit vás, v jiných je mohu různými způsoby od vás odstranit.
V obou případech zůstaňte klidné, neboť vám, které jste Mi oddány, požehnám.
Ježíš

2Kor 6, 14-17
14: Nedejte se zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěřícími! Co má společného spravedlnost
s nepravostí? A jaké spolužití světla s temnotou?
15: Jaký souzvuk Krista s Beliálem? Jaký podíl věřícího s nevěřícím?
16: Jaké spojení chrámu Božího s modlami? My jsme přece chrám Boha živého. Jak řekl Bůh:
"Budu přebývat a procházet se mezi nimi, budu jejich Bohem a oni budou mým lidem".
17: A proto "vyjděte z jejich středu a oddělte se‘, praví Hospodin a ‚ničeho nečistého se nedotýkejte,
a já vás přijmu".
Ž 23
1: Davidův. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.
2: Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod,
3: naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno.
4: I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě
potěšují.
5: Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš.
6: Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu
vracet do nejdelších časů.
Jl 2, 25: Tak vám nahradím, co po léta požíraly kobylky a brouci, různá havěť a housenky, mé veliké
vojsko, které jsem na vás posílal.
Ž 32, 10: Mnoho bolestí postihne svévolníka, toho však, kdo doufá v Hospodina, obklopuje milosrdenství.
Ž 37, 5: Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat.
Mt 24, 9-10
9: Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno.
10: A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět;
Zj 13, 16-18
16: A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele
cejch,
17: aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména.
18: To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo
šest set šedesát šest.

1540. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 18. dubna 2021.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

VÍRA BEZ DŮVĚRY V BOHA JE PRÁZDNÁ

Milovaní lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
Vyzývám vás, abyste byli věrní k Nejsvětější Trojici a k naší Královně a Matce.
Lidská bytost musí být nositelem dobra, které je duchovní nádobou "velkodušnosti"
a "milosrdenství", aby tito lidé obdrželi Boží přízeň, pokud je na prvním místě poslušnost.
Jděte ruku v ruce s dobrem. Nezapomínejte na tuto velkou ctnost, ovoce Ducha Svatého
[Gal 5, 22-25], která proměňuje lidské stvoření a vede ho k laskavému jednání a konání.
Lidstvo se ocitá mezi dvěma silami: mocí dobra a mocí zla. Z toho důvodu musíte stát
pevně ve víře, bez vrávorání, dříve, než vás zlo vyzkouší, protože zlo dokáže způsobit rozdělení
v Božím lidu, v rodinách, mezi bratry ve společenství, mezi pastýři Božího stáda a způsobuje
v lidstvu otevírání vážných a nenapravitelných propastí.
Vzpoura proti Božím dětem začala již před dávnými časy, nenápadně se rozvíjela, a proto je nyní
na cestě, aby sklidila úrodu v tomto pokolení, v němž bují plevel. Vidím málo pšenice, ale větší část
z toho mála se zrodila pod ochranou našeho Krále a Pána Ježíše Krista a skrze poslušnost
k naší Královně a Matce.
To jsou lidé, kteří jsou věrní Bohu: ti, kdo mají sílu těch, kteří sjednoceni obětují vše Jemu, co se
jim stává, z lásky k Nejsvětější Trojici a za spásu duší.
Ti, kdo věří, vědí, že musí být jako dobrý kvas. Když v tomto lidu byť i jediný člověk vykoná dobré
dílo, toto dobré dílo je přijímáno všemi a obsahuje v sobě všechny lidi světa.
Co vám chybí, děti Nejvyššího?
Důvěřujte Bohu, abyste Jej mohli najít!
Víra vás vede k poznání Boha, ale poznání bez důvěry je mrtvé.
Víra bez důvěry v Boha je prázdná.
Zabýváte se přípravou fyzických přístřeší, aniž byste se předtím rozhodli změnit svůj život.
Nejste obráceni a toužíte se uchýlit do útočiště, abyste se ochránili: Kde je vaše víra?
Ne, Boží děti, nebudete se moci ochránit v útočišti, aniž byste se obrátili, i když byste to udělali
v poslední chvíli.
Musíte růst vnitřně. Vidím, že jste stále stejní arogantní vykladači Božího zákona: Pokrytci!
Myslíte si, že všechno znáte, a když otevřete ústa, vyřine se odporné "ego", způsobující nevolnost.
Jste oslabeni lidskými náklonnostmi, aniž byste uvážili, že nejsou věčné. Žijete vychloubačně a
mezi vámi je tak mnoho vlků v rouchu beránčím [Mt 7,15]!
Neobměkčujete své srdce; kámen pýchy a lidské hlouposti tíží většinu z vás. Když myslíte jen na
sebe, na to, co se vás osobně týká, upadáte do propasti "ega", z níž se nedostanete, nedáváte-li
přednost bratru před sebou samým.
Modlete se, Boží děti, modlete se, vše, co bylo ohlášeno, se naplňuje, a o čem věříte, že
je daleko, je blíž, než si myslíte.

Lidstvo přestalo věřit v Boha, věří, že Boha nepotřebuje…
Ubohá, duchovně nevzdělaná stvoření, která svou arogancí a vírou ve světské víc než
v božské, se vzdalují od spásy!
Velmoci soupeří o moc a jsou připraveny naplnit Zjevení.
Nezapomínejte, že až bude lidstvo v chaosu, objeví se Zlý – ten, jehož musíte vyhnat
ze života každého z vás, a proto se musíte obrátit, ujistit se a posílit ve víře.
Modlete se, modlete se, aby se vaši bratři, kteří jsou daleko od Nejsvětější Trojice,
se přiblížili, činili pokání a obrátili se.
Modlete se, modlete se za Kristovu církev, která učiní překvapující prohlášení.
Modlete se, sopky způsobí na Zemi tragédie.
Milovaní Nejsvětější Trojice:
My, nebeské legie jsme připraveny přijít na pomoc těm, kdo o ni budou naléhavě
prosit.
Neochabujte, nevydávejte se do rukou těch, kdo manipulují s lidstvem: buďte vytrvalí a zachovejte
si vnitřní klid. Zachovejte si pokoj, klid, rozvahu, buďte laskaví k sobě i ke svým bratrům.
V Nejsvětější Trojici a skrze ni "všechna čest a sláva" [Zj 5,13].
Svatý archanděl Michael

541. Poselství Ježíše ze dne 27. dubna 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

JDĚTE TEĎ!

Dnes brzy ráno jsem byla vzhůru a pracovala jsem. Hledala jsem v Písmech slova na další den,
když na mě vyskočil verš, který jsem nezkoumala, a já věděla, že to mluví Pán o něčem, co se
blíží. Tím veršem byla Genesis 12,1.
V Duchu jsem viděla, že mnoha lidem bylo řečeno, aby ŠLI, ŠLI TEĎ, a byli rychle posláni na
nějaké nové místo, aby byli v bezpečí. Nebylo jim řečeno, kam jdou, protože Pán chtěl, aby odešli
rychle, dokud je otevřeno velmi malé okno příležitosti, a zdálo se, že nechce, aby se
s okolím dělili o to, kam jdou. Viděla jsem, že je to kvůli jejich vlastnímu bezpečí, protože to byli
známí křesťané. Viděla jsem, že když přijeli na nová místa, cítili se trochu ztracení (jako my všichni
na nových místech) a nebyli si hned jisti, co mají dělat, ale Pán měl na nových místech lidi, kteří je
provázeli, když tam přijeli, takže se to rychle vyřešilo.
Viděla jsem i další, kteří zůstali na místě jen krátkou dobu a mysleli si, že byli "opuštěni" nebo že
nebyli přemístěni do výhodnější oblasti. Předchozího večera mi jeden z mých přátel vyjádřil právě
tyto obavy a já jsem se na to hodlal zeptat Pána. Ukázal mi, že se jedná o lidi, kteří pro Boží

království pracovali obzvlášť tvrdě a On pro ně má velkou odměnu a zvláštní postavení, takže
stěhování prostě trvá déle. Také jsem viděla, že jsou velmi potřební tam, kam byli posláni.
Je důležité si uvědomit, že kdykoli nás Pán stěhuje nebo dělá v našem životě nějakou jinou novou
věc, týkají se tato stěhování i dalších lidí a míst a i Pánu trvá, než všechny okolnosti zařídí tak, jak
mají být, protože nikomu nevnucuje svou vůli.
Ano, má dcero, v této době skutečně přesouvám mnoho svých dětí do bezpečí. Přesouvám mnohé,
kteří budou svědčit, do oblastí, kde potřebuji, aby se hlásalo mé evangelium. I v této době mnozí
odmítají konat práci, kterou jsem od nich žádal, a dávají přednost světským radovánkám před
prací na sklizni. Takoví se vzdávají mnoha odměn ve prospěch jiného, který je ochoten pracovat.
Zabývejte se mými záležitostmi, ať jste kdekoli. Pracujte, dokud je den, neboť brzy bude skutečně
noc. Na zem přichází (duchovní) temnota, která se nepodobá žádné temnotě, jakou
kdy člověk poznal. Přeji si, aby se všechen můj lid věnoval svědectví o mé velké lásce
a spáse ztracených kolem vás. Přeji si, aby se celý můj lid za ně modlil, neboť jejich čas se krátí a
nemodlil se někdo kdysi za vás? Nekázal vám někdo evangelium?
Jděte a udělejte totéž. Taková je vůle mého srdce.
Ježíš

Ge, 12, 1: řekl Hospodin Abramovi: „Odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce
do země, kterou ti ukážu.
Jan 9, 4: Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci
pracovat.

1542. Dotaz paní Glyndy Linkous ze dne 28. dubna 2021.
https://wingsofprophecy.blogspot.com

VÍ NĚKDO, PROČ SE TO DĚJE?

Chtěla jsem napsat tento příspěvek a zeptat se, jestli někdo z vás zažívá náhlá, nevysvětlitelná
nedorozumění s lidmi, kteří jsou vám velmi blízcí? V posledních 3 dnech se mi stalo několik
takových opravdu bizarních věcí a prožíval to i můj kamarád Tom.
Moje zkušenost byla ta, že si někdo myslel, že jsem řekla nebo udělala něco, co jsem neudělala (už
dvakrát)! A kde to podle důkazů to vypadá, že ano, protože na mě lidé v rozhovoru prostě vyjeli.
Ještě se dnes večer zeptám Pána a doufám, že nám dá nějaké Slovo nebo něco, co by to
vysvětlilo. Jsem na tom tak, že se bojím vést další rozhovory z obavy, že se to bude znovu
opakovat.
Pak jsem právě zjistila, že jeden z mých přátel dostal zákaz k přístupu na Disqus, diskusní
platformu, a na snímku obrazovky, který s někým sdílel, je napsáno, že ho JPH zablokoval!!!! Jsem
si docela jistá, že jsem jediný člověk, který může zakazovat komentáře, a já jsem ho neblokovala.
Ale důkazy vypadají, že jsem to udělala! Tohle všechno je opravdu zneklidňující.

Zažívá to ještě někdo? Dnes jsem se doslova hodiny modlila a ptala se Pána, co se děje, takže
pokud tomu rozumíte, podělte se o to v komentářích. Děkuji.
Glynda Linkous
1543. Poselství Ježíše ze dne 28. dubna 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

POŽEHNÁN, ABY BYL POŽEHNÁNÍM

Mnohé z mých dětí byly v průběhu generací velmi požehnané, protože nikdy nepoznaly nedostatek.
Některé z nich kráčejí po mých cestách a ty dobře zaopatřím. Někteří svá požehnání hromadily a
nestaraly se o potřeby lidí kolem sebe. Ty v této době poznají nedostatek a hlad. Protože
odsuzovaly a ponižovaly ty, které mají méně, budou nyní kráčet v jejich botách. Protože odmítly
mé vedení, aby byly požehnáním pro ty, kteří mají mnohem méně, budou nyní jiní odmítat žehnat
jim.
Mé děti, čiňte nyní pokání, pokud patříte mezi ty, kdo zadržovali požehnání druhým, když jste měli
dostatek, neboť toto bude období velké nouze, velkého smutku a nemocí. Nebuďte mezi těmi, kdo
hromadí a nedělí se se svými bratry.
Požehnal jsem vám, abyste byli požehnáním.
Ježíš

Př 27, 28: Kdo dává chudému, nebude mít nedostatek, ale kdo dělá, že nevidí, sklidí hojnost kleteb.
De 15, 11: Potřebný ze země nevymizí. Proto ti přikazuji: Ve své zemi ochotně otvírej ruku svému
utištěnému a potřebnému bratru.
Př 19, 17: Hospodinu půjčuje, kdo se nad nuzným smilovává, on mu odplatí jeho dobročinnost.
Ge: 12, 2: Učiním tě velkým národem, požehnám tě, velké učiním tvé jméno. Staň se požehnáním!

1544. Poselství Ježíše ze dne 29. dubna 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

PŘIPRAVTE SE NA NOUZI

Mé děti, začíná čas velkého nedostatku. Mnozí z vás budou mít v této době nedostatek,
i když
to ještě nemůžete vidět.
Připravte se nyní - neváhejte.
Připravte se na nedostatek, který přichází do vašich životů i do životů těch, kolem vás.
Připravte se nyní na nedostatek, který přijde do životů těch, které milujete.
Připravte se nyní, neboť tento čas je před vámi, a jakmile jednou skutečně začne, nebude žádný
způsob, jak se na něj připravit.
Ježíš

Předchozí odkazy vztahující se k tomuto tématu:

https://wingsofprophecy.blogspot.com/2017/12/you-must-prepare-now.html (č. 332)
https://wingsofprophecy.blogspot.com/2015/05/prepare-now.html (č. 1545)
https://wingsofprophecy.blogspot.com/2019/11/your-new-reality.html (č. 988)
Jl 1, 16-17
16: Což nám není přímo před očima odtržen pokrm, od domu našeho Boha radost a jásot?
17: Zrno zaschlo pod hroudami, sklady jsou zpustošené, sýpky rozbořené, obilí uschlo.
Ž 17, 28-29
28: A když ve svém soužení úpěli k Hospodinu, vyvedl je z tísně:
29: utišil tu bouři, ztichlo vlnobití.
Ž 107, 33-34
33: Řeky mění v poušť a vodní zřídla v suchopáry,
34: v solné pláně žírnou zemi pro zlobu těch, kdo v ní sídlí.

1545. 29. dubna 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 26. května 2015.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

PŘIPRAVTE SE TEĎ

V přicházejícím čase, v novém věku, do něhož vstupujete, bude jen velmi málo věcí tak, jak se
zdá. Člověk ovládl umění klamu a Zlý zosnoval plán, jak můj lid oklamat v obrovském rozsahu.

Po tisíce let jsem varoval svůj lid před tímto časem klamu. Abyste unikly oklamání, mé děti, musíte
Mě a mé Slovo důvěrně znát, a nyní je čas se na to tímto způsobem připravit. Pro ty,
které se nepřipraví, není naděje, že by unikly podvodu.
Jen když zůstanete v mém Slovu a mé Slovo zůstane ve vás, uvidíte, co je skutečné a co není.
Připravte se teď.
Ježíš

Mt 24, 23-25
23: Tehdy, řekne-li vám někdo: ‚Hle, tu je Mesiáš nebo tam,‘ nevěřte!
24: Neboť vyvstanou lžimesiášové a lžiproroci a budou předvádět veliká znamení a zázraky, že by svedli
i vyvolené, kdyby to bylo možné.
25: Hle, řekl jsem vám to předem.
Jan 15, 4-10
4: Zůstaňte ve mně, a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni,
tak ani vy, nezůstanete-li ve mně.
5: Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze
mne nemůžete činit nic.
6: Kdo nezůstane ve mně, bude vyvržen ven jako ratolest a uschne; pak ji seberou, hodí do ohně
a spálí.
7: Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám.
8: Tím bude oslaven můj Otec, když ponesete hojné ovoce a budete mými učedníky.
9: Jako si Otec zamiloval mne, tak jsem si já zamiloval vás. Zůstaňte v mé lásce.
10: Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, jako já zachovávám přikázání svého Otce
a zůstávám v jeho lásce.

1546. Poselství Ježíše ze dne 30. dubna 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

ZAČNĚTE ŽÍT, JAKOBY UŽ BYL TADY

Mé děti, blíží se čas velkého nedostatku na zemi. Bude to doba, kdy mnozí, včetně mnoha mých
dětí, budou bez práce. Mnozí budou v nouzi. Hlad se rozšíří a více lidí bude v nouzi než bez ní.

Dopouštím, aby tento čas nedostatku přišel, aby mnozí ztracení volali ke Mně a byli zachráněni.
Ti z vás, kteří se věnují mému Slovu, pochopí, jak v tom čase najdou správný směr. Ti, kteří mé
Slovo ignorovali, kteří si nevybrali Mne nebo mé cesty, zahynou, protože stále dávali přednost
světu přede Mnou.
Víte, že se tento čas blíží. Přeji si, abyste začali žít, jakoby už byl tady, protože brzy nastane.
Připravte se a své životy na to, abyste se v něm mohli pohybovat. Dávejte na něj pozor, protože je
prvním prvkem bouře, o které jsem vám řekl, že přichází.
Ježíš

Poznámka: Viděla jsem kapitána, který navigoval loď směrem k obrovské temné bouři. Musel se
někam dostat a věděl, že pokud do bouře vstoupí ve správné pozici, bude mít mnohem větší
vyhlídky jak ji bezpečně překonat.
Vize ztemnělého obchodu.
Podcast: https://justpraisehimtoday.podbean.com/e/dark-store-vision/
Jl 1, 4-17
14: Uložte půst, svolejte slavnostní shromáždění, shromážděte starší, všechny obyvatele země,
do domu Hospodina, svého Boha, a úpějte k Hospodinu.
15: Běda, ten den! Blízko je den Hospodinův! Přivalí se jako zhouba od Všemohoucího.
16: Což nám není přímo před očima odtržen pokrm, od domu našeho Boha radost a jásot?
17: Zrno zaschlo pod hroudami, sklady jsou zpustošené, sýpky rozbořené, obilí uschlo.
Ž 107, 28-29; 33
28: A když ve svém soužení úpěli k Hospodinu, vyvedl je z tísně:
29: utišil tu bouři, ztichlo vlnobití.
30: Zaradovali se, když se uklidnilo, on pak je dovedl do přístavu, jak si přáli.
33: Řeky mění v poušť a vodní zřídla v suchopáry.

1547. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 27. dubna 2021.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

SÍLY ZLA VÁM NASADILY NÁHUBEK

Boží lidé:
Žehnám vám, ochraňuji vás ve jménu Nejsvětější Trojice.
Buďte milosrdní, buďte láska, jako je náš Král a Pán Ježíš Kristus láskou
a milosrdenstvím.

Žijete v době duchovní nejistoty, která je velmi nebezpečná pro děti Ženy oděné sluncem
s měsícem pod nohama [Zj 12,1]. Prastarý had, ďábel neboli Satan, vás pronásleduje, útočí na
vás bez oddechu a vyvolává ztrátu víry a povyšování vašeho lidského ega.
Děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista jsou sledovány ďáblem. Lidé, kteří to nevnímají, zůstávají
vysoce nespokojení, povýšení ve svém lidském egu, nemocní svou vlastní záští, která je udržuje
v neustálé duchovní agónii kvůli nejistotě a pomyslné nespokojenosti, v níž se nacházejí – ovoce
ďáblova jedu, který vás má udržet daleko od našeho Krále a Pána Ježíše Krista.
Síly zla vám nasadily náhubek, abyste se báli prohlásit, že jste Božím majetkem před společností,
která je ponořena do svého šílenství a lhostejnosti v tomto rozhodujícím okamžiku, v němž se
nacházíte: ve chvíli, která předchází Varování.
Každodenní život vám dovoluje zapomenout, že jste byli posláni svědčit, že patříte našemu
Králi a Pánu Ježíši Kristu a naší Královně a Matce Nebe a Země, což způsobuje, že rozbíjíte
harmonii s Boží Láskou.
Jasnost myšlení je zásadně důležitá, a mít srdce pozorné k Božím záležitostem je nezbytné, abyste
se nevydali po špatných cestách.
V těchto chvílích musíte bojovat s vlastním já a ovládnout své lidské ego, které vám
říká, abyste se vydali opačným směrem, než k tomu, k němuž jste byli povoláni.
Milovaní lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
Blíží se události, které církev našeho Krále a Pána Ježíše Krista chytí do pasti a jejich cílem je vás
duchovně zmást, aby vás mohly odvést jako válečnou kořist. Církev je rozdělena na ty, kdo
jsou věrní pravému učení církve, a na ty, kdo představují falešného, zcela zmodernizovaného boha,
jenž dovoluje hřích.
Tento čas je dobou tvrdého duchovního boje, a přesto velká většina lidí si to
neuvědomuje, protože nejsou duchovní: čekají, až se bezprostřední budoucnost vrátí
do normálu.
Ach, vy šílená a hloupá stvoření! Nevrátíte se k životu jako dřív: události byly rozpoutány
a napadly celé lidstvo.
Doba je naléhavá: nemoci obklopují člověka a stávají se stále nebezpečnější. Zabředli jste
do bahna a budou to jen ti, kdo si uvědomí, že patří Bohu a jsou skutečně jeho, kteří
z bahna vybřednou.
Každý den přináší své vlastní zkoušky a vaše věrnost Bohu je neustále zkoušena.

Každý den může být ve vašem životě poslední. Viry se množí a jsou stále agresivnější; nad životem
se neustále vznáší smrt. Nechovejte v sobě zášť, buďte smířliví, netrapte se a neztrácejte Naději.
Proměňte se, změňte se, obraťte se, buďte jiní, buďte láska.
Tvůrci tak velkého zla jsou rádi, že vidí, jak se snižuje počet obyvatel světa a děsí lidi, aby pak
souhlasili s přijetím znamení šelmy.

Je naléhavé, abyste se modlili jeden za druhého a za všechny lidské bytosti.
Náš Král a Pán Ježíš Kristus vás vykoupil z hříchu, ale musíte usilovat o získání
věčného života.
Ekonomika padne a lidské šílenství bude přítomno po celém světě tváří v tvář hladomoru.
Připravte se!
Boží lid je posílen Boží Láskou; nebojte se.
Chráním vás v boji, žehnám vám.
Svatý archanděl Michael

1548. Poselství Ježíše ze dne 1. května 2021.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

JDĚTE RYCHLE

Přesouvám mnoho svých dětí na bezpečnější místa a na místa, kde můžete svobodněji a častěji
svědčit o mém evangeliu. Až vás povedu, jděte rychle, neváhejte. Zbývá jen malý časový úsek,
kdy můžete svobodně cestovat. Ti, kdo zaváhají, zjistí, že budou muset zůstat tak, jak jsou.
Těm, které poslechnou a půjdou rychle, poskytnu vše, co potřebují. Mnohé z vás nebudou vědět,
kam jdou, ale objasním vám to, jakmile se přiblížíte cíli. Důvěřujte Mi. Vězte, že jsem na vaší
straně a znám cestu, kterou máte jít. Dělám to pro vaši vlastní ochranu.
Buďte nyní poslušné a velmi poslušné, mé děti - váš čas na zemi je velmi krátký a zbývá jen krátký
čas, abyste přinesly poslední sklizeň duší pro mé království, a pak uvidíte, jak se naplní celé mé
svaté Slovo.
Ježíš
Př 3, 5-6
5: Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.
6: Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.
Zj 13, 16-18
16: A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele
cejch,
17: aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména.
18: To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo
šest set šedesát šest.
Jan 9, 4: Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci
pracovat.

1549. 2. května 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 7. srpna 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

UVIDÍTE POVSTAT ZLÉHO

Mé děti, váš svět se chystá dramaticky změnit, a stane se to ze dne na den. Nepřítel nyní
strategicky rozmístil lidi v každém velkém městě, a dojde k převzetí moci. Až se to stane, uvidíte
povstat Zlého.
Vaše srdce si bude chtít zoufat, až se to stane, protože každý aspekt vašeho života bude
kontrolován nepřítelem. Tato akce byla už dlouho plánována a nepřátelé budou úspěšní
v tomto převratu. Ale nemějte kvůli tomu strach, neboť Já už jsem o tom také dlouho věděl.
Nepřítel převezme vládu a bude zavedena značka, před kterou jsem vás v mém Slovu varoval. V
tomto okamžiku ti, kdo jsou moji, poznají čím je a odmítnou ji. Ti, kdo to udělají, budou zabiti, ale
nebojte se, neboť vy, kdo jste moji, přijdete ke Mně v tom dni. Pro ty, kdo přijmou svou značku,
nebude žádný opravný prostředek a ve své smrti půjdou k mému nepříteli a po celou věčnost nikdy
nepoznají pokoj nebo klid. Mé děti, zůstaňte uvnitř mého Slova, aby mohlo být napsáno na vaše
srdce v den, kdy nepřítel je odstraní z tohoto světa, neboť to bude celé Slovo, které v tom čase
budete mít. Soustřeďte se na to, abyste zůstaly věrné Mně a vydržely, cokoli přijde a nezapřely
Mne. Rozhodněte se položit svůj život pro mé jméno, jako jsem položil ten můj za vás.
Přijdete domů!
Ježíš

Poznámka: Věřím, že mi to bylo ukázáno v podobě celosvětové události. Když mi Pán
1. srpna sděloval toto Slovo, viděla jsem několik lidí, kteří pracovali pro národy, které převzaly
vládu, jak byli posláni do velkého města. Tam vypadali jako běžní občané, ale ve skutečnosti to
byly vražedné spící buňky, které měly instrukce zahájit tento útok, všechny přesně ve stejný čas, a
umožnit, aby se tento převrat stal. Lidé u moci, kteří tam nebyli
z vůle nepřítele, budou rychle zlikvidováni, stejně jako ti, kdo odmítnou tento nový režim.

Zj 13, 7: A bylo jí dáno, aby vedla válku proti svatým a aby nad nimi zvítězila. Dostala moc nad každým
kmenem, národem, jazykem i rasou;
Zj 13, 16-18
16: A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo
na čele cejch,
17: aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména.
18: To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka,
a je to číslo šest set šedesát šest.
Zj 20, 4: Viděl jsem trůny a na nich usedli ti, jimž byl svěřen soud. Spatřil jsem také ty, kdo byli sťati pro
svědectví Ježíšovo a pro slovo Boží, protože nepoklekli před dravou šelmou ani jejím obrazem a nepřijali
její znamení na čelo ani na ruku. Nyní povstali k životu a ujali se vlády
s Kristem na tisíc let.
Lk 21, 21-22
21: Tehdy ti, kdo jsou v Judsku, ať uprchnou do hor, kteří jsou v Jeruzalémě,
ať z něho odejdou, a kteří jsou po venkově, ať do něho nevcházejí,
22: poněvadž jsou to dny odplaty, v nichž se má naplnit vše, co je psáno.

1550. Poselství Ježíše ze dne 3. května 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

POSTUPUJTE!

Děti moje, je čas být v klidu a čas postupovat. V každé bitvě, jak vědí všichni vojáci, načasování je
vším.
Říkám vám, že TEĎ je čas postupovat. Postupujte v mém království na zemi. Víte, k čemu jsem
vás povolal. Víte, kam vás vedu skrze svého Ducha.
Jděte vpřed a chvalte, uctívejte a tančete přede Mnou jako můj služebník David. Jděte vpřed a
křičte vítězství, protože je již vyhráno. Jděte vpřed a Já vás vybavím, až půjdete. Pošlu společně s
vámi další, aby vám pomáhali.
Jděte!
Jděte TEĎ a udělejte to. Neodkládejte to na později, protože i teď (když toto čtete) nepřítel spřádá
plány, jak vás zastavit a ukrást vám odměnu!

V duchu jsem viděla, jak se mobilizuje velká armáda bojovníků Pána zástupů. Každý z nich měl
svůj úkol. Každý z nich měl na sobě novou lesklou zbroj. Každý z nich se modlil a pak se s velkým
odhodláním rozhodl. A viděla jsem, jak jsou hordy pekla vyděšené a panikaří. V nebi jsem viděla,
jak se hromadí velké poklady pro ty, kdo poslechli a šli do bitvy. Viděla jsem velkou radost každého
bojovníka, když byly duše získávány a peklo bylo znovu a znovu poráženo.
Ježíš

1Sam 17, 20: Za časného jitra přenechal David stádo hlídači, naložil si všechno a šel, jak mu Jišaj přikázal.
Když přicházel k ležení, vojsko vycházelo, řadilo se a vydávalo válečný pokřik.
1Sam 17, 45-49
45: Ale David Pelištejci odpověděl: "Ty jdeš proti mně s mečem, kopím a oštěpem, já však jdu proti tobě
ve jménu Hospodina zástupů, Boha izraelských řad, kterého jsi potupil.
46: Ještě dnes mi tě Hospodin vydá do rukou. Zabiji tě a srazím ti hlavu. Ještě dnes vydám mrtvoly
z pelištejského tábora nebeskému ptactvu a zemské zvěři. Celý svět pozná, že při Izraeli stojí Bůh.
47: A celé toto shromáždění pozná, že Hospodin nezachraňuje mečem a kopím. Vždyť boj je Hospodinův.
On vás vydá do našich rukou."
48: Když Pelištejec vykročil a přibližoval se k Davidovi, David rychle vyběhl z řady proti Pelištejci.
49: David sáhl rukou do mošny, vzal odtud kámen, vymrštil jej z praku a zasáhl Pelištejce do čela. Kámen
mu prorazil čelo a on se skácel tváří k zemi.

1551. Poselství Ježíše ze dne 4. května 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

VHODNÉ PŘÍLEŽITOSTI

Mé děti, když k vám mluvím, musíte začít jednat rychle. Pokud jsem vás vedl ve vašem duchu,
připravte se nyní.
Vhodné příležitosti, kdy se můžete snadno přemístit, se stále zkracují a brzy se uzavřou. Není času
nazbyt.
Nečekejte na dokonalé podmínky, protože ty už pro vás nejsou možné. Nedovolte nepříteli vašich
duší, aby vás tímto způsobem brzdil.
Ježíš

Řím 8, 14: Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží.
Iz 30, 21: a na vlastní uši uslyšíš za sebou slovo: "To je ta cesta, jděte po ní," ať budete chtít doprava
nebo doleva.
Iz 48, 17: Toto praví Hospodin, tvůj vykupitel, Svatý Izraele: "Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Já tě vyučuji
tomu, co je ku prospěchu, uvádím tě na cestu, po níž půjdeš."

1552. Poselství Ježíše ze dne 5. května 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

BUĎTE OPATRNÉ

Mé děti, dovolil jsem, aby do některých vašich vztahů vstoupil chaos, abych vám ukázal,
co musíte spatřit, než bude příliš pozdě. To vás má připravit na to, co musí přijít příště.
Chaos není ode Mne. Když jsem poprvé stvořil váš svět, první, co jsem přinesl, byl řád.
S přibývajícími dny uvidíte, jak narůstá zlo. To se nezastaví, dokud nepřijde konec a Já nezničím
zkažené.
Buďte v této době velmi opatrné, komu věříte, protože váš nepřítel zasel plevel mezi vás. Nezdají
se být jiné než vy, ale jejich srdce jsou velmi temná. Netouží po vás, ale po tom, co vám mohou
vzít.
Ptejte se Mě na své vztahy a Já vám pravdu odhalím.
Ježíš

Ge, 1-4

1: Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.
2: Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami vznášel se duch Boží.
3: I řekl Bůh: "Buď světlo!" A bylo světlo.
4: Viděl, že světlo je dobré, a oddělil světlo od tmy.
Ž 146, 3-5
3: Nedoufejte v knížata, v člověka, u něhož záchrany není.
4: Jeho duch odchází, on se vrací do své země, tím dnem berou za své jeho plány.
5: Blaze tomu, kdo má ku pomoci Boha Jákobova, kdo s nadějí vzhlíží k Hospodinu, svému Bohu,
Př 3, 5-6
5: Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.
6: Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.

1553. Poselství Ježíše ze dne 6. května 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

VÁŠ DOMOV NENÍ TADY

Ach, mé děti, na zem přichází takové zlo jako nic, čeho kdy lidstvo bylo dříve svědkem. Musíte se
připravit na to, co uvidíte a zažijete. Musíte se připravit na smutek a žal, který v té době naplní celý
svět.
Nedržte se pevně světa kolem vás, nebo čehokoli v něm, protože tam není váš domov. Váš domov
je tady, se Mnou. Nelpěte na způsobech a běžných postupech, které vás připoutávají k zemi. Váš
domov tam není.
Ježíš

Jan 17, 14-16
14: Dal jsem jim tvé slovo, ale svět k nim pojal nenávist, poněvadž nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze
světa.
15: Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého.
16: Nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa.
Př 4, 25-27
25: Tvé oči ať hledí rovně, zpříma před sebe se dívej.

26: Sleduj stopy svých nohou, všechny tvé cesty ať jsou pevné.
27: Napravo ani nalevo se neuchyluj, odvrať od zlého svou nohu.

1554. Poselství Ježíše ze dne 7. května 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

CHVALTE MĚ, DOKUD NEPŘIJDE ODPOVĚĎ

Mé děti, urychlil jsem čas, který zbývá do vašeho návratu ke Mně domů. Proto i vy zažijete posun
vpřed v oblastech, kde jste uvízly ve své víře.
Pokud jste v něco dobrého věřily a věci vaší víry se dlouhý čas nehnuly kupředu, nyní uvidíte, jak
přichází odpověď.
Nedovolte, aby vás přemohla únava, ale chvalte Mě, dokud nepřijde odpověď.
Ježíš

Ef 3, 20-21
20: Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit nade všechno víc, než zač prosíme
a co si dovedeme představit,
21: jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení na věky věků! Amen.

Gal 6, 9-10
9: V konání dobra neumdlévejme; neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas.
10: A tak dokud je čas, čiňme dobře všem, nejvíce však těm, kteří patří do rodiny víry.

1555. 8. května 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 10. listopadu 2011.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com
PŘICHÁZÍ ZMĚNA

Včera večer jsem měla opravdu neklidný den a probudila jsem se v ranních hodinách
a nemohla jsem usnout ani po modlitbě. Dnes jsem zjistila, že to pociťují i mnozí další,
a tak jsem začala hledat u Pána, co cítíme. Toto je, co mi odpověděl:
Tato země poznala dobu lehkosti a blahobytu a blahobyt udělal z mnohých blázny, pro které byl
svět příliš svůdný, než aby mu odolali. Začnu bořit falešné bohy, které si můj lid zvolil místo Mne, a
odhalím jejich bezmocnost jednoho po druhém.

Někteří z vás budou plakat, až uvidí, jak jsou jejich falešní bohové ničeni, ale to se musí stát,
abyste Mě mohli poznat jako jediného pravého živého Boha. Vaši falešní bohové jsou jen iluze,
které si vymyslel nepřítel, aby Mi ukradl vaše uctívání.
Mnozí z vás v poslední době pocítili pohnutí ducha. Ve své duši jste pocítili pláč nad ztracenými,
nad těmi, kteří Mě neznají. Cítili jste můj zármutek nad těmi, kteří budou nakonec ztraceni.
Přišel čas, aby na zemi byly vyneseny mé soudy. Mnoho životů bude ztraceno v tom,
co přichází. Mnoho duší bude ztraceno pro nepřítele, pokud moji lidé Mě nebudou v tomto čase
poslouchat. Přeji si, aby se moji lidé soustředěně modlili modlitby - za ztracené, za jejich města, za
jejich národy, abych jim mohl prokázat milosrdenství. Pokud Mne moji lidé nebudou poslouchat,
někteří ze ztracených budou mezi jejich vlastními rodinami
a milovanými. V této době budou velmi trpět za svou nedostatečnou poslušnost.
Řekněte jim to. Řekněte jim, že přicházím. Řekněte jim, aby byli připraveni vyslechnout mé
příkazy. Řekněte jim, aby se začali modlit a nepřestali, dokud to neskončí. Řekněte jim, že
přicházím.
Uvidíte strašlivé pohledy. Srdce lidí skutečně selžou při tom, co uvidí. Přichází změna. Po této
změně se věci už nikdy nevrátí do starých kolejí. Tato změna se nebude jevit tak, jak si myslíte.
Přijde jemně, ale je to velká změna, v zákulisí, a její dopad bude velký. Změna se neprojeví
okamžitě, ale až postupem času. Jakmile však jednou nastane, nebude možné ji vrátit zpět.
Jakmile tato změna nastane, nebudete ji moci přehlédnout a budete vědět, o co jde.
Musíte mému lidu říci, jak se na tuto změnu připravit. Řekněte jim, že je miluji (v jeho hlase jsem
slyšela tak neuvěřitelný smutek a žal, když říkal, že nás miluje!) Řekněte jim, že mé soudy jsou
spravedlivé a ti, kteří jsou nyní souzeni, mají čas činit pokání. (Jsou lidé, do jejichž životů již začíná

dopadat Boží ruka soudu - v duchu jsem viděla, že právě tyto lidi zde má na mysli).
Ti, kteří budou souzeni později, už ne.

Řekni mým lidem, aby přede Mnou prošli (viděla jsem v duchu jeho trůn a cítila jsem,
že modlitbou myslí, že mají přijít před jeho trůn) a činili pokání ze všech hříchů, o kterých vědí,
že je mají, a nechali Mě, abych jim pomohl. Čas odvrátit se od svých hříchů je nyní – nečekejte,
mé děti! Nečekejte, neboť čas je mnohem kratší, než si myslíte. Přijďte přede Mne a vyznejte své
hříchy hned, neboť mé soudy přicházejí do vaší země a mnozí z vás nebudou mít později
čas. (Když to řekl, pocítila jsem v duchu opravdu strašnou tíhu.) Nesmíte to zanedbat.
Dokonce i hříchy, které považujete za malé, musíte vyznat, abych vám mohl odpustit hned teď,
a musíte se od nich odvrátit. To, co přijde v tomto příštím roce, vytvoří pro mnohé z vás
kamenitou cestu, po které budete kráčet, a vaše časy nebudou snadné. Těžkosti budou
v hojném počtu všude kolem vás.
Změny, které nyní vidíte, jsou jen samotným začátkem. Někteří z vás se domnívají, že se vše vrátí
tak, jak bylo, a že to bude (jak říkáme) "jako obvykle", ale nebude tomu tak. Změny
tu zůstanou.

V nadcházejících měsících budete mít pocit, že stojíte na pohyblivých píscích, protože změny budou
neustálé. U některých z těchto změn můžete mít podezření, že přijdou, jiné budou pro mnohé z
vás naprostým překvapením.
Je čas jít kupředu, moji lidé, neboť čas se krátí.
Ježíš

Ž 96, 5: Všechna božstva národů jsou bůžci, ale Hospodin učinil nebe.
Ž 106, 36: Sloužili jejich modlářským stvůrám a ty se jim staly léčkou;
Lk 21, 25-26
25: Budou znamení na slunci, měsíci i na hvězdách, na zemi zachvátí národy úzkost v bezradnosti nad
hukotem a příbojem moře.
26: Lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přijde na celou zem, neboť mocnosti nebeské
budou otřeseny.
Jl 2, 13: Roztrhněte svá srdce, ne oděv, navraťte se k Hospodinu, svému Bohu, neboť je milostivý
a plný slitování, shovívavý a nejvýš milosrdný. Jímá ho lítost nad každým zlem.

1556. 9. května 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 30. června 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

ZÁVĚREČNÉ PŘÍPRAVY

Mé děti, nastal čas vašich posledních příprav. Už nějakou dobu jste věděly, co se blíží a že se
musíte připravit.
Blíží se událost, která je plánována a která změní vše, jak to nyní znáte. Národy změní své
postavení, vůdci si vymění místa. Jeden národ bude v popředí pozornosti a jeho změny se budou
odrážet po celém světě, prostřednictvím ostatních národů, protože vše, co tento jeden národ
udělá, ovlivní všechny ostatní.
Tento národ neudělá manévr, ale bude proti němu podniknuta akce. Nastoupí nový vůdce,
ne dobrý, ale zlý. Až to uvidíte, vězte, že se vše změní a změní se to velmi rychle. Tyto změny
nebudou dobré.
Připravte se nyní, neboť jsem vám řekl, co má přijít. Moji lidí budou velmi pronásledováni
a budou žít daleko pod svými možnostmi, protože všechny národy se je budou snažit zabít.
Až to uvidíte, vězte, že váš čas je velmi krátký a že se vracíte domů.
Ježíš

2Thes 2, -12
1: Pokud jde o příchod Pána Ježíše, kolem něhož budeme shromážděni, prosíme vás, bratří,

2: abyste se nedali snadno vyvést z rovnováhy nebo vylekat nějakým projevem ducha nebo řečí či listem,
domněle pocházejícím od nás, jako by den Páně měl už nastat.
3: Žádným způsobem se nedejte od nikoho oklamat, protože nenastane, dokud nedojde ke vzpouře proti
Bohu a neobjeví se člověk nepravosti, Syn zatracení.
4: Ten se postaví na odpor a povýší se nade všecko, co má jméno Boží nebo čemu se vzdává božská pocta.
Dokonce usedne v chrámu Božím a bude se vydávat za Boha.
5: Nevzpomínáte si, že jsem vám to říkal, ještě když jsem byl u vás?
6: Víte přece, co zatím brání tomu, aby se ukázal dříve, než přijde jeho čas.
7: Ta nepravost již působí, ale jen skrytě, dokud nebude odstraněn z cesty ten, kdo tomu brání.
8: A pak se ukáže ten zlý, kterého Pán Ježíš zabije dechem svých úst a zničí svým slavným příchodem.
9: Ten zlý přijde v moci satanově, bude konat kdejaký mocný čin, klamná znamení a zázraky
10: a všemožnou nepravostí bude svádět ty, kdo jdou k záhubě, neboť nepřijali a nemilovali pravdu, která
by je zachránila.
11: Proto je Bůh vydává do moci klamu, aby uvěřili lži.
12: Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale nalezli zalíbení v nepravosti.
Mt 24, 6-10
6: Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách; hleďte, abyste se nelekali. Musí to být, ale to ještě nebude
konec.
7: Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha místech.
8: Ale to vše bude teprve začátek bolestí.
9: Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno.
10: A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět;

1557. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 3. května 2021.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

ZMATEK PRONIKL DO LŮNA CÍRKVE

Přijměte požehnání z Otcovského domu.
Jste stvoření naplněná Božím milosrdenstvím, které vás neopouští.
Rychle se blížíte k setkání s tím, na co mnozí z vás čekali celá léta. Proste Nejsvětější Trojici a
naši Královnu a Matku o pomoc, o neustálou pomoc, abyste na poslední chvíli nezběhli
k nepříteli.
Využijte duchovní obranu, aby vás pokušení zdánlivého zastavení pandemie nevedlo k tomu, že se
stanete obětí zlých činů těch, kdo chtějí vyhubit část světové populace.
Už to bylo oznámeno!…
Události vám nedopřejí oddech a země si nebudou schopny rychle pomoci. Zůstaňte bdělí!
Zápach Země stoupá až k srdci Nejsvětější Trojice a andělské chóry pozvedají svůj hlas:
"SVATÝ, SVATÝ, SVATÝ JE PÁN ZÁSTUPŮ".
Lidské stvoření se odvrátilo od povinností jako dětí našeho Krále a Pána Ježíše Krista. Lhostejnost
a neúcta k naší Královně a Matce je nejtěžším hříchem této generace, na kterou dopadne její
vlastní pohrdání Bohem.
Uskutečnění ďábelských plánů k vyhlazování nenechá na sebe dlouho čekat. Válka, kterou tiše
zakoušíte, se touto epidemií stane veřejnou a použití zbraní se blíží k této generaci, kvůli aroganci
těch, kdo chtějí vyjednat svou moc.
Na potravinářské plantáže přijde invaze nemocí a s ní se na Zemi rozšíří přízrak hladomoru.
Nezapomeňte si připravit požehnané hrozny. Upozorňuji vás, že víra je nezbytná.
Boží lidé, vyzývám vás, abyste se modlili za Chile a Bolívii, budou ve zprávách.
Boží lidé, modlete se, modlete se za Portoriko a Střední Ameriku, bude se třást.
Boží lidé, zmatek pronikl do lůna církve Krista, tato instituce se stále potácí.
Boží lidé, modlete se za Indii a nezapomeňte se modlit za Argentinu, které hrozí
nebezpečí.
Boží lidé, modlete se za Itálii, setká se s terorismem.
Lidé našeho Pána a Krále Ježíše Krista:
Chaos přichází skrze nemoc těla i ducha, zapomněli jste na kvas života – na lásku.
Zkoumejte sami sebe, je naléhavé, aby se každý podíval do svého nitra – není
to hra, neboť takto se rozhodnete mezi obrácením, spásou, nebo zda budete dál
klamat sami sebe a ztrátou vaší duše.
Buďte k sobě upřímní, v této chvíli nemůžete být duchovně nezodpovědní lidé jako
včera. Je naprosto nutné, abyste se rozhodli pro vnitřní změnu, a to ihned!

Zestárlá Země se bude silně třást, jako ten, kdo se snaží nezhroutit. Velká města, která
poskytovala útočiště bezuzdné svobodné vůli lidských stvoření, se budou silně třást.
Neunavujte se čekáním, připravte se, protože náročná práce duše, utrpení a nouze, spolu
s pádem světové ekonomiky, povedou tuto generaci k úplné očistě.
Zasvěťte zvláštní měsíc naší Královně a Matce.
Tento měsíc projevte Matce našeho Krále a Pána Ježíše Krista lásku, kterou si zaslouží.
Modlete se a uvádějte modlitbu do praxe. Naše Matka se za vás přimlouvá: zasvěťte jí
tento měsíc zvláštním způsobem a buďte stálí pro zbytek svého života.
Kéž je v nebi i na zemi navždy uctívána nejsvětější svátost oltářní.
Žehnám vám.
Svatý archanděl Michael

1558. Poselství Ježíše ze dne 10. května 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com
CESTUJTE RYCHLE

Pohybuji se v srdcích mnoha svých dětí, abych jim ulehčil jejich břemena. Děti, máte-li přežít delší
dobu, musíte se připravit na to, co přichází.
Vyvstane velké pronásledování - objeví se náhle, protože nepřítel vašich duší vás chce překvapit
nepřipravené. Mnoho svých dětí přesunu do bezpečí, na skrytější místa. Mým přáním je, abyste
cestovali nalehko a rychle.
Poslechněte Mě okamžitě - když řeknu, jdi, pak jděte. Je to pro vaši vlastní ochranu, neboť se vám
k tomu otevírá jen malá příležitost, abyste to učinili. Poskytnu vám vše, co budete potřebovat,
nebojte se.
Nemohu vás chránit, jestli Mě neposlechnete.
Ježíš

Zj 12, 10-12
10: A slyšel jsem mocný hlas v nebi: "Nyní přišlo spasení, moc a království našeho Boha i vláda jeho
Mesiáše; neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je před Bohem osočoval dnem i nocí.
11: Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví. Nemilovali svůj život tak, aby se
zalekli smrti.
12: Proto jásejte, nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte! Běda však zemi i moři, neboť sestoupil
k vám ďábel, plný zlosti, protože ví, jak málo času mu zbývá."

1559. Poselství Ježíše ze dne 11. května 2021
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

VELMI TEMNÁ DOBA

Mnohé z mých dětí cítí, že do jejich říše přichází temnota. Mé děti, je to mnohem horší, než se
obáváte. Vezmu mnohé ze svých ze země ještě před tímto časem a hned, jak začne. Buďte vždy
připraveny opustit své pozemské pole působnosti a být povolány na cestu domů. (Netuším, proč

zde řekl na "cestu domů" místo "domů", a znovu jsem si to ověřila, ale stále říká "na cestu domů",
a napadlo mě, jestli to nesouvisí se snem/vizí, kterou jsem měla někdy v minulém roce, kde jsem
viděla křesťany cestující v Duchu svědectví. Byli jsme stále na zemi, ale nebyli jsme omezeni
pozemskými těly. Nikdy jsem nic podobného v Duchu neviděla).
Zlý, který brzy povstane, způsobí mému lidu mnoho škody, a to se musí naplnit, aby všechno
mohlo dojít ke svému konci. Bezpráví zvítězí a na zemi nebude ochráněn nikdo, kdo Mě nezná. To
je soud pro ty, kdo si vybírají svůj hřích místo Mne, a Já dovolím mnoho, abych vyzval ztracené
hříšníky k pokání. Podmínky se stanou velmi tíživé.
Děti, bude to doba velkých těžkostí na zemi, protože zlo bude vládnout a spravedlivým se budou
[lidé] vyhýbat. Ten, kdo se dostane k moci, vám vezme všechno, co se vzít dá, ve snaze donutit
vás, abyste Mne zapřely.
Vydržte až do konce, abyste mohly být zachráněny, jinak zůstanete navždy v moci zla. Především
si zachovejte silnou víru ve Mne. Budete v pokušení přestat věřit, až budou narůstat tlaky na vás a
vy nebudete vědět, jak je ovlivnit. Jediná vaše možnost, jak je ovlivnit, bude modlitba ke Mně.
Tato doba byla již dávno předpověděna v mém svatém Slovu a nyní se to musí stát, protože země
se otřásá pod tíhou tolika hříchů. (Slyšela jsem, jak se motor starého auta otřásá, jako se otřásají

těsně před tím, než celý motor vypoví službu.)
Ježíš

Poznámka: Byla jsem na ranní modlitbě s Pánem, když jsem v Duchu začala něco vidět. Viděla
jsem Bílý dům. Pan Biden měl tiskovou konferenci a pronášel předem připravený projev o nějaké
významné události, která se stala. V zákulisí jsem viděla usmívající se Nancy Pelosi a cítila jsem
kolem ní zlo. Něco v tom, co se dělo, bylo naplánováno. Konference skončila a já jsem viděla, jak
se kolem pana Bidena shlukují muži, protože došlo k další katastrofální události, a jak rychle
odchází do své kanceláře, aby se informoval o nejnovějším vývoji.
Pak jsem viděla, že udeřily četné události, jedna za druhou, a znovu jedna za druhou – samé
důležité, zásadní události. A viděla jsem, jak je pan Biden snaží všechny řešit. Bylo jasné, že tyto
události jsou nečekané a on je jimi zcela zahlcen a začíná být zmatený. Najednou jsem viděla, že
vůbec není schopen dělat svou práci (nechápala jsem proč), a zmizel ze scény.
V té době jsem viděl, že mnozí v Americe jsou tak vyděšení, že prostě chtějí, aby někdo převzal
otěže, a v této chvíli jim bylo okonce jedno, kdo.
A pak je někdo velmi zlý skutečně převzal. Někdo, kdo měl v sobě tolik zla, že bych nebyla
překvapena, kdyby to byl ten, jehož Bible předpovídá těsně před koncem. Mohla jsem cítit jeho
nenávist k Božímu lidu a cítila strach, který vzbuzuje ve všech, kdo ho dobře znají. Vidím, že
vládne železnou pěstí. Nevidím v něm vůbec žádné světlo, jen temnotu.

Tohle bude vskutku velmi temná doba. Až se to všechno stane, věřím, že se ocitneme ve Velkém
soužení.
Když jsem meditovala o tom, co jsem viděla, pochopila jsem, že tento zlý muž, který se ujme moci,
je jedním z ďáblových lidí. Jakmile nastoupí na toto místo v čele našeho národa, vstoupí do něj
Satan a převezme nad ním úplnou kontrolu.

1560. Poselství Ježíše ze dne 12. května 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

NEPŘÁTELSKÁ SPIKNUTÍ

Mé děti, nepřítel intrikuje proti vám ve stínu. Jeho plány jsou rozsáhlé a smrtící.
Nastal čas jeho hněvu.
Ježíš

Zj 12, 10-12
10: A slyšel jsem mocný hlas v nebi: "Nyní přišlo spasení, moc a království našeho Boha i vláda jeho
Mesiáše; neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je před Bohem osočoval dnem i nocí.
11: Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví. Nemilovali svůj život tak, aby se
zalekli smrti.
12: Proto jásejte, nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte! Běda však zemi i moři, neboť sestoupil
k vám ďábel, plný zlosti, protože ví, jak málo času mu zbývá."

1561. Poselství Ježíše ze dne 13. května 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

VÁŠ MAJETEK BUDE BRZY BEZCENNÝ

Proč mi mé děti nedůvěřují natolik, aby se přesunuly, když jim ukazuji, že mají jít? Cožpak jsem
vám vždycky neposkytl to, co potřebujete? Neuvědomujete si, že je to pro vaše bezpečí a pro vaše
dobro?
Mé děti, až dosud byl vaší jistotou váš domov a život, který jste si vybudovaly na zemi, ale to vše
se změnilo, protože už nejste v bezpečí.
Nepřítel vás ukolébal, abyste usnuly ve své nevšímavosti, zatímco vám vytvořil falešný pocit
bezpečí, protože vše, co je potřeba k vašemu zničení, bylo připraveno. Není mým přáním, aby
se mu to podařilo, ale abyste se rychle probudily a šly udělat vše, co vám ukazuji, abyste udělaly.

Veškerý váš světský majetek bude brzy bezcenný, a kde bude pak vaše zabezpečení?
Ježíš

Zj 12, 11-12
11: Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví. Nemilovali svůj život tak,
aby se zalekli smrti.
12: Proto jásejte, nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte! Běda však zemi i moři, neboť sestoupil
k vám ďábel, plný zlosti, protože ví, jak málo času mu zbývá.

1562. Poselství Ježíše ze dne 14. května 2021.
Nástroj: Glynda Linkous USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

TĚŽKÁ ZAVAZADLA

Mé děti, musíte odlehčit svá břemena, abyste prošli tím, co přichází, protože mnozí z vás budete
v pohybu. Nemůžete s sebou nosit velké množství majetku, máte-li být mobilní.
Ve svém svatém Slovu jsem řekl, že máte-li dva pláště, darujte jeden z nich. Přeji si, abyste se
o to snažili nyní a podělili se s těmi, kdo potřebují tyto věci, které vy už brzy potřebovat nebudete.
Tímto způsobem si nashromáždíte mnoho zásob pro sebe v čase velkého nedostatku, který k vám
brzy přijde. (protože co zasejete, to sklidíte – sdílením zaséváte semínka pro své budoucí potřeby.)
Nečekejte.
Ježíš

Př 19, 17: Hospodinu půjčuje, kdo se nad nuzným smilovává, on mu odplatí jeho dobročinnost.
Lk 3, 9-11
9: Sekera už je na kořeni stromů; a každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně.“
10: Zástupy se Jana ptaly: "Co jen máme dělat?"
11: On jim odpověděl: „Kdo má dvoje oblečení, dej tomu, kdo nemá žádné, a kdo má co k jídlu, udělej také
tak.“
Lk 6, 38: Dávejte, a bude vám dáno; dobrá míra, natlačená, natřesená, vrchovatá vám bude dána do klína.
Neboť jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám.“
2Kor9, 1-10
1: O pomoci bratřím je vlastně zbytečné vám psát.
2: Znám přece vaši ochotu, o níž s hrdostí makedonským bratřím říkám, že Achaia je už od loňska
připravena. Vaše horlivost byla pobídkou pro mnohé z nich.
3: Posílám však tyto bratry proto, aby se moje hrdost na vás v této věci neukázala prázdnou chloubou:
chtěl bych, abyste byli připraveni tak, jak jsem jim o tom vyprávěl.

4: Kdyby se mnou přišli makedonští a shledali, že nejste připraveni, bylo by to velkým zahanbením pro nás
– natožpak pro vás! – protože jsme o vás mluvili s takovou jistotou.
5: Proto jsem pokládal za nutné vyzvat tyto bratry, aby k vám šli napřed a připravili váš dávno slíbený dar
tak, aby byl pohotově a byla to opravdu štědrost, a ne lakota.
6: Vždyť kdo skoupě rozsévá, bude také skoupě sklízet, a kdo štědře rozsévá, bude také štědře sklízet.
7: Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; vždyť
'radostného dárce miluje Bůh'.
8: Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete, a
ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo,
9: jak je psáno: 'Rozdělil štědře, obdaroval nuzné, dobrota jeho trvá navěky."
10: Ten, který 'dává semeno k setbě i chléb k jídlu', dá vzrůst vaší setbě a rozmnoží 'plody vaší
spravedlnosti'.

1563. 10. srpna 2019. Připomínka poselství Boha Otce ze dne 10. srpna 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

ZUŘIVOST

Strašný čas přichází na zem, kdy nikdo, jenž se neřídí zlem, nebude v bezpečí. (Jen lidem, kteří

jsou ve službách Zlého, bude dovoleno žít).

Nepřítel je mezi vámi, mé děti a začíná nové tažení nenávisti, které předčí všechna ostatní, která
přišla před ním. Zuřivost začne stoupat v bezbožných a nepodobá se ničemu, co jste kdy viděli.
Nepřítel ví, že má málo času a už dlouho osnoval tento plán nenávisti.
Zabíjení mých lidí bude přibývat a stále růst. Nenávist lidí nepřítele se stane téměř šílenou, až se
na jistých místech stane stále víc přijatelné zabíjet ty, kdo hlásají mé Jméno.
Bůh Otec

Zj 12, 10-12
10: Ocitl jsem se ve vytržení ducha v den Páně, a uslyšel jsem za sebou mocný hlas jako zvuk polnice:
11: Co vidíš, napiš do knihy a pošli sedmi církvím: do Efezu, do Smyrny, do Pergama, do Thyatir, do Sard,
do Filadelfie a do Laodikeje."
12: Obrátil jsem se, abych viděl, kdo se mnou mluví. A když jsem se obrátil, spatřil jsem sedm zlatých
svícnů;
Ž 27, 3: Kdyby se proti mně položilo vojsko, mé srdce nepocítí bázeň, kdyby proti mně i bitva vzplála,
přece budu doufat.
Dt 31, 6: Buďte rozhodní a udatní, nebojte se a nemějte z nich strach, neboť sám Hospodin, tvůj Bůh, jde
s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě.
1Petr 5, 8-9
8: Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako ‚lev řvoucí‘ a hledá, koho by pohltil.

9: Vzepřete se mu, zakotveni ve víře, a pamatujte, že vaši bratří všude ve světě procházejí týmž utrpením
jako vy.
Jan 15, 18-25
18: Nenávidí-li vás svět, vězte, že mě nenáviděl dříve než vás.
19: Kdybyste náleželi světu, svět by miloval to, co je jeho. Protože však nejste ze světa, ale já jsem vás
ze světa vyvolil, proto vás svět nenávidí.
20: Vzpomeňte si na slovo, které jsem vám řekl: Sluha není nad svého pána. Jestliže pronásledovali mne,
i vás budou pronásledovat – jestliže mé slovo zachovali, i vaše zachovají.
21: Ale to vše vám učiní pro mé jméno, poněvadž neznají toho, který mě poslal.
22: Kdybych byl nepřišel a nemluvil k nim, byli by bez hříchu. Nyní však nemají výmluvu pro svůj hřích.
23: Kdo nenávidí mne, nenávidí i mého Otce.
24: Kdybych byl mezi nimi nečinil skutky, jaké nikdo jiný nedokázal, byli by bez hříchu. Ale oni je viděli,
a přece mají v nenávisti i mne i mého Otce.
25: To proto, aby se naplnilo slovo napsané v jejich zákoně: Nenáviděli mě bez příčiny.

1564. 16. května 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 9. června 2011.
Nástroj: Glynda Linkous USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

V AMERICE BUDE SMUTEK A PLÁČ

Modlila jsem se a ptala se Pána, zda má pro lidi nějaké Slovo pro čtvrteční večerní rozhlasový
pořad. Toto byla jeho odpověď:
Vskutku, mám Slovo pro tebe, mé dítě, a pro všechen můj lid i pro ty, kdo ještě nejsou moji.
Řekni jim, že je miluji láskou, která neumírá. Já jsem Ten, který je nikdy neopustí, nikdy nebude
nevěrný. Toužím je vidět žít šťastný, naplněný život, ne život naplněný prázdnými prchavými
požitky.
Toužím po tom, aby se ve Mně našli během přicházející bouře, abych je mohl chránit, zaopatřit
a ochránit před újmou, ale mnozí Mě vidí jako slabého nebo krutého, protože nemají žádné
vědomosti.
Spokojují se s moudrostí světa, místo aby hledali mou moudrost. Postavili si pevné domy jako
útočiště, o kterých si myslí, že je ochrání před katastrofou, ale mýlí se, protože nevědí, jaké
katastrofy mám připravené pro ty, kdo Mne zapírají, a jejich pevné domy je nezachrání.
Toto bohatství je neochrání, ani jejich moudrost je neuchrání před mou mocnou rukou, neboť
vidím plány, které si udělali, a zkaženost v jejich srdcích.
Vytvořili si bohy, kteří je nemohou zachránit. Udělali ze sebe bohy tohoto světa, ale v onen čas
jim ukážu, že nejsou žádnými bohy, ale slabými a chabými a neznalými pravé moudrosti. V té
době zjistí, že mají nedostatky, a kdo je pak ochrání? Kdo tě zachrání, přede Mou mocnou rukou
soudu, ó, pošetilý člověče?
V onom čase uvíznou ve svých vlastních osidlech a velká bude zkáza, která pak na ně dopadne.
Chci, aby se ke Mně obrátili a byli zachráněni a nezahynuli, ale oni Mě odmítají slyšet a odvrátit
se od své špatnosti.
Běda těm, kdo jsou moudří ve svých vlastních očích, neboť před jejich očima přivedu jejich
moudrost vniveč. Běda těm, kdo vymýšlejí zlé plány proti mému lidu pro svůj vlastní prospěch,
neboť vůbec neuniknou mé mocné ruce soudu. Běda těm, kdo odmítají pomáhat chudým a
bezmocným, když mohou, neboť sami budou v nouzi.
Hladomor přijde brzy do země Ameriky. Země známá hojností bude mít brzy nedostatek potravin,
aby nasytila i svůj vlastní lid, neboť na tuto zemi dopadne má mocná ruka soudu. Shromažďujte
si zásoby, můj lide - shromažďujte si obilí, abyste nasytili své maličké, neboť hlad k vám přijde
rychle a bez varování, a skutečně přijde brzy. Uchovávejte si ve svých srdcích mé Slovo, neboť
vám bude útěchou v těchto dnech žalu.
V Americe bude velký pláč a smutek, neboť se přiblížil její čas, aby poznala mé soudy. Ale zde
bude také poznána má sláva mezi mým lidem, neboť v tomto čase velké temnoty bude jasně zářit
má mocná síla mezi mými vyvolenými.
Ježíš

Žid 13, 5: Nedejte se vést láskou k penězům; buďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť Bůh řekl:
'Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu.'
1Jan 4, 15-16
15: Kdo vyzná, že Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu.
16: Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni. Bůh je láska, a kdo zůstává
v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm.
Job 28, 12-13
12: Ale moudrost, kde se najde? Kde je místo rozumnosti?
13: Člověk nezná její cenu, v zemi živých se nenajde.
Job 28, 28: a řekl člověku: 'Hle, bát se Panovníka, to je moudrost, vystříhat se zlého, toť rozumnost.'
Ž 57, 2: Smiluj se nade mnou, Bože, smiluj se nade mnou, k tobě se utíká moje duše. Utíkám
se do stínu tvých křídel, dokud nepomine zhoubné nebezpečí.
Ž 49, 6-7
6: Proč bych se bál ve zlých dnech, když mě obklopují zvrhlí záškodníci,
7: kteří spoléhají na své jmění a svým velkým bohatstvím se chlubí?
Př 11, 4: V den prchlivosti neprospěje majetek, kdežto spravedlnost vysvobodí od smrti.
Př 18, 10-12
10: Pevná věž je Hospodinovo jméno, k němu se uteče spravedlivý jak do hradu.
11: Pevnou tvrzí je boháčovi jeho majetek, jeví se mu jako nedostupná hradba.
Jr 2, 28: Kde jsou tví bohové, které sis udělala? Ať vstanou a zachrání tě ve zlý čas, vždyť máš tolik
bohů, kolik měst, Judo.
Jr 11, 12: Ať si judská města a obyvatelé Jeruzaléma jdou úpět k bohům, jimž pálí kadidlo; nebudou
s to je spasit, až na ně dolehne zlý čas.

1565. Poselství Ježíše ze dne 10. května 2021.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

HLÁSEJTE NALÉHAVOST OBRÁCENÍ

Moji lidé:
Přijměte mé požehnání, ať má Láska silně pronikne do každého z vás, moje děti.
Jste generací Očisty. Proto vás neustále vedu, abyste se neztratily tváří v tvář zmatku, který
neustále rozsévají ti, kdo se oddali zlu.
Můj Katejon, posílený mým věrným lidem, je překážkou plánům globálního
podmanění budoucí vládě, která je již vedena antikristem.
Neztrácejte se ve svém lidském egu. Největší překážkou pro většinu mého lidu je v tuto chvíli
duchovní slepota. A co očekáváte? Jak se vrátit do minulosti tváří v tvář neustálému utrpení?
Neztrácejte tento čas, zdokonalujte se, odhoďte do propasti své lidské ego, které stále drží
v zajetí vaše myšlenky.
Přestaňte si myslet, že jste nejlepší, že všechno víte a že vaši bratři jsou neschopní!
Dost bylo těchto "obílených hrobů" [Mt 23,27], které jsou uvnitř odporné kvůli jejich lidskému
egu nafouknutého lží!
Není to poznání, co dává duši spásu, ani nevědomost vás nepřivede ke Mně.
Potřebujete duchovní rovnováhu a víru ve Mne, a přesto místo toho dál sbíráte
informace od nedokonalých lidských tvorů.
Moji lidé říkají, že Mě milují, aniž by se vnitřně proměnili…
Tvrdíte, že Mě milujete, a přitom nosíte odporné hadry, které nakazí všechny, kdo zůstávají blízko
vás…
Říkáte, že jste mými dětmi, a Já nacházím tolik soudců, diktátorů, těch, kdo páchají genocidu,
zloděje pokoje svých bratří a sester…
To nejsou moji lidé, moji lidé jsou ti, kdo Mě milují v "Duchu a Pravdě" [Jan 4,23],
kdo milují svého bratra, váží si ho a pomáhají mu.
Mezi mým lidem je tolik soudců, kteří, nadutí pýchou, se posadili po mé pravici i levici bez Božího
schválení a zapomněli, že "kdo chce být velký, musí být služebníkem všech a ne soudcem všech"
[Mt 20,17].
Hlásejte naléhavost obrácení, pokání, bezprostřední blízkost mého aktu milosrdenství pro lidstvo:
VAROVÁNÍ.
Mé nástroje kážou o tom, jak je naléhavé, aby se mé děti vrátily do mého Domu vzhledem
k velkým zkouškám, v nichž žijí, a k těm, které přijdou a budou ještě těžší.
Nemodlete se ke Mně ve strachu, Já jsem milosrdný a přijímám všechny, kdo přijdou přede Mne.
Dost bylo tvrdohlavých arogantních lidí, kteří se nemění a utápějí se ve vlastním bahně!
Moje církev je zkoušená, tak zkoušená, že chodíte po špatné cestě…
Můj Zákon je jediný: neměnný, neodvolatelný…

Já jsem stejný, jaký jsem byl včera, dnes a navěky [Žid 13,8]…
Milujte mou Matku a modlete se spojeni s ní, která shromažďuje mé děti do jednoho stáda.
Sjednoťte se s mou Matkou tohoto 13. května s láskou, oddaností a s pevným záměrem obrácení.
Modlete se, mé děti, mé Slovo není překrouceno podle momentální potřeby.
Vyzývám vás, abyste se horlivě modlily za Kalifornii, která se chvěje.
Vyzývám vás, abyste se modlily, mocnosti se vydaly cestou otevřeného boje.
Modlete se s vědomím, že k obrácení musí dojít nyní, dřív, než bude příliš pozdě.
Moji milovaní lidé, vraťte se ke Mně v naprostém pokání, milujte se navzájem a "kdo z vás je bez
hříchu, ať první hodí kamenem" [Jan 8,1-7].
Má Láska je nepochopitelná pro lidské stvoření. Vraťte se rychle, protože den může být jako
hodina.
Má láska na vás stále čeká.
Váš milosrdný Ježíš

1566. Poselství Matky Spásy ze dne 12. května 2021.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

NEZTRÁCEJTE SE VE FALEŠNÝCH PROUDECH

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
POSLECHNĚTE A OBRAŤTE SE. BUĎTE MILOVNÍKY MÉHO SYNA PŘÍTOMNÉHO
V NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ.
Je naléhavě nutné, abyste se zasvětily mému Neposkvrněnému Srdci a respektovaly Písmo svaté
a pravé učení církve. Neochabujte, neztrácejte se ve falešných proudech, které vás odvádějí od
Pravdy hlásané mým Synem.
Modlete se za církev mého Syna, buďte napravujícími dušemi před Trojičným trůnem.
Uchovávejte svá srdce v mém Neposkvrněném Srdci, které je štítem proti zlu. Buďte
napravujícími dušemi Nejsvětějším Srdcím, a tak se duchovně posilujte tváří v tvář potřebám,
kterým čelíte a v budoucnu budete čelit.
Udržujte bohatou úrodou ve svých rukou k prospěchu svých bratří, když jste se nejprve obrátili,
aby plody, o které se dělíte se svými bratry, pocházely z věčného života, a ne ze zamořeného
lidského ega.
Dětičky:
Obrácení je naléhavé před bezprostředním naplněním toho, co jsem vám oznámila.
Zůstávám s vámi, nebojte se – jsem vaše Matka, můj Syn mi vás svěřil. Neopustím vás, přijďte
ihned ke Mně.

NAKONEC MÉ NEPOSKVRNĚNÉ SRDCE ZVÍTĚZÍ.
Žehnám vám svou mateřskou láskou.
Matka Maria

1567. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 12. května 2021.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

VYZÝVÁM VÁS K OKAMŽITÉMU OBRÁCENÍ

Milovaní Boží lidé:
Jako velitel nebeských armád vás v tento den, kdy si připomínáte památku naší Královny a Matky
s titulem "Panny Marie Růžencové z Fatimy", vyzývám vás k okamžitému obrácení.
JE NALÉHAVÉ, ABY BOŽÍ LIDÉ VZALI NA VĚDOMÍ TENTO PŘÍTOMNÝ OKAMŽIK, KDY
SE DĚJINY LIDSTVA SBÍHAJÍ A ROZHODLI SE ODEVZDAT DO BOŽÍ VŮLE A ZASVĚTIT
SE NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI NAŠÍ KRÁLOVNY A MATKY.
K obrácení musí dojít hned! Je podstatné, abyste si uvědomili, že jste hříšníci, a v pokání vyznali
své hříchy a pevně se rozhodli k nápravě.
Jste pozváni, abyste se účastnili nebeské hostiny a na zemi byli stvořeními víry, naděje a lásky.
Lidstvo pocítilo dotek zneužité vědy, která vás udržuje bezmocné vůči pohromě této nemoci.
Ti, kdo nemilují Nejsvětější Trojici ani naši Královnu a Matku, i nadále odmítají obrácení, dokonce
i v těchto rozhodujících okamžicích, kdy si už jasně uvědomují budoucnost této generace.
Spolu s naší Královnou a Matkou vám žehnám.

Svatý archanděl Michael

1568. Poselství Ježíše ze dne 17. května 2021
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TOTO NENÍ CVIČENÍ

Už více než týden slyším v duchu stále znovu a znovu tato slova: Toto není cvičení. Toto není
cvičení. Toto není cvičení.
Protože stále přicházela, začala jsem meditovat o tom, co znamenají. Vím, že znamenají "Dobře,
tentokrát je to skutečné, tohle není cvičení", ale myslím, že jsem je doopravdy nepochopila,
dokud jsem o nich neřekla svému příteli, který o tom měl zkušenosti z armády. Můj přítel velmi
ztichl a pak mi začal vysvětlovat, že je to v podstatě termín, který se používá, když dojde ke
skutečnému útoku, a že ho námořnictvo upřednostňovalo zejména ve válečných situacích.
Mé děti, na americký národ se skutečně blíží útok. Přijde bez varování z noční oblohy. Národy,
které již dlouho touží po mnoha požehnáních, jimiž jsem tento národ zahrnul, mají plán. Vidí jeho
oslabený stav, protože jsem mu začal odpírat svou ochranu, a vědí, že nastal čas k útoku. Té noci
bude v království temnoty ztraceno mnoho duší.
Mějte na paměti, abyste neustále konaly pokání za všechny hříchy, neboť žijete v nebezpečných
časech. Buďte vždy připraveny být povolány ke Mně domů.
Až k tomuto útoku dojde, vše se ocitne v chaosu. Nastane bezpráví, protože rychle dojde k tomu,
že každý člověk bude hledět jen na sebe. Pro nikoho z mého lidu to nebude bezpečná doba.
Uzavřete se ve svých domech, jako to udělali Izraelité, když nad nimi prošel anděl smrti. Buďte
velmi pilní v modlitbách v každé době, ale modlete se neustále i v této době, protože se bude dít
mnoho věcí, které nevidíte. Hledejte Mě a Já vás povedu v tom, co máte dělat.
Nedovolte strachu, aby čas od času ovládl vaši mysl, ale stůjte pevně ve Mně a vězte, že Já budu
řídit vše, co děláte.
Ježíš

Žid 13, 6: Proto smíme říkat s důvěrou: ‚Pán při mně stojí, nebudu se bát. Co mi může udělat člověk?‘

Iz 41, 10: Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh.
Dodám ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.
Ž 23
1: Davidův. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.
2: Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod,
3: naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno.
4: I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla
a tvá hůl mě potěšují.
5: Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš.
6: Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu
se budu vracet do nejdelších časů.
1Tes 5, 17: V modlitbách neustávejte.
Sk 3, 19: Proto čiňte pokání a obraťte se, aby byly smazány vaše hříchy
1Jan 1, 9: Jestliže vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští
a očišťuje nás od každé nepravosti.
Lk 12, 18-20
18: Pak si řekl: 'Tohle udělám: Zbořím stodoly, postavím větší a tam shromáždím všechno své obilí
i ostatní zásoby
19: a řeknu si: Teď máš velké zásoby na mnoho let; klidně si žij, jez, pij, buď veselé mysli.'
20: Ale Bůh mu řekl: 'Blázne! Ještě této noci si vyžádají tvou duši, a čí bude to, co jsi nashromáždil?'
Ex 12, 23: Až Hospodin bude procházet zemí, aby udeřil na Egypt, uvidí krev na nadpraží a na obou
veřejích. Hospodin ty dveře pomine a nedopustí, aby do vašeho domu vešel zhoubce a udeřil na vás.
2Ti 3, 1: Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy.
Mt 13, 41: Syn člověka pošle své anděly, ti vyberou z jeho království každé pohoršení a každého,
kdo se dopouští nepravosti.
Mt 24, 12: A protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých.

1569. Poselství Ježíše ze dne 18. května 2021.
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LŽI NEPŘÍTELE

Tolik lidí stále potřebuje mé evangelium. Tolik lidí uvěřilo lžím nepřítele, že ještě zbývá mnoho
času, ačkoli tomu tak není. Tolik lidí se nadále směje, vysmívá a odmítá. Tito budou mnoho trpět,
až opustí tuto zemi, a v té době pro ně nebude žádný lék, protože mé Slovo je pravdivé.

Říkejte druhým o dobrých zprávách o mém Synu Ježíši, dokud můžete, děti, neboť to vám přidá
k vašim korunám a sklidíte mnoho odměn, i když budete na zemi. Zbývá málo času, aby byly
zachráněny ty poslední duše, než bude pro ně příliš pozdě.
Podávejte jim svědectví tak, jako jiní svědčili vám.
Ježíš

Mt 9, 37-38
37: Tehdy řekl svým učedníkům: „Žeň je velká, dělníků málo.
38: Proste proto Pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň!“
2Petr 3, 3-4
3: Především vám chci říci, že ke konci dnů přijdou posměvači, kteří žijí, jak se jim zachce,
4: a budou se posmívat: „Kde je ten jeho zaslíbený příchod? Od té doby, co zesnuli otcové, všecko
zůstává tak, jak to bylo od počátku stvoření.“
Mt 28, 19-20
19: Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého
20: a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do
skonání tohoto věku. “
1Thes 2, 19: Vždyť kdo je naše naděje, radost a vavřín chlouby před naším Pánem Ježíšem Kristem při
jeho příchodu, ne-li právě vy?
1Petr 5, 1-4
1: Starší mezi vámi napomínám, sám také starší, svědek utrpení Kristových i účastník slávy, která se má
v budoucnu zjevit:
2: Starejte se jako pastýři o Boží stádce u vás, ne z donucení, ale dobrovolně, jak to Bůh žádá, ne z nízké
zištnosti, ale s horlivou ochotou,
3: ne jako páni nad těmi, kdo jsou vám svěřeni, ale buďte jim příkladem.
4: Když se pak ukáže nejvyšší Pastýř, dostane se vám nevadnoucího vavřínu slávy.
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TOTO JE, CO OD VÁS ŽÁDÁM

Mnoho mých dětí poslouchá můj příkaz, aby se sbalily a přestěhovaly. Nebojte se, děti, neboť Já
vám poskytnu vše, co potřebujete na místech, kam vás stěhuji.
Tento čas vyžaduje, abyste žili jednodušeji a s málem. Nebojte se toho, neboť vás to osvobozuje,
abyste v tom krátkém čase, který vám zbývá, mohli dělat vše k čemu vás volám.

Tato práce je nesmírně důležitá - úroda je dobrá, ale mých dělníků je málo, protože se stali
nevšímaví ve svém pohodlném životě. Jděte vpřed, děti! Podejte svědectví těm ztraceným duším,
jako jiní svědčili vám! Nepromarněte čas, který vám zbývá.
Žádali jste Mě o mnoho, o to vás žádám Já.
Ježíš

Mt 9, 37-38
37: Tehdy řekl svým učedníkům: "Žeň je velká, dělníků málo.
38: Proste proto Pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň!"
2Petr 3, 3-4
3: Především vám chci říci, že ke konci dnů přijdou posměvači, kteří žijí, jak se jim zachce,
4: a budou se posmívat: "Kde je ten jeho zaslíbený příchod? Od té doby, co zesnuli otcové, všecko
zůstává tak, jak to bylo od počátku stvoření."
Mt 28, 19-20
19: "Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého
20: a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny
až do skonání tohoto věku. "
1Thes 2, 19: Vždyť kdo je naše naděje, radost a vavřín chlouby před naším Pánem Ježíšem Kristem při
jeho příchodu, ne-li právě vy?
1Petr 5, 4: Když se pak ukáže nejvyšší pastýř, dostane se vám nevadnoucího vavřínu slávy.
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ODMÍTNUTÍ POKYNŮ

Mé poslušné děti jsou v pohybu a přesouvají se na bezpečnější místa dřív, než bylo
plánováno. Některé z mých dětí odmítají být v bezpečí a raději dávají přednost tomu,
jak jsou nyní.
Mé děti, copak nevíte, že když dáváte přednost někomu, něčemu nebo nějakému místu
před poslušností ke Mně, dopouštíte se modloslužby? Nemyslíte si, že můj služebník
Abraham by raději zůstal ve své zemi, poblíž svých příbuzných? Máte svobodu volby, přesto
budete ke Mně volat, když se vám zhorší podmínky. Tehdy vám nemohu pomoci, když Mě
nyní odmítáte poslouchat.
Mnohé z mých dětí si samy dělají cestu kamenitou tím, že odmítají mé pokyny.

Ježíš
Fil 4, 19: Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete, podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši.
Mt 4, 4: On však odpověděl: "Je psáno:‚Ne jenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem,
které vychází
z Božích úst."
Mt 6, 28- 29
28: A o oděv proč si děláte starosti? Podívejte se na polní lilie, jak rostou: nepracují, nepředou –
29: a pravím vám, že ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl tak oděn jako jedna z nich.
Ge 12, 1: I řekl Hospodin Abramovi: "Odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce
do země, kterou ti ukážu."

Jan 3, 16: Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří,
nezahynul, ale měl život věčný.
2Petr 3, 9: Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost,
protože
si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání.
Iz 2, 8: Jeho země je plná bůžků, klanějí se dílu svých rukou, tomu, co vyrobili svými prsty.
Př 2, 6: Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.
Př 9, 10: Začátek moudrosti je bázeň před Hospodinem a poznat Svatého je rozumnost.
Ž 91
1: Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného.
2: Říkám o Hospodinu: "Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám."
3: Vysvobodí tě z osidla lovce, ze zhoubného moru.
4: Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost.
5: Nelekej se hrůzy noci ani šípu, který létá ve dne,
6: moru, jenž se plíží temnotami, nákazy, jež šíří zhoubu za poledne.
7: Byť jich po tvém boku padlo tisíc, byť i deset tisíc tobě po pravici, tebe nestihne nic takového.
8: Na vlastní oči to spatříš, uzříš odplatu, jež stihne svévolníky.
9: Máš-liútočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov,
10: nestane se ti nic zlého, pohroma se k tvému stanu nepřiblíží.
11: On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách.
12: Na rukou tě budou nosit, aby sis o kámen nohu neporanil;
13: po lvu a po zmiji šlapat budeš, pošlapeš lvíče i draka.
14: Dám mu vyváznout, neboť je mi oddán, budu jeho hradem, on zná moje jméno.

15: Až mě bude volat, odpovím mu, v soužení s ním budu, ubráním ho, obdařím ho slávou,
16: dlouhých let dopřeji mu do sytosti, ukáži mu svoji spásu.
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NEKLOPÝTŇETE

Dávejte pozor, abyste v tomto čase neklopýtli a nezhřešili, moji drazí, neboť nepřítel si
hlídá každé otevřené dveře do vaší duše. Jestli zhřešíte, bude mít k vám na čas přístup.
Nedovolte mu to. Jdete v nejnebezpečnějších časech, protože vše, co jste znali, se kolem
vás navždy mění a zkáza vystupuje právě před vámi.
Pro národ Ameriky a také pro mnohé další národy nastává nový den, kdy se jim již
nedostane její pomoci, neboť nebude schopna pomoci ani sama sobě.
Ostatní, kteří touží po svatosti, jsou unaveni jejími mnohými hříchy a vzpourou. Její
nestydatá propagace hříšnosti způsobuje, že se ji tito lidé snaží zničit. Protože zavrhla Mne
a vše, co je dobré a správné, opustil jsem ji a nebudu chránit její hranice, když tito
nepřátelé přijdou pro její lid.
Jen ty, kteří chodí těsně se Mnou, ochráním, protože naslouchají všemu, co říkám,
a poslechnou vše, k čemu dávám pokyny, abych je mohl chránit.
Připravte své srdce na smrt a zkázu, kterou brzy uvidíte, neboť bude velmi velká.
Ježíš

Lk 12, 35-36
35: Buďte připraveni a vaše lampy ať hoří.
36: Buďte jako lidé, kteří čekají na svého pána, až se vrátí ze svatby, aby mu hned otevřeli, až
přijde a zatluče na dveře.
Mk 13,33: Budou vás všichni nenávidět pro mé jméno; ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.
Iz 26, 3: Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem, pokojem, neboť v tebe doufá.
1Petr 1, 13: Odhodlaně se tedy připravte ve své mysli, buďte střízliví a celou svou naději upněte k
milosti, která k vám přichází ve zjevení Ježíše Krista.
1Petr 4,17: Přišel totiž čas, aby soud začal od domu Božího. Jestliže začíná od vás, jaký bude
konec těch, kteří se Božímu evangeliu vzpírají?
1Petr 5, 8: Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako ‚lev řvoucí‘ a hledá,
koho by pohltil.
Žid 12, 1-2
1: Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás
tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo,

2: s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Místo radosti, která
se mu nabízela, podstoupil kříž, nedbaje na potupu; proto usedl po pravici Božího trůnu.
Řím 12, 21: Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem.
Jan 10, 10: Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v
hojnosti.
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PROTI MÉMU ZÁMĚRU

Mé děti, nepřítel touží odstranit můj Obraz ze země. Všemožně zadal úkoly proti mému Obrazu,
které se nyní naplňují. Je na vás, abyste tato zadání ve svém životě překazili. Stvořil jsem muže
a ženu, stvořil jsem ženu jako vhodnou pomoc pro muže. Stvořil jsem pro vás celý svět, abyste
se z něj těšili, ale on útočí na můj záměr a snaží se jej změnit.
V budoucnu přijdou návrhy a vynálezy, které půjdou proti mému záměru a proti mé vůli, a vy si
na ně musíte dávat pozor a vyhnout se jim, protože jsou pro Mne velmi vážné. Nebuďte součástí
jeho plánu zkázy.
Ježíš

Poznámka: Cítím, že to zde souvisí s nějakou změnou DNA, ale cítím, že jde o víc - myslím, že se
rodí něco zlého, co bude vypadat jako technologie - něco nepůvodního - co nám bude vpraveno
do těla? Nevím, jestli je to cizí našim tělům, nebo cizí přímo tady. (Zní to šíleně, i když si to
myslím, ale to je to, co dostávám.)
Vývoj tohoto je přísně tajný, v zákulisí. Myslím, že je to něco, co nás nakonec učiní ovladatelnými.
Tato technologie přijde s velkým radostným příslibem, jakože už žádné nemoci nebo žádná
rakovina, žádné stárnutí, okamžitá krása nebo nesmrtelnost nebo něco podobného, ale ti, kdo si ji
vezmou, uvrhne do takového druhu pekla na zemi, jaké jste nikdy nepoznali.
Klíčové je, že to bude něco, co je proti původnímu Božímu záměru v jeho svatém Slovu. Může to
být ono znamení [šelmy]. Značka nemusí být to, co si myslíme, značka může být nová
technologie, která nám slibuje dobro, ale vlije nám do žil zlo. Ať už je to cokoli, jsem pevně
přesvědčena, že jakmile to jednou přijmete, už to nikdy nemůžete vrátit zpět.
Sledujte zprávy o tomto "technologickém pokroku". Slibuje věčné mládí nebo krásu nebo zdraví,
nebo něco takového a bude to velmi, velmi lákavé, protože to, co nabízí, je něco, co budeme
v té době všichni chtít. Ti, kdo to nevyužijí, budou považováni za méněcenné a "zaostalé", a ti,
kdo to mají, ve srovnání s těmi, kdo to nemají, budou zřetelně poznatelní. Ďábel hodlá použít
hodně nátlaku vrstevníků, aby nám to prodal.

1Petr 5,8: Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako 'lev řvoucí ' a hledá, koho
by pohltil.
2Tim 1, 3-5
1: Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy.
2: Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče,
budou nevděční, bezbožní,
3: bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému,
4: zrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít raději rozkoš než Boha,
5: budou se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat. Takových lidí se straň.
1Tim 4, 1: Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odpadnou od víry a přidrží se těch, kteří
svádějí démonskými naukami,
Ge 1, 27: Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže
a ženu je stvořil.
Ge 2, 18: I řekl Hospodin Bůh: "Není dobré, aby člověk byl sám. Učiním mu pomoc jemu rovnou."
Ž 106, 29: Svým jednáním uráželi Hospodina, proto je postihla pohroma.
Ž 99, 8-9
8: Hospodine, Bože náš, ty jsi jim odpovídal, byl jsi jim Bohem, jenž promíjí, i když jsi jejich skutky stíhal
pomstou.
9: Vyvyšujte Hospodina, našeho Boha, klanějte se směrem k jeho svaté hoře, neboť Hospodin, náš Bůh,
je svatý!
Ž 106, 39: Tak se poskvrnili svými činy, svým jednáním porušili věrnost.

1574. 23. května 2021. Připomínka poselství Boha Otce ze dne 5. května 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

NÁMAHA PORODU

Mé děti, musíte nastavit své srdce, abyste pochopily, že to, co bylo, už nikdy nebude. Čas, který
na zemi zbývá, ubíhá rychle ke konci všech věcí. Vrátíte se domů dřív, než si myslíte, a Já si přeji,
abyste se na to připravily.
Připravte své srdce - nelpěte na věcech vašeho světa, ale upřete svůj zrak k tomu, co je nahoře.
Radujte se ze svého spasení jako kdysi, neboť nyní je blíž než kdykoli předtím.
Země se brzy stane strašlivým místem, kde vládne zlo. Mými dětmi bude opovrhováno a budou
zabíjeny. I když jste ve své minulosti poznaly šťastné a bezstarostné dny, nyní jsou již za vámi.
Porodní bolesti se stupňují, jako trpí žena, aby mohla porodit. Velmi brzy se pro vás vrátí můj Syn
a vy musíte být připraveny.
Bůh Otec

1Jan 2, 15-17

15: Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není.
16: Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho oči a na čem si v životě zakládá,
není z Otce, ale ze světa.
17: A svět pomíjí i jeho chtivost; kdo však činí vůli Boží, zůstává na věky.
Kol 3, 1-2
1: Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí po pravici Boží.
2: K tomu směřujte, a ne k pozemským věcem.
1Tes 5, 3: Až budou říkat 'je pokoj, nic nehrozí ', tu je náhle přepadne zhouba jako bolest rodičku,
a neuniknou.
Mt 24, 7-9
7: Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha místech.
8: Ale to vše bude teprve začátek bolestí.
9: Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno.

1575. Poselství Ježíše ze dne 24. května 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

STÁLE VÍCE PODVEDENÝCH

Mé děti, v této době musíte zůstat velmi bdělé. Nepřítel se vám snaží zabránit, abyste vytrvaly
až do konce, a nezastaví se před ničím, aby vám v tom zabránil.
Satan již proti vám nařídil zadání dalších útoků. Tyto útoky mají za cíl vás vyčerpat, pokoušet vás
starými hříchy ve vaší potřebě útěchy, svést vás z jakékoli cesty, na kterou vás stavím.
Rozpoznejte jeho ruku a odolávejte mu na každém kroku.
Když jste unavené, chvalte Mě. Když jste pokoušeny, zcela se Mi odevzdejte a prchněte před
pokušením. Když jste svedeny na scestí, vzpomeňte si na Mé pokyny a vedení a vraťte se na
správnou cestu, aby vaším koncem nebyla zkáza.
Ve světě kolem vás je nyní mnoho zmatku, protože ti, kdo Mě neznají, nebo si přejí znát, jsou
stále více klamáni. Rozpoznáte věci, které jsem předpověděl ve svém svatém Slovu, ale oni si
vyberou to, co vypadá správně v přirozeném světě. Nevyčítejte jim to, ale modlete se, abych
zachránil jejich duše před zatracením. Uvědomte si, že když zůstanete na cestě, na kterou jsem
vás postavil, mnozí v přirozeném [světě] budou proti vám, a přečtěte si, co o tom říká mé Slovo.
Pamatujte, že jsem s vámi každou minutu, dokonce až do konce světa.
Ježíš

1Petr 5, 8: Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako lev 'řvoucí ' a hledá, koho
by pohltil.
Iz 61, 3: pozvednout truchlící na Sijónu, dát jim místo popela na hlavu čelenku, olej veselí místo
truchlení, závoj chvály místo ducha beznaděje. Nazvou je "Stromy spravedlnosti" a "Sadba Hospodinova"
k jeho oslavě.
Řím 8, 7: Soustředění na sebe je Bohu nepřátelské, neboť se nechce ani nemůže podřídit Božímu zákonu.
1Kor 3, 3: Neboť dosud patříte světu. Odkud je mezi vámi závist a svár, ne-li z toho, že patříte světu
a žijete jako ostatní lidé?
Mt 28, 20: A učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny
až do skonání tohoto věku."

1576. Poselství Ježíše ze dne 25. května 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

NEKLOPÝTŇETE

Dávejte pozor, abyste v tomto čase neklopýtli a nezhřešili, moji drazí, neboť nepřítel si
hlídá každé otevřené dveře do vaší duše. Jestli zhřešíte, bude mít k vám na čas přístup.
Nedovolte mu to. Jdete v nejnebezpečnějších časech, protože vše, co jste znali, se kolem
vás navždy mění a zkáza vystupuje právě před vámi. Pro národ Ameriky a také pro mnohé
další národy nastává nový den, kdy se jim již nedostane její pomoci, neboť nebude
schopna pomoci ani sama sobě.
Ostatní, kteří touží po svatosti, jsou unaveni jejími mnohými hříchy a vzpourou. Její
nestydaté prosazování špatnosti způsobuje, že se ji tito lidé snaží zničit. Protože zavrhla
Mne a vše, co je dobré a správné, opustil jsem ji a nebudu chránit její hranice, když tito
nepřátelé přijdou pro její lid.
Jen ty, kteří chodí těsně se Mnou, ochráním, protože naslouchají všemu, co říkám,
a poslechnou vše, k čemu dávám pokyny, abych je mohl chránit.
Připravte své srdce na smrt a zkázu, kterou brzy uvidíte, neboť bude velmi velká.
Ježíš

Lk 12, 35-36
35: Buďte připraveni a vaše lampy ať hoří.
36: Buďte jako lidé, kteří čekají na svého pána, až se vrátí ze svatby, aby mu hned otevřeli,
až přijde a zatluče na dveře.
Mk 13,33: Budou vás všichni nenávidět pro mé jméno; ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.
Gal 6, 1: Bratří, upadne-li někdo z vás do nějakého provinění, vy, kteří jste vedeni Božím Duchem,
přivádějte ho na pravou cestu v duchu mírnosti a každý si dej pozor sám na sebe, abys také
nepodlehl pokušení.

Ef 4, 1 KJV: Proto já, vězeň kvůli Pánu, vás snažně prosím, abyste šli hodni tomu povolání, kterého
se vám dostalo,
Iz 26, 3: Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem, pokojem, neboť v tebe doufá.
1Petr 1, 13: Odhodlaně se tedy připravte ve své mysli, buďte střízliví a celou svou naději upněte
k milosti, která k vám přichází ve zjevení Ježíše Krista.
1Petr 4,17: Přišel totiž čas, aby soud začal od domu Božího. Jestliže začíná od vás, jaký bude
konec těch, kteří se Božímu evangeliu vzpírají?
1Petr 5, 8: Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako ‚lev řvoucí‘ a hledá,
koho by pohltil.
Lk 9, 62: Ježíš mu řekl: "Kdo položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro království
Boží."

Žid 12, 1-2
1: Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás
tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo,
2: s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Místo radosti, která
se mu nabízela, podstoupil kříž, nedbaje na potupu; proto usedl po pravici Božího trůnu.
Řím 12, 21: Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem.
Jan 10, 10: Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měly život a měly ho
v hojnosti.

Poznámka překladatele:
Toto poselství je prakticky totožné s poselstvím z 21. května 2021. Jen k biblickým odkazům byly přidány
odkazy na Gal 6, 1; Ef 4, 1 KJV a Lk 9, 62:
Gal 6, 1: Bratří, upadne-li někdo z vás do nějakého provinění, vy, kteří jste vedeni Božím Duchem,
přivádějte ho na pravou cestu v duchu mírnosti a každý si dej pozor sám na sebe, abys také nepodlehl
pokušení.
Ef 4, 1 KJV: Proto já, vězeň kvůli Pánu, vás snažně prosím, abyste šli hodni tomu povolání, kterého se
vám dostalo.
Lk 9, 62: Ježíš mu řekl: "Kdo položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro království Boží."

1577. Poselství Ježíše ze dne 26. května 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

PLÁNY K NIČEMU

Mé děti žijí ve věku chaosu. Ve vaší době do všeho vstoupil chaos, který způsobuje, že se všichni
kolem vás cítí nejistí. Vskutku, je to nejisté, protože lidé odmítli moc mého svatého Slova, které
drží pohromadě vše, co vidíte.

Pyšní lidé, kteří si jsou tak jistí, že Mě nepotřebují, se ujali vedení a spřádají velké plány. Já však
všechny jejich plány zmařím a zachráním své děti z jejich nemilosrdného sevření.
Mají iluzi kontroly, a přece Já kontroluji vše, co vidíte.
Ježíš

Mt 24, 6: Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách; hleďte, abyste se nelekali. Musí to být, ale to ještě
nebude konec.
Jan 14, 27: Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše
srdce nechvěje a neděsí!
Za 13, 9: Tu třetinu však provedu ohněm. Přetavím je, jako se taví stříbro, přezkouším je, jako se zkouší
zlato. Ti budou vzývat mé jméno a já jim odpovím. Řeknu: 'Toto je můj lid.' A oni řeknou: 'Hospodin je můj
Bůh.'

Mt 24, 21-22
21: Neboť tehdy nastane hrozné soužení, jaké nebylo od počátku světa až do nynějška a nikdy již nebude.
22: A kdyby nebyly ty dny zkráceny, nebyl by spasen žádný člověk; ale kvůli vyvoleným budou ty dny
zkráceny.

1578. Poselství Boha Otce ze dne 27. května 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

MNOHO ZÁZRAKŮ

V tomto období, mé děti, přichází pro vás mnoho zázraků. Začal jsem plnit mnoho modliteb, na
které mé děti již dlouho čekaly odpovědi. Poslal jsem mnoho svých svatých andělů, aby sloužili na
zemi dědicům mé spásy, a v období, které brzy nastane, jejich pozorování bude přibývat, což vám
dá vědět, že jsou zde.
Na nebi se objeví mnoho znamení, některá potěší. Mnohá budou nahánět hrůzu. Nebojte se toho,
co uvidíte, jste-li moji, neboť Já jsem Ten, kdo způsobí, že se tato znamení objeví.
V této době soudu učiním mnoho zázraků, abych pomohl nevěřícím uvěřit ve Mne a v mého Syna
Ježíše.
Bůh Otec

Lk 21, 22-36
22: poněvadž jsou to dny odplaty, v nichž se má naplnit vše, co je psáno.
23: Běda těhotným a kojícím v oněch dnech! Neboť bude veliké soužení na zemi a hněv proti tomuto lidu.

24: Padnou ostřím meče, budou jako zajatci odvedeni mezi všecky národy, po Jeruzalému budou šlapat
pohané, dokud se jejich čas neskončí.
25: Budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách a na zemi úzkost národů, bezradných, kam se podít před
řevem valícího se moře.
26: Lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět. Neboť mocnosti nebeské se
zachvějí.
27: A tehdy uzří Syna člověka přicházet v oblaku s mocí a velikou slávou.
28: Když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko.
29: Vypravoval jim podobenství: "Podívejte se na fíkovník nebo na jiný strom:
30: Když se už zelenají, sami víte, že léto je blízko.
31Tak i vy, až uvidíte, že se toto děje, vězte, že je blízko království Boží.
32: Amen, pravím vám, že nepomine toto pokolení, než se to všechno stane.
33: Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou.
34: Mějte se na pozoru, aby vaše srdce nebyla zatížena nestřídmostí, opilstvím a starostmi o živobytí
a aby vás onen den nepřekvapil jako past.
35: Neboť přijde na všechny, kteří přebývají na zemi.
36: Buďte bdělí a proste v každý čas, abyste měli sílu uniknout všemu tomu, co se bude dít, a mohli
stanout před Synem člověka."

1579. Poselství Ježíše ze dne 28. května 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

UDÁLOSTI DNE

Mé děti jsou zaujaty událostmi kolem nich.
Děti, s každou další hodinou přibývá zla v událostech dne. Musíte se naučit rychle se přizpůsobit.
Neztrácejte čas ohlížením se na to, co je za vámi, neboť minulost vám nemůže pomoci v tom,
co má přijít.
Upřete svůj zrak na Mne - Já budu vaším pokojem. Budu vaším Živitelem, pokud Mi budete
důvěřovat, že se o vás postarám. Budu vás na této cestě provázet na každém kroku.
Soustřeďte se na Mne, ne na události dne, a ne na to, co už se stalo a je pryč.
Ježíš

Lk 21, 22: Poněvadž jsou to dny odplaty, v nichž se má naplnit vše, co je psáno.
Lk 21, 26: Lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět.
Neboť mocnosti nebeské se zachvějí.

Mt 6, 34: Nedělejte si tedy starost o zítřek; zítřek bude mít své starosti. Každý den
má dost vlastního trápení.
Lk 9, 62: Ježíš mu řekl: "Kdo položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro království Boží."
Iz 26, 3: Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem, pokojem, neboť v tebe doufá.

1580. 29. května 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 8. dubna 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

PORODNÍ BOLESTI

V úterý ráno jsem se byla venku projít a mluvila jsem k Pánu o nedostatku jídla a hladomoru a o
jiných věcech, které přicházejí. Náhle Pán mi začal říkat tato slova:
Zásobárny potravin zavřou, protože už nebudou mít jídlo, aby je poskytovaly.

Proč Pane? Proč zásobárny potravin budou zavřeny?
Jelikož hřích v této zemi je mimořádně velký, kvůli tomu to, co musím udělat, abych přitáhl jejich
pozornost, bude stejně mimořádné. Protože jejich blahobyt je ukolébal k spánku, použiji nouzi,
abych je probudil k mé Lásce, mému milosrdenství, k jejich potřebě Mne samotného.
Amerika, kterou jste znali dříve, už není. Nyní, jako žena při porodu, ty, Ameriko, budeš trpět –
porodními bolestmi, jdoucí jedna za druhou, jak události začnou přicházet, abych mohl volat ke
Mně můj lid, který Mě až doposud odmítal nebo ignoroval.
Ježíš

Poznámka: Mám takový pocit, že až zásobárny zavřou, stane se to v nedaleké budoucnosti, ne
právě teď, během pandemie. V roce 2008 mi Pán ukázal hladomor, přicházející do Ameriky.
Vzpomínám si, že země byla velmi prašná a suchá. Kdyby se můj přítel nezmínil ve svém dnešním
dopise o suchu, nemohla bych pochopit, co jsem tehdy viděla (Díky, Jakube!). Všechno bylo tak
suché a prašné, připomínalo mi to obrázky vyprahlé oblasti Velkých Plání na začátku třicátých let.
Na cestách jsem neviděla žádná auta, všichni šli pěšky. Nějací lidé upadli a zemřeli, všichni ostatní
se jen vlekli dál před ně. Vypadali zdrceně. Vzpomínám si, že jsem viděla dívku tak asi na 12-13
let, která měla okrouhlé otevřené boláky (vypadaly asi 2,5 cm v průměru) po celé délce svých paží.
Šla spolu se ženou středního věku. Na internetu jsem nebyla schopná najít fotografii žádné kožní
nemoci, která by vypadala jako to, co jsem viděla. Je možné, že tyto rány na pažích této dívky jsou
znamením, že tento hladomor přijde v čase nějaké nemoci, nebo epidemie, která se projevuje jako
to, čím byla postižena.
Možná, že to bylo to strašné sucho, které vyvolalo hladomor, protože takové sucho, je-li
dostatečně rozsáhlé, by jistě mohlo zastavit růst všeho. Nevzpomínám si, že bych v této vizi viděla
ty boláky na někom jiném než na ní. Viděla jsem jistý počet lidí, kteří vypadali na 40-60 let, nebo
starší, ale boláky jsem viděla jen na té dívce a neviděla jsem žádné jiné blízké jejímu věku. Nemám
ponětí proč.
V úterý ráno, když jsem byla na procházce, měla jsem vizi polí pšenice. Viděla jsem žlutohnědá
pole zlatých zrn v závanech větru, a pak, místo nich, jsem viděla pšenici, která se změnila

v strniště, jakoby vyschla a byla skoro jako prach. Není to tak, že v tomto čase nebudeme moci
koupit jídlo, je to tak, že už žádné jídlo ke koupi nebude.
Další věc k povšimnutí: O pšenici se říká, že představuje znovuzrození a obnovení.
Mt 24, 6-9
6: Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách; hleďte, abyste se nelekali. Musí to být, ale to ještě nebude
konec.
7: Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha místech.
8: Ale to vše bude teprve začátek bolestí.
9: Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno.
Amos 8, 1-11
10: Vaše slavnosti proměním ve smutek, všechny vaše písně v žalozpěvy. Na všechna bedra vložím
žíněnou suknici, na každé hlavě bude lysina. Učiním, že bude v zemi smutek jako nad jednorozeným
a její poslední chvíle jako den hořkosti.
11: Hle, přicházejí dny, je výrok Panovníka Hospodina, kdy pošlu na zemi hlad, ne hlad po chlebu ani žízeň
po vodě, nýbrž po slyšení slov Hospodinových.
Ž 107, 34: V solné pláně žírnou zemi pro zlobu těch, kdo v ní sídlí.
Ez 14, 13: Lidský synu, jestliže by země proti mně zhřešila a zpronevěřila se a já bych na ni napřáhl svou
ruku, zlámal jí hůl chleba a seslal na ni hlad, takže bych z ní vymýtil lidi i dobytek,
1Thes 5, 2-3
2: Sami přece dobře víte, že den Páně přijde, jako přichází zloděj v noci.
3: Až budou říkat: Je pokoj, nic nehrozí, tu je náhle přepadne zhouba jako bolest rodičku,
a neuniknou.

1581. 30. května 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 28. listopadu 2011.
Nástroj: Glynda Linkous USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

BUDOU OKLAMÁNI

Byla jsem na modlitbách a ke konci mi Pán začal dávat k modlitbě věci, ke kterým mě nikdy
předtím nevedl. Vedl mě, abych se modlila za bezpečnost jídla, které dnes jím, za své internetové
připojení, za elektřinu, dodávku vody a vzduch, který dýchám. Věděla jsem, že je to něco nového,
a když jsem se za to pomodlila, tiše jsem před Ním seděla a On začal říkat toto Slovo:

Mé děti, blíží se nebezpečný čas. Nebezpečí nyní číhá tam, kde dříve žádné nebylo, a vy se musíte
pilně modlit - za sebe a také za ty, které milujete. Mnozí ve světě se snaží ublížit mému lidu. Mnozí
by vás rádi viděli zničené - vyhlazené.
Přichází někdo, kdo po tom touží mnohem více než ti před ním, a bude bojovat proti všemu, co je
ze Mne a proti záměrům mého království. Sledujte, kdy se objeví. Vězte, že jeho záměrem je

pouze zlo. Nepřináší mír, i když to tvrdí. Jeho řeči o míru mu otevírají dveře, aby mému lidu škodil,
aby přinesl válku.
Právě on způsobí, že můj lid povstane a bude proti sobě bojovat jako nikdy předtím. Bratr proti
bratru. Neřekl jsem snad ve svém Slovu, že tyto dny přijdou? A tak se také stane.
Snažte se jít ve vzájemné lásce, protože v lásce jste chráněni před hříchem. Ti, kdo nechodí
v lásce, v těchto posledních dnech, rychle podlehnou plánu nepřítele, neboť budou oklamáni
a jejich srdce potemní.
Mé děti, už dlouho jsem vás připravoval na tento čas. Povstaňte v mé síle a nebojácně hlásejte mé
Slovo. Modlete se za ztracené a za své milované. Modlete se, abyste byly pokládány za hodny, a
vydržte. Vydržte, neodpadněte, i když pokušení bude veliké. Držte se Pravdy mých slov.
Ježíš

Mt 10, 21: Vydá na smrt bratr bratra a otec dítě, povstanou děti proti rodičům a připraví je o život.
Jan 13, 34-35
34: Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali; jako já jsem miloval vás, i vy se milujte
navzájem.
35: Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým.
Ef 5, 2: A žijte v lásce, tak jako Kristus miloval nás a sám sebe dal za nás jako dar a oběť, jejíž vůně je
Bohu milá.

1582. 31. května 2021. Připomínka poselství Boha Otce ze dne 20. června 2017.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

V JEDINÉM DNI

Americký národ už dlouho šel ve vzpouře proti Mně. Kdysi dávno Mi sloužil, nyní se však ke Mně
obrací zády a nepotřebuje svatého Boha. Brzy bude sklízet následky tohoto vážného omylu.
Ameriko, podnítil jsem proti tobě tvé nepřátele. Jako orel jsi byla dlouho silná a svobodná,
ale medvěd se probudil a tvé peří pod slabým vedením zplesnivělo kvůli nedostatku Mne.
Říkáš, že Mě nepotřebuješ, a brzy dostaneš příležitost ukázat, zda nepotřebuješ Toho, kdo je větší
než všichni. Tvá moc padne v jediném dni, Ameriko, a tvůj nepřítel tě srazí na kolena.
Ke komu budeš volat o pomoc? Neboť všichni, když uvidí tvou zkázu, uprchnou. Mocný národ padl
a všichni to uvidí.
Byl jen jeden, kdo tě mohl zachránit, a Tím jsem byl Já.
Bůh Otec

1Kr 11, 14: Promluvil k nim podle rady mladíků: "Můj otec vás obtížil jhem, já k vašemu jhu ještě přidám.
Můj otec vás trestal biči, já vás však budu trestat důtkami."

1583. Poselství Ježíše ze dne 1. června 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com
MNOZÍ ZAHYNOU

Mé děti, v době, do které nyní vstupujete, přijde smrt mnoha způsoby.
Mnozí zahynou kvůli začínajícím pohromám, protože jedna po druhé zpustoší zemi. Mnozí zahynou
v důsledku začínajících válek a mnozí další, jak války budou pokračovat. Lidstvo bude válkami
unaveno, přesto nepřestane bojovat. Nakonec přijde jedna válka, která ukončí všechny ostatní
války. Tehdy nebude vítěze. Můj lid se však poslední velké války nedočká, neboť vy všichni budete
tady se Mnou.
Mnoho lidí zahyne v hladomoru, který pokryje svět, ale moji lidé, kteří Mě opravdu znají, hladem
nezahynou, protože je budu sytit ze své vlastní ruky.
V času, do nějž vstupujete, mnozí zahynou vlastní rukou, protože se jich zmocní beznaděj. Žal
bude pro mnohé příliš velký, než aby ho unesli, až jim budou vzati ti, kteří jsou jim drazí, a až
budou svědky hrůz a zkázy, o nichž si nikdy nemysleli, že je uvidí.
Pevně se držte své víry, děti, neboť doba, do které vstupujete, se vám bude zdát vskutku
beznadějná, ale vy se netrapte jako ti, kdo nemají naději, neboť se vracíte ke Mně domů.
Ježíš

Mt 24, 6-7
6: Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách; hleďte, abyste se nelekali. Musí to být, ale to ještě nebude
konec.
7: Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha místech.
Zj 6, 1-9
1: Tu jsem viděl, jak Beránek rozlomil první ze sedmi pečetí, a slyšel jsem, jak jedna z těch čtyř bytostí
řekla hromovým hlasem: "Pojď!"
2: A hle, bílý kůň, a na něm jezdec s lukem; byl mu dán věnec dobyvatele, aby vyjel a dobýval.
3: Když Beránek rozlomil druhou pečeť, slyšel jsem, jak druhá z těch bytostí řekla: "Pojď!"
4: A vyjel druhý kůň, ohnivý, a jeho jezdec obdržel moc odejmout zemi pokoj, aby se všichni navzájem
vraždili; byl mu dán veliký meč.
5: Když Beránek rozlomil třetí pečeť, slyšel jsem, jak třetí z těch bytostí řekla: "Pojď!" A hle, kůň černý,
a jezdec měl v ruce váhy.
6: A z kruhu těch čtyř bytostí jsem slyšel hlas: "Za denní mzdu jen mírka pšenice, za denní mzdu tři mírky
ječmene. Olej a víno však nech!"
7: A když Beránek rozlomil čtvrtou pečeť, slyšel jsem hlas čtvrté bytosti: "Pojď!"
8: A hle, kůň sinavý, a jméno jeho jezdce Smrt, a svět mrtvých zůstával za ním. Těm jezdcům byla dána
moc, aby čtvrtinu země zhubili mečem, hladem, morem a dravými šelmami.

9: Když Beránek rozlomil pátou pečeť, spatřil jsem pod oltářem ty, kdo byli zabiti pro slovo Boží a pro
svědectí, které vydali.
1Thes 4, 13: Nechceme vás, bratří, nechat v nevědomosti o údělu těch, kdo zesnuli, abyste se nermoutili
jako ti, kteří nemají naději.
Gal 6, 9: V konání dobra neumdlévejme; neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas.

1584. Poselství Ježíše ze dne 22. května 2021.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

JEDNEJTE, MÉ DĚTI!

Moji nejmilejší lidé:
Z LÁSKY JSEM SE ZA VÁS VYDAL NA KŘÍŽ, ABYCH VÁS VYKOUPIL Z HŘÍCHU.
VY JSTE MŮJ LID, JEJŽ JSEM SVĚŘIL SVÉ MATCE, KTEROU BYSTE MĚLI MILOVAT.
Mé děti ztratily rozum, stále se věnují páchání hříchů, jimiž těžce urážejí mé srdce, používají dar
slova, aby Mě odmítly a přijaly příkazy Zlého jako návod k životu.
Zůstáváte zaslepení: duchovně slepí vedou jiné slepce, jdete touto cestou směrem k propasti.

Žijete v tomto intenzivním, rozhodujícím a vrcholném čase pro lidstvo. V čase, jaký
lidstvo ve svých dějinách ještě nikdy nezažilo.
Nacházíte se v okamžiku, kdy někteří:
Tvrdí, že Mě znají, a přesto nedodržují má Přikázání.
Jiní říkají, že Mě znají, a přesto žijí tak, že mečem slova usmrcují své bratry.
Jiní tvrdí, že Mě znají, aniž by znali mé Slovo v Písmu svatém.
Jiní říkají, že Mě znají a žijí tak, že Mě přesto přijímají ve smrtelném hříchu. Tím, že Mě přijímají
v tomto stavu, Mě neustále křižují.
Je jich tolik, kteří Mě neustále křižují!
Je jich tolik, kteří znesvěcují mé Tělo a Krev!
Je tolik lidí, kteří zevnitř mé církve Mě hluboce zraňují tím, že patří k různým organizacím zla.
Jsem křižován velkou částí lidstva bez jakýchkoli výčitek. Varoval jsem před tím –
a stalo se to skutečností.
Jsem zbaven toho, co je moje, aby to bylo předáno synu zatracení.
Postupují po mém mystickém Tělu, šlapou po něm, vnucují se, nastolují velká bludařství a páchají
svatokrádeže za bílého dne, aniž by se schovávali pod plášť noci, jak to dělali dřív – ti, kdo si říkají
moji služebníci, už se vynořili ze svých brlohů, odhalili skrytost svého těžkého hříchu [Ez 34, 1-11].
Moji lidé, má vůle je tato:
Aby můj lid byl vykonavatelem mé vůle, nepřijímal falešná učení, nebo falešná vedení,
jimiž zrazují mou vůli a překrucují mé Slovo [Kol 2, 8].
V tomto čase jedná syn zatracení prostřednictvím svých vazalů tak, aby nebyl vidět. Ví, že lidstvo
se blíží k Varování a před zkouškami, kterým čelí a bude brzy čelit, je propustné pro hřích, a svádí
je k tomu, aby na Mne zapomnělo.
Moji lidé musí být opatrní: supi, kteří se v této době potulují kolem, nyní útočí, aby je zraňovali,
rozdělovali, nebo jim způsobili smrt. Nezanedbávejte osobní modlitbu a praktikování tělesných
a duchovních skutků milosrdenství, bez nichž je modlitba neúplná.
JEDNEJTE, MÉ DĚTI!
MÉ SLOVO MUSÍ BÝT OZNÁMENO VŠEM MÝM DĚTEM NYNÍ! BEZ ZTRÁTY ČASU.
Vlci opustili své ovčí roucho a útočí bez maskování. Je jen málo těch, kdo zůstávají stále oblečeni
jako beránci, zatímco jsou vlky. Ti budou v čase Varování velmi trpět.
Syn zatracení si udržuje moc prostřednictvím své elity a čeká, až se objeví před mými lidmi, i když
to moji lidé nechtějí. Prostřednictvím své celosvětové prezentace, zahltí ve stejnou dobu mysl
všech lidí na celé zemi.
Mé děti, nemoc pokračuje, hlad přijde dřív, než myslíte, pokles světové populace začal současnou
nemocí, a v tomto ďábelském plánu budou pokračovat.
Musíte se obrátit TEĎ, dřív, než přijdou další události, bez toho, že by se mé děti rozhodly
skutečně se změnit. Nemůžete pokračovat a zůstat stejnými muži, kteří chodí oblečení v hadrech.
Odevzdejte se Mi z lásky, přestaňte na sebe pohlížet jako na stvoření bez chyb, když jsou tyto
chyby na vás vidět.
PŘIPRAVTE SE, PŘIPRAVTE SE, PŘIPRAVTE SE!
Modlete se za Spojené státy, prožijí velké zemětřesení.

Modlete se za Bolívii, bude otřesena. Modlete se za vzpurný lid Argentiny, bude
otřesen.
Modlete se za Japonsko, otřásá se.
Modlete se za Střední Ameriku, její půda se bude třást.
Modlete se, sopky se stále probouzejí. Mé děti Mě neposlouchají, pokračují ve svých
vzpourách a dostanou ovoce nevposlušnosti vůči mému Domu.
Má Matka a můj milovaný svatý archanděl Michael vám dali léky proti současným i budoucím
nemocem.
Požehnejte jídlo, které vkládáte do úst. Kontaminace plodů země je škodlivá pro organismus
člověka.
Moji lidé:
BUĎTE POZORNÍ! Nebezpečí číhá, neztrácejte čas.
POSPĚŠTE SI! Obrácení je naléhavé. Je naléhavě nutné, abyste zůstali všímaví k událostem v mé
církvi.
Nemějte strach, moji lidé, buďte věrní mému Domu a mé Matce, nebojte se.
Uzavřete své domovy a buďte věrní.
ŽEHNÁM KAŽDÉMU Z VÁS, KDO TUTO VÝZVU PŘIJÍMÁ S ÚCTOU A POZORNOSTÍ.
Váš Ježíš

1585. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 27. května 2021.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

PŘICHÁZÍM, ABYCH VÁS VAROVAL

PŘICHÁZÍM K LIDEM NAŠEHO KRÁLE A PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, ABYCH VÁS VAROVAL.
PŘICHÁZÍM S MEČEM VZTYČENÝM, SJEDNOCENÝ S MÝMI NEBESKÝMI LEGIEMI,
ABYCH CHRÁNIL LIDSTVO.
Tato generace musí změnit své činy a chování, musí vejít do přátelství s Kristem, musí
Jej poznat a uznat Jej, ne v lidském rozmaru, ale v Boží vůli, aby vás Zlý nepodvedl svou
vychytralostí.
Sjednoťte se s Kristem, sjednoťte se s naší Královnou a Matkou. Je naléhavé, abyste tuto žádost
splnili. Neodkládejte to, nezapomínejte na to, pomáhejte jeden druhému, žijte
v Kristu, dýchejte Krista, živte se Kristem – už nemůžete déle čekat.
Ten, kdo zadržuje "Tajemství nepravosti", přestane být brzdou. Kristova církev bude
opuštěna a lidstvo bude nepopsatelně trpět.
Moc šelmy bude žít v některých současných svatyních, kde znesvěcení bude naprosté. Boží děti se
vrátí do katakomb. Zpustošení přijde do středu křesťanství, obrazy budou vyměněny za modly a
Tělo a Krev našeho Pána Ježíše Krista bude ukryta.
Vy to nechápete, to není konec světa, ale tato generace bude očištěna. Zlý vyhání Boží děti ze
správné cesty, a to je jeho hlavní cíl – zvýšit svou kořist v počtu duší.

Budou to silné chvíle. Víra bude neustále zkoušena: Všechny lidské bytosti budou
muset použít svou schopnost rozlišování pro spásu své duše [Mk 8, 36].
Nikoli rozlišování vycházející z jejich ega, ale z prosby o pomoc k Duchu Svatému.
Dávejte pozor – nepřítel na vás chystá pasti.
Modlete se za Ekvádor a Guatemalu, budou trpět kvůli svým sopkám.
Modlete se za Mexiko, Kalifornii, Itálii – budou otřeseny.
Modlete se za Indii, její lid trpí.
Modlete se za Francii, přichází nestabilita.
Modlete se za Argentinu, zachvátí ji chaos.
V tomto čase je vyžadována usilovná práce Božího lidu.
NA 15. ČERVNA BYSTE MĚLI ZORGANIZOVAT SVĚTOVÝ DEN MODLITEB.
Žehnám vám. Nebojte se, buďte jedno. Jednejte, nemějte strach, obraťte se.
V jednotě Nejsvětějších Srdcí,
Svatý archanděl Michael.

1586. Poselství Ježíše ze dne 2. června 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

BRZY BUDOU PRYČ

Mé děti, dávejte pozor na to, jak nyní trávíte svůj čas. Svět kolem vás umírá. Když si budete
hromadit poklady na zemi, přijdou nazmar.
Váš svět projde drastickou změnou, a jakmile k ní dojde, už nikdy se nevrátí do stavu,
v jakém byl.
Je důležité, abyste do ničeho na zemi nevkládaly veškeré své úsilí, protože vše, co tam vybudujete,
bude brzy pryč.
Vložte své úsilí do hromadění pokladů pro sebe tady v nebi, mé děti, neboť tyto poklady nikdy
nepřestanou existovat.
Ježíš

Mt 6, 19-21
19: Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde je zloději vykopávají a kradou.

20: Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani rez a kde je zloději nevykopávají a nekradou.
21: Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.

1587. Poselství Ježíše ze dne 3. června 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

ZOUFALÁ SNAHA PŘEŽÍT

Mnozí z těch, kteří jsou vám blízcí, se stanou jakoby jiní lidé v tom, co má brzy přijít, mé děti.
Všichni kolem vás se změní strachem, který je zachvátí, až na zemi začnou dopadat soudy. Lidstvo
bude zoufale usilovat o přežití, aniž by si uvědomilo, že je ochráním, jen když Mi dají svůj život.
Lidé se vzdají a podlehnou svým nízkým pudům a násilí se stane normou.
Jen ti, kdo Mě znají, skutečně pochopí, co se děje a odkud to přichází, protože lidé se pokoušejí
vysvětlit vše, co se přihodí. Jen ti, kdo Mě znají a uctívají, budou mít dostatek. Pouze oni budou
ochraňováni, aby mohli pokračovat ve vydávání svědectví duším, které by jinak zahynuly.

Opásejte svá bedra, děti, neboť poslední závod je právě před vámi a brzy tu budete se Mnou.
Ježíš

1Jan 2, 15-18
15: Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není.
16: Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho oči a na čem si v životě zakládá,
není z Otce, ale ze světa.
17: A svět pomíjí i jeho chtivost; kdo však činí vůli Boží, zůstává na věky.
18: Dítky, nastala poslední hodina; a jak jste slyšeli, že přijde antikrist, tak se nyní vyskytlo mnoho
antikristů; podle toho víme, že nastala poslední hodina.
1Petr 1, 13: Odhodlaně se tedy připravte ve své mysli, buďte střízliví a celou svou naději upněte
k milosti, která k vám přichází ve zjevení Ježíše Krista.

1588. Poselství Ježíše ze dne 4. června 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

VELKÝ NÁVRAT DOMŮ

Povedu některé z mých dětí k tomu, aby připravily místa pro jiné mé děti; a těm řeknu,
aby za nimi uprchly.

Poslechněte Mě zcela a rychle, aby vaši bratři a sestry mohli přijmout útočiště. Velmi vám
v tom požehnám a mnozí budou mít své dlouholeté modlitby vyslyšeny, když poslechnou.
Vy, kdo se přesouváte, snažte se dělat vše, co říkám, je to pro vás nový začátek. Přesouvám mou
armádu posledního času na pozice, kde budete moci bojovat v posledních bitvách, které budou na
zemi svedeny předtím, než se vrátíte ke Mně domů. V nebi vás čeká velká odměna, mé děti.
Každého z vás jsem pro tyto úkoly vybral. Celé nebe s velkým očekáváním sleduje konečná
vítězství a poslední velký návrat domů.
Ježíš

Fil 3, 20-21
20: My však máme občanství v nebesích, odkud očekáváme i Spasitele, Pána Ježíše Krista.
21: On promění tělo naší poníženosti v podobu těla své slávy silou, kterou je mocen všecko si podmanit.
Žid 11, 16: Ale oni toužili po lepší vlasti, po vlasti nebeské. Proto sám Bůh se nestydí nazývat se
jejich Bohem. Vždyť jim připravil své město.
Jan 14, 1-3
1: Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne.
2: V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám
připravil místo.
3: A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já.
Zj 21, 1-4
1: A viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuly a moře již vůbec nebylo.
2: A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobená
pro svého ženicha.
3: A slyšel jsem veliký hlas od trůnu: "Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi
a oni budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s nimi,
4: a setře jim každou slzu z očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude – neboť co
bylo, pominulo."

1589. 5. června 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 17. června 2011.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

NĚKTERÉ VYVÝŠÍM, ABY ŠLI V ČELE CESTY

Modlila jsem se kvůli zmatku, kterému někteří podlehli kvůli skladování potravin vs. neskladování
potravin atd. a za to, co má Pán říci svému lidu v rozhlasovém pořadu tento týden, a On mi dal
toto:

Přeji si, aby moji lidé byli plně připraveni na to, co má brzy přijít. Přeji si, aby nebyli zaskočeni,
jako bude zaskočen svět. Svět Mě neslyší, ale vy, moji lidé, slyšíte můj hlas
a přeji si, abyste Mi naslouchali ještě víc.
Moji lidé, vaše přirozené uvažování vám říká, abyste si dělali zásoby a vytvářeli si útočiště, ale vy
nevíte, co vás čeká, tak jak to můžete provést? Ano, mluvil jsem k některým z vás
a skrze své proroky, ale přichází toho víc, o čem nevíte. Přeji si, abyste Mě hledali, abych
k osobním přípravám vedl vás a vaše blízké. Jen Já vím, která opatření vám budou ku prospěchu a
jak brzy je budete potřebovat.
Někteří z vás běhají sem a tam a hledají slova, zatímco Já si přeji, abyste hledali Mne, dárce slov.
Proč vy hledáte slova, a ne Toho, který je pronáší, když jsem vám tak dostupný?
Proč důvěřujete víc člověku než Mně, Stvořiteli člověka? Chodíte podle svých hledisek,
a to není z víry.
Vyvýším některé z vás, aby vedli ostatní, jak chodit s vírou v časech, které brzy přijdou.
Vy budete v čele cesty, aby Mě ostatní mohli lépe poznat.
Učte se, mé děti, učte se Mi důvěřovat ve všem, neboť přichází den, kdy to budete muset udělat,
abyste přežili. Studujte zázraky Mé mocné síly v mém svatém Slovu, abyste lépe porozuměli mým
cestám a tomu, jak přijímat své zajištění. Vězte, že těm z vás, kteří to budou potřebovat, připravím
únikovou cestu. Chystejte se a hodujte na mém Slovu, abyste se připravili na běh v tomto závodu.
Ježíš

*** V tomto bodu jsem silně pocítila, že shromažďování zásob apod. není špatné, ani Pán není
proti němu, ale že nechce, aby veškerá naše víra spočívala v uložených zásobách. Nechce,
abychom v konečném důsledku důvěřovali v naše zásoby, které nás zachrání před tím, co přijde,
ale Jemu. Cítím, že říká, abychom poznávali jeho Slovo, a tak poznali Jej
a kráčeli v jeho blízkosti, abychom mohli být vedeni Jím. Myslím, že nechce, abychom byli lhostejní
a bezstarostní jako kobylky, ale moudří jako mravenci, ale ze všeho nejvíc –
a co je důležitější než skladování potravin, abychom se k Němu přiblížili a naslouchali Mu,
a abychom si brousili meče a byli připraveni zabít všechny velikány, kteří nám přijdou do cesty.

1590. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 5. června 2021.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

TENTO ČAS NENÍ JAKO PŘEDCHOZÍ DOBY…

Milovaní Boží lidé, žehnám vám.
Děti Boha, Jednoho a Trojjediného:
VYZÝVÁM VÁS K JEDNOTĚ!
Jednota a bratrská láska jsou pro lidský rod kamenem úrazu kvůli neposlušnosti,
protože lidé neustále staví své lidské ego nad poslušnost, a to znamená, že jejich život
je naplněn nespokojeností.
V tomto čase se lidská rasa sama spoutala nešťastným uspokojováním vlastního ega.
Velkou a neustálou chybou Božího lidu bylo a je jeho podřízení se lidskému rozumu, který považuje
za dokonalý a nenechá se osvítit milostí Ducha Svatého. Tím se dostává do hlubin
nejsmrtelnější a nejubožejší nedokonalosti, jaké mohou lidské bytosti čelit.
Boží lidé, kráčíte v divokosti lidského ega, neustále zápasíte s neřestmi, které nejste schopni v
sobě potlačit a s výzvou k pokoře, jíž se málokdo podrobí.
Pýcha není dobrým rádcem; legie zla rozvášňují lidstvo, aby mu vpravily jed nejednoty všude, kde
je jim to dovoleno.
Nyní je ten pravý čas!… a postupuje, aniž byste si toho všimli. Je nutné, aby si lidstvo
zachovalo duchovní pokoj.

Nejsvětější srdce krvácí pro tolik duší, které se podřizují zlu, aniž by si to uvědomily, kvůli
svému navyklému a chybujícímu každodennímu chování.
Boží lidé:
Tento čas není jako předchozí doby…
Tento čas je rozhodující: je to čas pozvednout víru k výšinám, nad vaše vlastní já.
Přítomnost ďábla se zmocňuje Země a neustále šíří bolest.
Lidstvo jde od utrpení k utrpení, a tak to bude pokračovat, dokud nepoklekne a řádně se nepodřídí
učení našeho Krále a Pána Ježíše Krista.
Země, znečištěná hříchem, se očišťuje. Celá Země se očišťuje.
Modlete se, Boží lidé, modlete se za Maďarsko; bude těžce trpět.
Modlete se, Boží lidé, modlete se za Indonésii; přinese lidstvu očistu.
Modlete se, Boží lidé, modlete se, zmatek povede ke konfliktu.
Teď není čas na zábavu, je čas k rozjímání.
Ne všechno je bolest nebo smutek.
Pokoj přijde později: zažijete nebe už předem.
Pokračujte v růstu ve víře, nepolevujte ve vytrvalém obrácení.
Buďte posly pokoje.
Svatý archanděl Michael

1591. 6. června 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 24. září 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

PŘIPRAV SE, AMERIKO!

Amerika si vybrala raději temnotu než světlo. Dala přednost svým cestám před mými. Zvolila si
hřích, a ne spravedlivost. Věru, dokonce velký hřích. Drží se svých ohavností a prosazuje je
v ostatních národech. Její vzpurnost vůči Mně, Tomu, kdo ji učinil velkou, je zápachem v mých
nozdrách.
Protože se Amerika rozhodla pro temnotu před světlem, předám ji temnotě. Povolám do akce její
nepřátele, aby zhasli světla v Americe, a Amerika bude pokryta temnotou, aby to všichni viděli.
Volal jsem tě ke kajícnosti, ale ty ses nekála. Tvůj povýšenecký duch se nyní rozšířil do ostatních
národů a tvé ohavnosti přetekly tvé hranice a pošpinily ostatní. Předám tě zlu a zvrácenosti,
kterým jsi dala přednost přede Mnou, a to bude tvá zkáza.

Protože sis nezvolila, co je správné, ale dala jsi přednost zlu před dobrem, zlo naplní tvé hranice.
Tvoji nepřátelé tě pošlapou. Uchvátí tvé ženy a děti zabijí. Neušetří nikoho, ani mladé, ani staré.
Jak půjdou, zneuctí tvou zemi, budou jíst tvou úrodu a zničí tvá stáda. Hladomor se rozšíří a lidé
Ameriky půjdou do ulic, protože ve svých domovech už nebudou v bezpečí.
Připrav se, Ameriko, neboť Já povolám tvé nepřátele, aby tě zničili. Už nikdy nebudeš nazývána
krásnou nebo svobodnou, neboť tě předám jim a nikdo (z těch zkažených) nebude schopen se
postavit proti Mně, Svatému z Izraele. Když jsi neukázala soucit k ostatním, žádné milosrdenství
nebude prokázáno tobě.
Protože jsi dovolila těm, ve svých hranicích, hromadně vraždit nevinné, také tvá nádhera bude
zničena a už se znovu nepozvedneš. Už dlouho nevinná krev těch, které jsi zabila, křičela ke Mně,
ale Já jsem velmi trpělivý, dávající hodně času k pokání, a přesto ses nekála. Jsi domýšlivá
a pohrdavá, bezbožná a zvrácená a už déle u tebe nezůstanu.
Ježíš

Jan 3, 16-19
16: Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale
měl život věčný.
17: Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen.
18: Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, již je odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného
Syna Božího.
19: Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich
skutky byly zlé.
Ez 14, 13-19
13: "Lidský synu, jestliže by země proti mně zhřešila a zpronevěřila se a já bych na ni napřáhl svou ruku,
zlámal jí hůl chleba a seslal na ni hlad, takže bych z ní vymýtil lidi i dobytek,
14: a byli by v ní tito tři muži: Noe, Daniel a Jób, ti vysvobodí svou spravedlností jen sami sebe, je výrok
Panovníka Hospodina.
15: Kdybych přivedl na zemi dravou zvěř, aby ji vylidnila, takže by byla zpustošena a nikdo by jí kvůli zvěři
neprocházel,
16: ti tři muži v ní, jakože jsem živ, je výrok Panovníka Hospodina, nevysvobodí ani své syny a dcery;
vysvobodí pouze sebe, země však bude zpustošena.
17: Nebo kdybych na tu zemi uvedl meč a rozhodl bych, aby meč prošel zemí, a vymýtil bych z ní lidi
i dobytek,
18: ti tři muži v ní, jakože jsem živ, je výrok Panovníka Hospodina, nevysvobodí ani své syny a dcery,
vysvobodí pouze sebe.
19: Nebo kdybych na tu zemi poslal mor a vylil na ni své rozhořčení krveprolitím, aby z ní byli vymýceni
lidé i dobytek,
Jr 25, 4-6
4: Hospodin k vám posílal všechny své služebníky proroky, nepřetržitě je posílal, ale neposlouchali jste,
ucho jste k slyšení nenaklonili.
5: Říkávali: ‚Ať se každý odvrátí od své zlé cesty a od svých zlých skutků a budete přebývat v zemi, kterou
Hospodin dal vám a vašim otcům od věků na věky.
6: Nechoďte za jinými bohy, neslužte jim a neklaňte se jim. Neurážejte mě dílem svých rukou a já s vámi
nenaložím zle.‘

1592. Poselství Ježíše ze dne 7. června 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

OCHRANA

V nadcházející budoucnosti, se některé z mých dětí budou muset seskupit kvůli ochraně. Některé
z vás se divily, proč jsem vám nedovolil, abyste se v tomto čase staly známými. Bylo to pro vaši
ochranu v přicházejícím čase a proto, abyste měli více času dokončit dílo pro království dřív, než
vás objeví ti, kteří vás chtějí zabít v době mučednictví.
Nebojte se toho, co vám lidé mohou udělat, mé děti, neboť Já budu při vás ve všem, co se stane,
a odplatím těm, kdo vám způsobí utrpení. Vaše odměna se zvyšuje s každou bolestí, s každou
ztrátou, kterou snášíte pro mé Jméno.
Brzy se vrátíte ke Mně domů a celé nebe očekává ten den.
Ježíš
Mt 25, 35-40
35: Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách,
a ujali jste se mne,
36: Byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení,
a přišli jste za mnou.
37: Tu mu ti spravedliví odpovědí: ‚Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a nasytili jsme tě, nebo žíznivého,
a dali jsme ti pít?
38: Kdy jsme tě viděli jako pocestného, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsme tě?
39: Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme za tebou?
40: Král odpoví a řekne jim: Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných
bratří, mně jste učinili.
1Jan 3, 17: Má-li někdo dostatek a vidí, že jeho bratr má nouzi, a bez soucitu se od něho odvrátí – jak
v něm může zůstávat Boží láska?
Fil 2, 4: Každý ať má na mysli to, co slouží druhým, ne jen jemu.
Řím 8, 17-19
17: A jsme-li děti, tedy i dědicové – dědicové Boží, spoludědicové Kristovi; trpíme-li spolu s ním, budeme
spolu s ním účastni Boží slávy.
18: Soudím totiž, že utrpení nynějšího času se nedají srovnat s budoucí slávou, která má být na nás
zjevena.
19: Celé tvorstvo toužebně vyhlíží a čeká, kdy se zjeví sláva Božích synů.
Zj: 14, 13: A slyšel jsem hlas z nebe: "Piš: Od této chvíle jsou blahoslaveni mrtví, kteří umírají v Pánu.
Ano, praví Duch, ať odpočinou od svých prací, neboť jejich skutky jdou s nimi."

1593. Poselství Ježíše ze dne 8. června 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

NEZMĚNIL JSEM SE

Mé děti, blíží se velmi velká změna, která se dotkne vás všech. Způsob, jakým vše děláte,
se z nutnosti změní. Buďte připraveny se těmto novým způsobům přizpůsobit.
Až se tyto změny stanou, pamatujte, že jsem vás neopustil a nikdy vás neopustím. I když se vaše
situace změní a přijdou strasti, Já jsem se nezměnil.
Zůstaňte přizpůsobiví, nebuďte vůči těmto změnám zatvrzelí, protože to bude k vaší škodě. Ti, kdo
vám budou vládnout, nebudou mít slitování.

Poznámka: Když Pán říká, abyste se nestali tvrdohlavými vůči těmto změnám, neznamená to,
že máte jít proti svému přesvědčení - Pán nikdy nebude odporovat svému vlastnímu Slovu,
znamená to jen, že se máte podřídit autoritě nad vámi tak dlouho, dokud to není v rozporu s tím,
co by Pán chtěl, abyste dělali. Biblickým příkladem může být příběh Daniela v 1. kapitole Knihy
Daniel a příběh Abšacha, Mešacha a Abegnega v 3. kapitole Knihy Daniel.
Ježíš
2Tes 2, 1-4
1: Pokud jde o příchod Pána Ježíše, kolem něhož budeme shromážděni, prosíme vás, bratří,
2: abyste se nedali snadno vyvést z rovnováhy nebo vylekat nějakým projevem ducha nebo řečí či listem,
domněle pocházejícím od nás, jako by den Páně měl už nastat.
3: Žádným způsobem se nedejte od nikoho oklamat, protože nenastane, dokud nedojde ke vzpouře proti
Bohu a neobjeví se člověk nepravosti, Syn zatracení.
4: Ten se postaví na odpor a 'povýší se nade všecko, co má jméno Boží ' nebo čemu se vzdává božská
pocta. Dokonce 'usedne v chrámu Božím' a bude se vydávat za Boha.
Fil 4, 11-13
11: Ne že bych si naříkal na nedostatek; naučil jsem se být spokojen s tím, co mám.
12: Dovedu trpět nouzi, dovedu mít hojnost. Ve všem a do všeho jsem zasvěcen: být syt i hladov, mít
nadbytek i nedostatek.
13: Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu.
Ž 1, 3: Je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas, jemuž listí neuvadá.
Vše, co podnikne, se zdaří.
Kaz 3, 1: Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas.
Žid 13, 5-6
5: Nedejte se vést láskou k penězům; buďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť Bůh řekl: 'Nikdy tě neopustím
a nikdy se tě nezřeknu.'
6: Proto smíme říkat s důvěrou: 'Pán při mně stojí, nebudu se bát. Co mi může udělat člověk?'

1594. Poselství Ježíše ze dne 9. června 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

VELMI VELKÝ POSUN

Mé děti, blíží se velmi velký posun. Tento posun přinese změny, které nebudete chtít, ale změny,
které musí přijít. Celé mé svaté Slovo se musí naplnit, aby se pro vás mohl vrátit můj Syn Ježíš,
a tento čas se rychle blíží.
Nebojte se, vy, které přebýváte ve Mně, nebudete prodlévat na zemi až do konce.
Ježíš

Poznámka: Když Pán začal mluvit o velkém posunu, viděla jsem, že dochází k jakémusi prosévání.
Viděla jsem spoustu lidí a pak se objevily tyto trhliny a lidé se v nich propadli na různé úrovně,
právě tam, kde je chtěl mít umístěné pro to, co přijde příště. Přemýšlela jsem, k čemu jsou ty
různé úrovně. On mi však nevysvětlil, co to znamená.
Jan 15, 4-7
4: Zůstaňte ve mně, a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni,
tak ani vy, nezůstanete-li ve mně.
5: Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť
beze mne nemůžete činit nic.
6: Kdo nezůstane ve mně, bude vyvržen ven jako ratolest a uschne; pak ji seberou, hodí do ohně
a spálí.
7: Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám.
Mk 13, 4-13
4: "Pověz nám, kdy to nastane a jaké bude znamení, až se začne všechno schylovat ke konci!"
5: Ježíš jim odpověděl: "Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl.
6: Mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat: 'Já jsem to' a svedou mnohé.
7: Až uslyšíte válečný ryk a zvěsti o válkách, nelekejte se! Musí to být, ale to ještě nebude konec.
8: Povstane národ proti národu a království proti království, v mnohých krajinách budou zemětřesení,
bude hlad. To bude teprve začátek bolestí.
9: Vy sami se mějte na pozoru! Budou vás vydávat soudům, budete biti v synagógách, budete stát před
vládci a králi kvůli mně, abyste před nimi vydali svědectví.
10: Ale dříve musí být evangelium kázáno všem národům.
11: Až vás povedou před soud, nemějte předem starost, co budete mluvit; ale co vám bude v té hodině
dáno, to mluvte. Nejste to vy, kdo mluví, ale Duch svatý.
12: Vydá na smrt bratr bratra a otec dítě, povstanou děti proti rodičům a připraví je o život.
13: Budou vás všichni nenávidět pro mé jméno; ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen."

1595. Poselství Ježíše ze dne 10. června 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

VELMI TĚŽKÝ HLADOMOR

Hladomor, který se blíží, bude velmi trýznivý, mé děti. Tento hlad pokryje celou zemi. Někteří si
budou muset vybrat, zda nakrmit své děti, nebo se sami nasytit, aby se o ně mohli starat.
Protože Mě mnozí nechválili ve svém blahobytu, naučím je chválit Mě v jejich nouzi. Dokonce i
vůdci velkých národů poznají v tom čase hlad a jejich velká moc je nebude moci nasytit. Veškeré
bohatství bezbožných nebude stačit, aby si koupili jídlo tam, kde žádné jídlo není. Já ovládám celé
stvoření. Ačkoli se člověk pokusil o tuto kontrolu (ovládnout celé stvoření), není toho schopen,
neboť Já jsem ten, kdo stvořil člověka z prachu země.
Ach, člověče, tvá pýcha tě přivede k pádu. Pohlédni vzhůru, neboť tvé vykoupení je nahoře.
Ježíš

Ž 107, 34: V solné pláně žírnou zemi pro zlobu těch, kdo v ní sídlí.
Ez 14, 13: "Lidský synu, jestliže by země proti mně zhřešila a zpronevěřila se a já bych na ni napřáhl svou
ruku, zlámal jí hůl chleba a seslal na ni hlad, takže bych z ní vymýtil lidi i dobytek."

1596. Poselství Ježíše ze dne 11. června 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

VELMI VELKÝ OTŘES

Mé děti, na zem přichází velmi velký otřes. Řekl jsem vám, že vše, co se může otřást, se otřese, a
tak se také stane. Tento otřes mnohé vyděsí, ale vy, kteří kráčíte těsně se Mnou, se nemusíte bát.
Tento otřes má pomoci těm, které Mě odmítly, aby si uvědomily, že jim zbývá málo času k tomu,
aby Mi mohly odevzdat své srdce.
Až tento otřes přijde, vzpomeňte si na to, co jsem vám řekl, a buďte připraveny dát odpověď
o naději ve vás, neboť si přeji zachránit mnoho duší před Zlým. Tímto způsobem si pro sebe
nashromáždíte mnoho pokladů v nebi.
Ježíš

Další slova, kde Pán mluvil o otřesech: (také některá poselství vnořená do poselství č. 603).
https://wingsofprophecy.blogspot.com/search?q=shaking (*)

1Petr 3, 15: A Pán, Kristus, budiž svatý ve vašich srdcích. Buďte vždy připraveni dát odpověď každému,
kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte.
Jan 3, 16-19
16: Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul,
ale měl život věčný.
17: Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen.
18: Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, již je odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného
Syna Božího.
19: Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich
skutky byly zlé.
Př 3, 5-7
5: Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.
6: Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.
7: Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať.
Iz 34, 1-2
1: Přistupte, pronárody, a slyšte, národy, pozorně poslouchejte! Ať to slyší země se vším, co je na ní, svět
i vše, co na něm vzchází!
2: Hospodin je rozlícen na všechny pronárody, rozhořčen na všechny jejich zástupy. Zničí je jako klaté,
vydá je na porážku.
Zj 6, 12-13
12: A hle, když rozlomil šestou pečeť, nastalo veliké zemětřesení, slunce zčernalo jako smuteční šat,
měsíc úplně zkrvavěl
13: a nebeské hvězdy začaly padat na zem, jako když fík zmítaný vichrem shazuje své pozdní plody.

(*) Poznámka překladatele:

Tento link odkazuje na 17 poselství, která byla publikována v době mezi roky 2011-2021. Jakmile
je všechna přeložím, připravím stránku 1598, která zůstane zatím neúplná.
1597. 12. června 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 21. prosince 2011.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

NASTAL ČAS OTŘESŮ

Mnohé z mých dětí pociťují otřesy uvnitř. Mnohé viděly vize nebo sny o otřesech a věcech, které se
otřásají. Otřesy jsou nyní zde a stále přicházejí, mé děti, neboť čas otřesů je u vás.
Všechno uvnitř člověka se otřese v základech. Pokud je nevěřící, bude se třást strachem. Ti, kdo
chodí po mých cestách, se budou třásat pomazáním mou mocnou sílou na jejich životech a v tomto
čase vyjdou a budou konat mocné činy v mém Jménu. I svět se otřásá - vlády se otřásají,
ekonomiky se otřásají, národy stojí na pokraji a třesou se v nejistotě, co přinese budoucnost.
Budoucnost každého člověka a každého národa je v mé ruce a Já vynáším rozsudek podle
vašich skutků. Ti, kdo si myslí, že nevidím jejich hříchy, se mýlí. Ti z vás, kteří si myslí,
že se o ně nestarám, se mýlí. Starám se a vidím – jak vás, tak i vaše skutky.

Mnozí na světě nevidí čas na duchovních hodinách. Mnozí se nechtějí nechat vyrušit od svých
světských radostí a zálib. Nemají čas na Boha, který je stvořil, jenž určuje jejich požehnání a jejich
další dech života. Nevidí, že je to moje mocná ruka, která jim umožňuje užívat si radostí, ze
kterých se těší. Ach, člověče, který nemáš pro Mne čas, svět se stal tvým bohem a jemu budeš
sloužit, i když po Mně budeš v příštích dnech toužit! Budeš ke Mně volat ve svém trápení a budeš
si přát Mě poznat, ale okolnosti ti ztíží, aby ses o Mně v tom čase dověděl.
Proč se honíte za bohy ze dřeva a kamene, kteří vás nemohou zachránit ani ochránit před tím,
co přijde? Proč uctíváte to, co vidíte, co se rychle změní v prach a co si z této doby nemůžete
odnést?
Ježíš
Lk 21, 25-26
25: Budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách a na zemi úzkost národů, bezradných, kam se podít před
řevem valícího se moře.
26Lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět. Neboť mocnosti nebeské se
zachvějí.
Ez 38, 19: Budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách a na zemi úzkost národů, bezradných,
kam se podít před řevem valícího se moře.
Řím 2, 3: Myslíš si snad, když soudíš ty, kdo takto jednají, a sám činíš totéž, že ty ujdeš soudu Božímu?
Jr 17, 10: "Já Hospodin zpytuji srdce a zkoumám ledví, já každému splatím podle jeho cesty, podle ovoce
jeho skutků."
Da 5, 23: ale povýšil ses nad Pána nebes. Přinesli před tebe nádoby z jeho domu a pil jsi z nich víno
ty i tvoji hodnostáři, tvé ženy i ženiny, a chválil jsi bohy stříbrné a zlaté, bronzové, železné, dřevěné
a kamenné, kteří nic nevidí, neslyší ani nevědí. Boha, v jehož rukou je tvůj dech a všechny tvé cesty,
jsi však nevelebil.

1598: Obsah bude zveřejněn na stránce 1598.

1599. 12. června 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 25. května 2015.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com
SVĚT ZUŘÍ
Když Mě chválíte, vaše břemena se pozvedají. Když se soustředíte na Mne, přebývám ve vašich
chválách a snímám z vás vaše břemena. Odpočívejte, mé děti, a nechejte Mě nést vaše břemeno.
Znepokojuje vás mnoho věcí. Starejte se jen o jednu - soustřeďte se na Mne a na mou lásku k
vám. To, a pouze to, je potřeba.
Svět kolem vás zuří porodními bolestmi nového věku, času chaosu. Soustřeďte se na mou lásku,
když potřebujete pokoj v chaosu, když se cítíte znepokojení, unavení nebo frustrováni.
Soustřeďte se na Mne a Já vás tím provedu.

Ježíš
Ž 22, 4: Ty jsi ten Svatý, jenž trůní obklopen chválami Izraele.
Lk 10, 41-42
41: Pán jí odpověděl: "Marto, Marto, děláš si starosti a trápíš se pro mnoho věcí.
42: Jen jednoho je třeba. Marie volila dobře; vybrala si to, oč nepřijde."
Iz 41, 10: Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám
ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.
Řím 5, 8: Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní.
Řím 8, 35-39
35: Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída,
nebezpečí nebo meč?
36: Jak je psáno: "Denně jsme pro tebe vydáváni na smrt, jsme jako ovce určené na porážku."
37: Ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval.
38: Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná
moc,
39: ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je
v Kristu Ježíši, našem Pánu.

1600. 13. června 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 30. září 2019.
Nástroj. Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com
TI, KDO MĚ ZNEVAŽUJÍ

Byla skoro půlnoc v páteční noci a já se chvilku dívala na film o zemětřesení. Mnozí z nás
v prorockých kruzích někdy věří, že to velké mega zemětřesení v Kalifornii se stane, jak bylo
prorokováno množstvím proroků. Před lety, kdy jsem ještě četla proroctví, pročítala jsem vizi Joe
Brandta z roku 1930 znovu a znovu. Když jsem se dívala ve filmech, jak mnozí potřebují pomoc
a žádnou nenacházejí, poprosila jsem, kolik jich bude potřebovat pomoc v tomto čase, nebude-li
nikdo, kdo by jim pomohl. Pane? Odpověděl mi velmi jasně: VŠICHNI Z NICH.
Když jsem pozorovala zkázu, kterou způsobilo zemětřesení, myslela jsem na konec všech věcí,
a jak doslova pozorujeme Boží Slovo, jak se odehrává na Zemi, a říkala jsem Pánu, že to bude
horší než zlé, až přijde čas pro toto velké zemětřesení v Kalifornii, když začal ke mně mluvit. Už
dříve v tomto roce mi řekl, že zatímco mnozí z nás věří, že tohle velké zemětřesení v Kalifornii
bude začátek konce, že jsme to zaměnili, že je to konec.
Dříve mi také ukázal, že existují nějaké skupiny lidí, kteří byli nakonec tak pyšní, že získali vládu
v těchto pozemských "královstvích" jako Los Angeles, ale že On půjde zničit jejich "království"
potom, co je vyhlásili, a těm lidem nezůstane nic než hromada ruin. Nikdy mi neřekl, kdo jsou tyto
skupiny, jak získaly moc, nebo jaký druh moci mají, ale pokaždé o tom mluvil. Dostala jsem pocit,
že to jsou velmi zlí lidé a že bojují, aby zničili vše dobré a vše,
co je Boží, aby vlastnili tato "království".

Zničení je vše, co zůstane z jejich království potom, co Mne znevážili. Budou plakat,
až zničím vše, čím se prohřešili kvůli zisku, až si uvědomí, že to bylo
k ničemu. Ti, kdo Mi slouží, budou se Mnou v bezpečí. (Viděla jsem, že Ježíš se již vrátil

a vzal si nás, než přijde konec a toto velké zemětřesení v Kalifornii udeří – co jsem viděla, vypadalo
jako oblast Los Angeles). Jejich odměna bude velká a budou se radovat navěky.
Ti, kdo Mě znevážili, zahynou a nikdy nepoznají pokoj.
Ježíš

(Musela jsem vyhledat slovo "decried", protože jsem je nikdy dříve nepoužila. Znamená odsoudit
někoho jako bezcenného, zbytečného, veřejně znevážit, nebo vyjádřit tvrdé odmítnutí).
Ž 37, 35-40
35: Viděl jsem krutého svévolníka: rozpínal se jako bujné křoví;
36: odešel a není, hledal jsem ho, nebyl k nalezení.
37: Přidržuj se bezúhonného, hleď na přímého; pokojný muž bude mít potomstvo.
38: Zato vzpurní budou do jednoho vyhlazeni, potomstvo svévolníků bude vymýceno.
39: Hospodin je spása spravedlivých, záštitou v čas soužení jim bývá.
40: Hospodin jim pomáhá a vyváznout jim dává, dá jim z moci svévolníků vyváznout
a zachrání je, protože se k němu utíkají.

1601. 14. června 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 13. dubna 2012.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

ČAS MNOHA PŘECHODŮ

Mé děti, nacházíte se v čase mnoha změn. Přecházíte mezi minulým a tímto věkem a mnohé z vás
se kvůli tomu cítí nejistě. Otřásám vším, čím se otřást dá, a mnohé z vás to pociťují. Otřesu vším,
co není jisté a založené na Mně a mém Slovu. Otřásám vztahy, zaměstnáním, kariérou, zdravím,
systémy víry. Otřásám vším, co se týká vás, abych vám ukázal, co není ode Mne. Mnohé z vás proti
otřesům bojují, protože nechápou, co činím. Najděte svůj klid ohledně těchto záležitostí ve Mně
a důvěřujte Mi, že se o vás postarám, ať se stane cokoli.
Vše, co bylo ve vašem životě posvátné, se může změnit. Pouze Já se neměním, vše ostatní je
pomíjivé. Najděte svou jistotu ve Mně. Najděte svou záruku ve Mně.
Nebojujte proti tomu, co dělám, neboť je to k vašemu prospěchu, že to dělám. Nyní je čas, kdy
musí být vše vyzkoušeno, neboť to, co není ode Mne, nemůže odolat tomu, co má brzy přijít.
Svazky, které nejsou ze Mne, neobstojí. Domy, které nejsou postaveny na Mně, neobstojí.
Vztahy, které nejsou postaveny na Mně, neobstojí.
Již nebudu žehnat a podporovat to, co není ze Mne. Když vidíte, že tyto věci padají, je to proto,
že jsem z nich odstranil svou ruku. Národy, které nejsou ze Mne, neobstojí. Nacházejte se ve Mně,

abyste obstáli v časech, které přijdou. Jděte vpřed, šiřte mé Slovo, mé slavné evangelium, a buďte
požehnáni. Vše, co není ze Mne, brzy zahyne.
Je-li vaše poznání v mém Slovu úplné, pak se neposunete. Vše, co ve vašem životě není v souladu
s mým Slovem, bude podrobeno mým otřesům. V tomto věku pozvedám své děti na novou úroveň.
Na cestě tam, kam směřujete, se nemůžete držet mrtvých a suchých věcí světa, vztahů, které
nejsou ode Mne. Posílím vás, abyste se zbavily všeho, čím vás nepřítel zatížil a co není mou vůlí
pro vás.
Mnohé z vás lpějí na dřívějších věcech, zatímco Já vám chci dát něco nového. Lpíte na tom,
co znáte, protože nevidíte jinou cestu, ale Já jsem tvůrce cesty a vytvářím cestu, aby mé děti
chodily ve zdraví, aby se jim dařilo v celé mé plnosti, aby měly správné vztahy, které Mi vzdávají
čest a přinášejí slávu mému Jménu. Lpíte na starých věcech, protože nic nového není v dohledu,
ale Já si přeji, abyste Mi to staré uvolnili a dovolili Mi, abych v něm působil svou vůlí.
Chvalte Mě ve všech věcech a za všechny věci, ať už jim rozumíte nebo ne, protože to si od vás
přeji. Když nerozumíte ztrátě, která nastala, důvěřujte, že Já znám plán, neboť Já jsem pro vás
Pravda, Cesta a Život.
Kdykoli neznáte cestu, obraťte se ke Mně, neboť Já jsem ta Cesta. Potřebujete-li život ve svém
těle, vzývejte mé Jméno, neboť Já jsem dárce života. Potřebujete-li Pravdu o jakékoli situaci,
nahlédněte do mého svatého Slova, neboť to k vám bude vždy mluvit pravdu a všechny odpovědi
jsou v něm obsaženy, jen když je budete hledat.
Hledejte Mě. Poznejte Mě. Důvěřujte Mi.
Věřte, že v každém okamžiku vím a dělám to, co je pro vás a váš život i životy ostatních mých dětí
nejlepší, a nebojte se. Nebojte se, když vidíte, jak mé soudy dopadají na vaše národy, mé děti,
neboť tyto věci se opravdu musí stát. Mé Slovo se naplní do posledního písmene před mým
návratem
a než přijde konec, a nyní je konec již blízko.
Vzhlédněte, mé děti, neboť vaše vykoupení se blíží. Radujte se! Váš čas na zemi je nyní krátký,
neboť vše, co je obsaženo v mém Slovu, se naplňuje. Dokončete své cesty s vírou a velkou
odvahou, neboť vaše odměna bude vskutku veliká, pokud tak učiníte.
Miluji vás věčnou láskou a bdím nad vámi, zatímco se tento věk chýlí ke konci.
Ježíš
Ž 92, 2: Jak dobré je vzdávat Hospodinu chválu, tvému jménu, Nejvyšší, pět žalmy.
Jan 14, 6: Ježíš mu odpověděl: "Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne."
Ž 32, 10: Mnoho bolestí postihne svévolníka, toho však, kdo doufá v Hospodina, obklopuje milosrdenství.
Ž 37, 5: Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat.

Sk 2, 21: A každý, kdo vzývá jméno Páně, bude zachráněn.
Lk 21. 28: Když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko.

1602. Poselství Ježíše ze dne 14. června 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

VRACÍTE SE DOMŮ

Moji lidé, nemusíte se bát toho, co přichází do vašeho světa. Už dávno víte, co se blíží. Je pravda,
že to není dobré, ale vše se musí naplnit, aby se pro vás mohl vrátit můj Syn Ježíš a přivést vás
domů.
Pokud se zaměříte na konečný výsledek, bude pro vás přechod snazší. Chvalte Mě! Chvalte Mě,
že zlo bude brzy zničeno! Chvalte Mě za záchranu svých milovaných. Chvalte Mě, že vás a vaše
milované zaopatřím i uprostřed hladu. Chvalte Mě, že i když pronásledování narůstá, narůstají
i vaše odměny zde v nebi a brzy tyto odměny obdržíte a budete se z nich moci těšit navždy.
Chvalte Mě, ať se kolem vás děje cokoli. Uvidíte to, co mé svaté Slovo už dávno předpovědělo,
a vracíte se domů.
Ježíš

Zj 1, 7-8
7: Hle, přichází v oblacích! Uzří ho každé oko, i ti, kdo ho probodli, a budou kvůli němu naříkat všechna
pokolení země. Tak jest, amen.
8: Já jsem Alfa i Omega, praví Pán Bůh, ten, který jest a který byl a který přichází, Všemohoucí.
Zj 2, 10: Neboj se toho, co máš vytrpět. Hle, ďábel má některé z vás uvrhnout do vězení, abyste prošli
zkouškou, a budete mít soužení po deset dní. Buď věrný až na smrt, a dám ti vítězný věnec života.
Zj 3, 10-11
10: Protože jsi zachoval mé slovo a vytrval, zachovám tě i já v hodině zkoušky, která přijde na celý svět
a prověří obyvatele země.
11: Přijdu brzy; drž se toho, co máš, aby tě nikdo nepřipravil o vavřín vítěze.
Ž 9, 17: Hospodin tu zřejmě zjednal právo: svévolník uvízl v léčce přichystané vlastní rukou. – Higgájón.
Mt 5, 12: Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích; stejně pronásledovali i proroky,
kteří byli před vámi.
Mal 3, 19: "Hle, přichází ten den hořící jako pec; a všichni opovážlivci i všichni, kdo páchají svévolnosti,
se stanou strništěm. A ten přicházející den je sežehne, praví Hospodin zástupů; nezůstane po nich kořen
ani větev."
Ž 150
1: Aleluja. Chvalte Boha v jeho svatyni, chvalte ho i na obloze, již sklenul svou mocí,
2: chvalte ho za jeho bohatýrské činy, chvalte ho pro jeho nesmírnou velikost!
3: Chvalte ho zvukem polnice, chvalte ho harfou a citerou,
4: chvalte ho bubnem a tancem, chvalte ho strunami a flétnou,

5: chvalte ho zvučnými cimbály, chvalte ho cimbály dunivými!

1603. 15. června 2021. Vzpomínka Glyndy Linkous ze dne 3. prosince 2011.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

VAROVÁNÍ V DUCHU

V posledních několika týdnech dostává mnoho lidí v duchu velmi jasná varování před něčím, co se
chystá proti Americe. Asi před dvěma týdny jsem od Pána obdržela neobvyklé modlitební pokyny
a mnozí další začali dostávat sny, vize atd., které poukazovaly na něco,
co plánuje nepřítel. O tom, co mi Pán nařídil, abych se modlila, jsem tento týden hovořila
v pořadu Blog Talk Radio.
Včera v noci, když jsem ležela v posteli, jsem měla vidění košů na prádlo a ty se třásly, jako by se
třásl dům, ve kterém byly. Viděla jsem to vidění dvakrát. Normálně bych si myslela, že to
symbolizuje jen něco pro mě osobně, a je možné, že ano, ale vzpomínám si, že čtenáři psali
komentáře k poslednímu slovu o tom, že viděli vize, jak se věci třesou, takže to může být něco víc.
Natočila jsem video, abych se podělila o tato varování a zeptala se, zda někdo další dostává
varování v duchu, sny, vize atd. Pokud ano, a neobtěžovalo by vás se o ně podělit, pošlete mi
prosím něco málo o tom, co jste obdrželi, do nabídky komentářů zde. Udělala jsem mnoho pokusů
připravit to video a nahrát je [na server], což se stává velmi zřídka a nutí mě to přemýšlet, zda se
nepřítel nesnažil zabránit tomu, aby se tyto informace dostaly ven. Na tuto otázku zatím neznám
odpověď.
Je to samozřejmě výzva k modlitbě - modlete se zejména za své rodiny a blízké a za ty, kteří ještě
neučinili Krista svým Pánem.
Video si můžete prohlédnout po kliknutí na novou záložku na webu Křídla proroctví s názvem
"Varování v Duchu…" nebo přejděte sem a podívejte se na něj na YouTube.
http://youtu.be/ztHu9l4tyZc

Glynda Linkous

1604. Poselství Ježíše ze dne 15. června 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA, https://wingsofprophecy.blogspot.com

ZVRÁCENOST V AMERICE

Mé děti, v Americe vládne duch zvrácenosti. Zkažení zbožnili zvrácenost a ta nyní pokrývá celou
zemi. Vstoupila do vašeho Bílého domu a nyní plně vnikne do vašich zákonů.
Nebuďte šokovány zákony, které uvidíte, jak jsou tomto čase přijímány, neboť když vládne
bezbožný, lidé budou vzdychat. V této době uvidíte mnoho nespravedlnosti, nejen zvrácené
zákony. Přichází mnoho zla. Vstupujete do doby, kdy kvůli Mně budete nenáviděny všemi lidmi.
Pochopte čas, ve kterém žijete, a přizpůsobte se mu.
Snažte se v každé době plnit mou vůli a učit se mému Slovu, protože tyto věci vám budou nade
vše prospěšné. Budete-li tyto věci dělat, nemusíte mít strach z toho, co má přijít. Pamatujte, že
jste moji
a Já nad vámi neustále bdím.
Ježíš
Př 29,2: Když přibývá spravedlivých, lid se raduje, panuje-li svévolník, lid vzdychá.
2Kor 5, 9-10
9: Proto nám také nadevše záleží na tom, abychom se mu líbili, ať už odcházíme domů nebo zůstáváme
v cizině.
10: Vždyť se všichni musíme ukázat před soudným stolcem Kristovým, aby každý dostal odplatu za to,
co činil ve svém životě, ať dobré či zlé.
Lk 21, 16-27
16: Zradí vás i vaši rodiče, bratři, příbuzní a přátelé a někteří z vás budou zabiti.
17: A všichni vás budou nenávidět pro mé jméno.
18: Ale ani vlas z vaší hlavy se neztratí.
19: Když vytrváte, získáte své životy.
20: Když uvidíte, že Jeruzalém obkličují vojska, tu poznáte, že se přiblížila jeho zkáza.
21: Tehdy ti, kdo jsou v Judsku, ať uprchnou do hor, kteří jsou v Jeruzalémě, ať z něho odejdou,
a kteří jsou po venkově, ať do něho nevcházejí,
22: poněvadž jsou to dny odplaty, v nichž se má naplnit vše, co je psáno.
23: Běda těhotným a kojícím v oněch dnech! Neboť bude veliké soužení na zemi a hněv proti tomuto lidu.
24: Padnou ostřím meče, budou jako zajatci odvedeni mezi všecky národy, po Jeruzalému budou šlapat
pohané, dokud se jejich čas neskončí.
25: Budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách a na zemi úzkost národů, bezradných, kam se podít před
řevem valícího se moře.
26: Lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět. Neboť mocnosti nebeské se
zachvějí.

27: A tehdy uzří Syna člověka přicházet v oblaku s mocí a velikou slávou.

1605. 16. června 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 14. srpna 2015.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

ABYCH JE MOHL ZACHRÁNIT

Brzy se v Americe, mé děti, stane událost, která obyvatelstvo otřese. Také moji lidé budou
otřeseni, ale jen do té míry, jak daleko jsou ode Mne v nějaké oblasti vzdáleni. (Mám dojem,

že zde jen v oblastech, ve kterých Mu nedůvěřujete).

Ztracení budou otřeseni až do morku kostí a ti, kteří mají měkčí srdce, Mě pak budou hledat.
Připravte se - připravte se na to, jak jim budete pro Mne sloužit, neboť můj otřes přichází
do tohoto národa a bude větší než dřív, protože si přeji získat jejich pozornost. V současné době
má jejich pozornost Zlý a oni se nebojí, co bych jim mohl udělat. Nemyslí na věčnost a nevěří
v zatracení.
Nevěří mému Slovu, a proto nehledají mou tvář.
Až dojde k tomuto otřesu, nebojte se, mé děti, ale ihned jděte do svých modlitebních komůrek
a modlete se za tyto ztracené. Modlete se, aby tato naléhavost vzrostla a oni Mě hledali celým
svým srdcem, abych je mohl zachránit.
Ježíš

Zj 3, 20: Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu
s ním večeřet a on se mnou.
Iz 2, 18-19
18: Bůžkové nadobro vymizejí.
19: Lidé zalezou do jeskyň v skalách a do škvír v prachu země ze strachu před Hospodinem, před jeho
velebnou důstojností, až povstane, aby nahnal zemi strach.
Ag 2, 6-7
6: "Toto praví Hospodin zástupů: Ještě jednou, a bude to brzy, otřesu nebem i zemí, mořem i souší.
7: Otřesu všemi pronárody, a přijdou s tím nejvzácnějším, co mají; a naplním tento dům slávou, praví
Hospodin zástupů."
Žid 12, 26-27
26: Jeho hlas tehdy zatřásl zemí, nyní však slibuje: "Ještě jednou otřesu nejen zemí nýbrž i nebem".
27: Těmito slovy naznačuje, že otřese vším stvořením a promění je, aby zůstalo jen to, co je neotřesitelné.

1606. Poselství Ježíše ze dne 16. června 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com
TAK MÁLO ÚTĚCHY
Mé děti, v čase, jemuž se blížíte, budete mít málo útěchy. Jak se budou podmínky zhoršovat,
bude to v lidech probouzet to nejlepší i to nejhorší.
V těch, kteří nesou mého Ducha, uvidíte to nejlepší. U těch, kteří Jej nenesou, uvidíte věci,
o kterých jste si nikdy nemysleli, že je uvidíte. Někdy vám to, co uvidíte, bude připadat jako zlý
sen.
V této době tak malé útěchy budou všichni lidé toužit po útěše. Někteří se budou obracet k vínu,
jiní
k drogám, mnoho mého lidu bude v pokušení utěšovat se nemorálními způsoby. Již nyní vás varuji,
abyste se před tím měli na pozoru, neboť to bude ta nejhorší doba k upadnutí do hříchu.
Pamatujte, že Já sám mám být v každé době vaším Utěšitelem. Praktikujte to nyní a dovolte,
aby se to stalo vaším zvykem, obracet se ke Mně pro vše, co potřebujete. Až ten čas přijde, budete
velmi rády, že jste to udělaly.
Ježíš
Jan 14, 16-20
16: a já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi na věky –
17: Ducha pravdy, kterého svět nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte,
neboť s vámi zůstává a ve vás bude.
18: Nezanechám vás osiřelé, přijdu k vám.
19: Ještě malou chvíli a svět mě už neuzří, vy však mě uzříte, poněvadž já jsem živ a také vy budete živi.
20: V onen den poznáte, že já jsem ve svém Otci, vy ve mně a já ve vás.

1607. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 12. června 2021.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

ĎÁBEL NENÍ VÝMYSL, ON EXISTUJE

Milovaní Boží lidé:
ŽEHNÁM VÁM VE JMÉNU NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE A NAŠÍ KRÁLOVNY A MATKY.
Tento Boží lid musí zůstat pod ochranou Nejsvětějšího Srdce našeho Krále a Pána Ježíše Krista.
K dosažení tak velkého cíle je nezbytná pravost lidského stvoření, místo pokrytectví obílených
hrobů.
Je jen málo lidských bytostí, které se skutečně zkoumají pohledem na své nedostatky…
Jen málo je těch, kteří se vydávají na cestu upřímného obrácení…
Boží lid je plný pokrytců…
Pravdivé obrácení je nutné, které lidské bytosti odmítají, když na sebe pohlížejí jako na "boha"
neexistujících ctností a darů, nafoukaných falešností svého lidského ega.
Osobní skutky a chování jsou teploměrem, který bez přetvářky k vám hlasitě křičí o skutečném
vnitřním životě, zamořeném duchovní slepotou, která pokrývá Zemi.
Mé nebeské legie neustále bdí nad těmito lidskými bytostmi, které se odmítají podívat pravdivě
na sebe a přijmout odpovědnost za své chyby…
Tyto boží děti se musí na své cestě zastavit, jinak skončí vydáním svých bratrů
do rukou antikrista.
Boží lidé, odhoďte touhu po pomstě, kterou chováte ve své mysli, zatrpklost a závist ve svých
myšlenkách a nenávist ve svém srdci.

Boží lidé, nedívejte se jen na to dobré, s nímž si myslíte, že jednáte a pracujete: to je arogance
a pýcha. Takto se chovají nevděční služebníci, kteří neznají Krále a Pána nebes a země kvůli
zkaženosti, kterou si nakazili duši. Proto živly očistí lidstvo a lidskou rasu, která, utlačovaná
vlastním zlem, pohlédne zevnitř na své nitro, před velkým milosrdenstvím našeho Krále a Pána
Ježíše Krista.
Boží lidé, ďábel není výmysl, on existuje, okrádá vás o pokoj, vede vás k vzájemnému
boji a raduje se z toho.
Ach, pošetilá stvoření, vy samy jste příčinou ďáblovy radosti!
Milovaní Boží lidé, nemoc stále táhne lidstvo vstříc ještě k větším bolestem. Elita si podkopává
zdraví, smrt spěchá, Země je nestabilní, zemětřesení rychle přicházejí.
Pozor, lidé – buďte v pohotovosti!
Svolal jsem Boží lid k modlitbě:
Aby každé lidské stvoření prosilo o dar rozlišování svých osobních činů a jednání
vzhledem k blížícímu se Varování a naléhavosti záchrany duše.
Naléhavě si od Ducha Svatého vyproste potřebnou sílu k setrvání ve víře vzhledem
těžkým a bezprostředním událostem, které postihnou zemi, a tedy i lidstvo.
Vzdávejte dík Jedinému a Trojjedinému Bohu, ochránci nevinných.
Boží lidé nepropadají panice ani zoufalství, jsou věrní Bohu, jdou tam, kam je Bůh povolal,
a důvěřují
v Boží ochranu a Boží zaopatření.
Mé legie je střeží, aby nezeslábly.
Lidé, buďte ve střehu!
Buďte ostražití, obraťte se!
Nebojte se, jsem poslán Nejsvětější Trojicí, abych vás chránil pro slávu Boží a spásu
duší.
Svatý archanděl Michael

1608. 17. června 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 20. března 2012.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

OTŘESY ZAČÍNAJÍ

Před několika dny, když jsem se probouzela, jsem viděla další vizi třesoucích se věcí. Viděla jsem
samu sebe, jak stojím uprostřed mnoha vysokých budov. Pak se všechny budovy začaly otřásat a
některé se začaly hroutit v důsledku intenzity probíhajících otřesů. Intenzita se nezmenšovala, ale
zůstávala stejná.
Slyšela jsem slova: "Jděte po mých cestách."
Začala jsem se modlit a ptát se Pána, proč vidím jedno vidění za druhým, jak se věci otřásají.
Odpověděl mi:
Až povstanu a strašlivě zatřesu zemí, zatřesu ekonomickým, pak duchovním a pak tím, co je pod
zemí.

Dnes jsem se opět modlila kvůli otřesům a On znovu promluvil:
Otřesy začínají, moji lidé. Nyní uvidíte, jak se mnohé věci kolem vás začnou třást. V této době se
bude otřásat vše, od vztahů přes vlády až po systémy víry. Co není ze Mne, neobstojí ve zkoušce
otřesů.
Posilujte svou víru, mé děti. Vězte, že vás v nadcházejících časech ochráním a zaopatřím,
a nepochybujte o tom. Jen věřte, neboť to je klíč k tomu, abyste obdrželi cokoli z mé mocné ruky.
Důvěřujte Mi.
Ježíš
Mk 5, 36: Ale Ježíš nedbal na ta slova a řekl představenému synagógy: "Neboj se, jen věř!"
Iz 2, 19: Lidé zalezou do jeskyň v skalách a do škvír v prachu země ze strachu před Hospodinem, před jeho
velebnou důstojností, až povstane, aby nahnal zemi strach.
Mt 6, 32-34
32: Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete.
33: Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.
34: Nedělejte si tedy starost o zítřek; zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost vlastního trápení

1609. Poselství Boha Otce ze dne 17. června 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

PRAVÝ SVĚDEK

Mé děti, vstupujete do nejtěžších časů na zemi. Neboť je to čas nejmocnějšího projevu mé velké
moci nevěřícím.
Dávejte si co největší pozor, abyste v této době nehřešily před nevěřícími, neboť si přeji, aby vaše
svědectví bylo pro Mne upřímné. Zbývá jim tak málo času, aby se ke Mně obrátili, že nebudu
tolerovat nikoho, kdo je ode Mne takto odvrátí.
V tomto čase odpovídám na mnohé dlouholeté modlitby za věci, v něž jste věřili. Přeji si, aby vaše
radost byla úplná. Dávejte si velký pozor, abyste, až přijdete do dobré země, kterou jsem vám dal,
až budete žít v pěkných domech, které jsem vám poskytl, neodvrátily své srdce ode Mne a
nezhřešily, protože pokud tak učiníte, rychle odstraním vaše požehnání a vy budete na tom hůř než
předtím.
Přeji si, abyste Mě za tato požehnání chválily, vydávaly svědectví o mé velké laskavosti a
milosrdenství vůči vám a byly na zemi v krátkém čase, který vám zbývá, mými pravými svědky. V
tom vám mohu
i nadále žehnat. Pokud tak neučiníte, zruším vaše požehnání a dám je jinému.
Bůh Otec
1Kr 14, 15: Hospodin bude bít Izraele, takže se bude klátit jako rákosí ve vodě, vyrve Izraele z dobré
země, kterou dal jejich otcům, a rozptýlí je až za Řeku, protože si dělali posvátné kůly a Hospodina uráželi.
De 8, 6-7
6: Proto budeš dbát na přikázání Hospodina, svého Boha, chodit po jeho cestách a jeho se bát.
7: Vždyť Hospodin, tvůj Bůh, tě uvádí do dobré země, do země s potoky plnými vody, s prameny vod
propastných tůní, vyvěrajícími na pláni i v pohoří,
De 8, 10-12
10: Budeš jíst dosyta a budeš dobrořečit Hospodinu, svému Bohu, za tu dobrou zemi, kterou ti dal.
11: Střez se však, abys nezapomněl na Hospodina, svého Boha, a nepřestal dbát na jeho přikázání, práva a
nařízení, která ti dnes udílím.
12: Až se dosyta najíš a vystavíš si pěkné domy a usídlíš se,
De 8, 14: jen ať se tvé srdce nevypíná, takže bys zapomněl na Hospodina, svého Boha, který tě vyvedl z
egyptské země, z domu otroctví.
De 8, 16-17
16: krmil tě na poušti manou, kterou tvoji otcové neznali, aby tě pokořil a vyzkoušel a aby ti nakonec
prokázal dobro.
17: Neříkej si v srdci: "Tohoto blahobytu jsem se domohl svou silou a zdatností svých rukou."
De 8, 19: Jestliže však přesto na Hospodina, svého Boha, zapomeneš a budeš chodit za jinými bohy,
sloužit jim a klanět se jim, dosvědčuji vám dnes, že docela vyhynete.
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SPOJENÍ, KTERÁ NEJSOU ZE MNE

Tento týden jsem poslouchala po telefonu jednu kamarádku, která mluvila o nedávných změnách
ve svém manželství a o tom, jak se s manželem dostali od téměř podané žádosti o rozvod ke
společné návštěvě kostela a o nové lásce, která mezi nimi díky tomu rozkvetla, když mi Pán v
duchu něco ukázal.
Ukázal mi, že otřásá manželstvími, v nichž je pravý věřící, který je v jařmu s tím, kdo věří málo
nebo vůbec, a že jimi silně otřásá, aby ten, kdo opravdu nevěří nebo je v nevíře, začal buď
následovat Jeho, nebo aby byl věřící osvobozen. Později toho večera při bohoslužbě ke mně
promluvil toto Slovo:
V tomto čase budou vztahy zkoušeny ohněm. Co není ze Mne, nepřežije zkoušku mým
zušlechťujícím ohněm. V tom, co přichází, musí být vaše spojení čistá.
Mnozí z vás v tomto čase zušlechťování zažijí ztráty. Vězte, že svému lidu vrátím to, co mu právem
náleží, a způsobím, že kromě toho ještě více vzroste.
Nechávám nevěřící, aby si nyní vybrali. Přišel jsem, abych v této době osvobodil mé lidi od všeho,
co jim brání sloužit Mi celým srdcem. Nyní odstraním překážky a strategicky přesunu mé lidi na
pozice pro to, co má velmi brzy přijít. Spojení, které nejsou ode Mne, nemohou odolat bouři, která
přichází.
Nebuďte překvapeni, až uvidíte, že se dlouholeté svazky přes noc rozpadnou, protože to učiní moje
mocná ruka.
Připravuji vás, moji lidé. Budu se o vás starat v časech, které mají přijít, nebojte se, neboť jsem
milující a věrný Otec. Mnozí z vás se budou bát, až se začnou naplňovat plánované události, ale
tyto věci musí přijít, aby mé Jméno mohlo být oslaveno na celé zemi, před brzkým návratem mého
Syna.
Bůh Otec
Ž 127, 1: Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé. Nestřeží-li město Hospodin, nadarmo
bdí strážný.
2Kor 6, 14: Nedejte se zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěřícími! Co má společného spravedlnost
s nepravostí? A jaké spolužití světla s temnotou?
Mal 3, 2-3
2: Kdo však snese den jeho příchodu? Kdo obstojí, až se on ukáže? Bude jako oheň taviče, jako louh těch,
kdo bělí plátno.
3: Tavič usedne a pročistí stříbro, pročistí syny Léviho a přetaví je jako zlato a stříbro. I budou patřit
Hospodinu a spravedlivě přinášet obětní dary.
Jl 2, 25: Tak vám nahradím, co po léta požíraly kobylky a brouci, různá havěť a housenky, mé veliké
vojsko, které jsem na vás posílal.

Ž 23, 3: Naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno.
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NADCHÁZEJÍCÍ ROK

Mé děti, nadcházející rok bude plný nebezpečí. Otřesu věcmi, kterými lze otřást, abych ukázal těm,
kdo Mi nevěří (nevěřícím), jak moc potřebují zachránce. (Otřesy mají nevěřícím ukázat, že

potřebují Boha, aby se k Němu konečně obrátili - všichni samozřejmě neodpoví, ale někteří ano).
Neobrátí své srdce ke Mně, dokud neuvidí, že se již nemohou zachránit sami. (Mnozí lidé věří, že je
zachrání jejich peníze, vliv nebo krása, proto se k Bohu pro záchranu neobrátí).
Mé děti, které chodí se Mnou, vědí, že se nemusí bát. Každým pozemským královstvím otřesu.
Každým svazkem a spojenectvím, které není postaveno na Mně, také otřesu.
Je nezbytné, aby se Můj lid upínal a spoléhal pouze na Mne a na mé Slovo. Pokud jste svou víru
vložili do něčeho jiného než do Mne, odhalím vám to, až vás od toho uvolním.
Nadcházející časy budou vyžadovat vaši absolutní, nerozdělenou oddanost pouze Mně. Jakákoli
věrnost Zlému bude v té době vaší zkázou.
Vrátím se pro Nevěstu bez poskvrny a vady!
Ježíš
Iz 2 18-19
18: Bůžkové nadobro vymizejí.
19: Lidé zalezou do jeskyň v skalách a do škvír v prachu země ze strachu před Hospodinem, před jeho
velebnou důstojností, až povstane, aby nahnal zemi strach.
Ez 38, 19-20
19: A promluvím ve svém rozhorlení, v ohni své prchlivosti: Jistojistě přijde v onen den na izraelskou zemi
veliké zemětřesení
20: a budou se přede mnou třást mořské ryby i nebeské ptactvo, polní zvěř a všichni plazi, kteří se plazí po
zemi, i každý člověk, který je na tváři země. Hory se zbortí, skalní srázy se zřítí a každá hradba se skácí na
zem.
Iz 41, 13: Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, držím tě za pravici, pravím ti: ' Neboj se, já jsem tvá pomoc.'
Ef 5, 22: Žena ať je podřízena svému muži, jako kdyby to byl sám Pán. (*)

(*) Nový Zákon, Křesťanská akademie, 3. vydání, Řím, 1976.
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NAHROMADILY SE VÁM ROZSUDKY

Má pravá Nevěsta se připravuje na to, co přichází. Čas mého soudu se nyní rychle blíží a ti, kdo
jsou vlažní ve svých srdcích, nepochopí, co se děje. Ti, kdo Mě hledají jen tehdy, když touží po
nějakém daru, nebudou mít moudrost, aby v této pozdní hodině přežili delší dobu nebo konali díla
mého království.
Ameriko, kdyby v tobě zůstalo něco dobrého, něco pravdivého, mohl bych litovat svých soudů, ale
není tomu tak. Tvá špatnost se každým dnem zvětšuje, a tak podnítím kruté nepřátele, aby tě
zničili. Až tě tito nepřátelé zničí, Ameriko, odstraní všechny stopy tvého pokrytectví. Ukradnou tvé
poklady
a zničí tvá města. Tvé ženy a děti se stanou jejich zajatci a tvůj dobytek a úroda se stanou jejich
potravou. Odmítli jste mi sloužit, a tak budete místo toho sloužit svým nepřátelům.
Všichni bezbožní u moci již nepoznají moc, neboť budou jako seno a strniště v ohni a Já
nevyslyším jejich křik v den jejich pohromy. Budu se smát jejich trápení, jako se smáli mému Slovu
a mému lidu.
Tyto soudy jste si nahromadili svými bezbožnými zákony a skutky.
Ježíš
Ž 37, 35-40
35: Viděl jsem krutého svévolníka: rozpínal se jako bujné křoví;
36: odešel a není, hledal jsem ho, nebyl k nalezení.
37: Přidržuj se bezúhonného, hleď na přímého; pokojný muž bude mít potomstvo.
38: Zato vzpurní budou do jednoho vyhlazeni, potomstvo svévolníků bude vymýceno.
39: Hospodin je spása spravedlivých, záštitou v čas soužení jim bývá.
40: Hospodin jim pomáhá a vyváznout jim dává, dá jim z moci svévolníků vyváznout a zachrání je, protože
se k němu utíkají.
Př 1, 23-33
23: : Obraťte se, když vám domlouvám. Hle, nechám na vás proudit svého ducha, uvedu vám ve známost
svá slova:
24: "Protože jsem volala, a vy jste odmítali, ruce jsem vztahovala, a nikdo na to nedbal,
25: každé mé radě jste se vyhýbali, nedali jste na mé domlouvání,
26: i já se budu smát, až budete v bídě, budu se vysmívat, až na vás přijde strach,
27: až na vás přijde strach jako ničivá bouře a vaše bída se přižene jako vichřice, až na vás přijde soužení
a tíseň.
28: Tehdy mě budou volat, a neodpovím, budou mě hledat za úsvitu, a nenaleznou,
29: protože měli poznání v nenávisti a bázeň před Hospodinem si nezvolili,

30: nedali na mou radu, každou mou domluvu znevážili.
31: Budou jíst plody své cesty, přesytí se svými plány.
32: Prostoduché zavraždí jejich odmítavost, hlupáky zahubí jejich netečnost.
33: Ale kdo mě poslouchá, v bezpečí bude bydlet a žít klidně, beze strachu z něčeho zlého."
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MNOHO ZMĚN
Mé děti,
vstoupily jste do období mnoha změn. Neboť vy, kteří se v zájmu svých životů podrobujete Mně,
nyní zakusíte četné změny v důležitých oblastech svého života. Tyto změny již vidíte přicházet, a
nebraňte se mé ruce. Připravil jsem vám tyto změny, abych vás posunul na další úroveň mé vůle.
K mnoha z těchto změn dojde skrze ty, kteří jsou vám blízcí. Nevzpírejte se. Vězte, že je to váš
Otec, jenž pracuje ve vašem světě. Činí Mi potěšení, že vás přivedu na vyšší úroveň mých
požehnání.
Chvalte Mě, až se tyto změny stanou, i když nebudou všechny příjemné, neboť skončí dobře a vy
budete velmi odměněni, obstojíte-li v mé vůli, až k nim dojde.
Bůh Otec
Ž 1, 3: Je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas, jemuž listí neuvadá.
Kaz: 3, 1: Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas.
Fil 4, 11-13:
11: Ne, že bych si stěžoval na nedostatek. Já jsem se naučil být spokojen s tím, co právě mám.
12: Dovedu žít v odříkání a dovedu žít v hojnosti. Jsem důvěrně obeznámen ve všem: v sytosti
i v hladovění, v nadbytku i nedostatku.
13: Všechno mohu v tom, který mi dává sílu.
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VÍRA JE KLÍČEM

Nyní se vše mění.
Teď, když jsou moji lidé na místě, teď když jsem vám řekl, co má přijít, se všechno mění - změny
začínají teď.
Svět, ve kterém se nacházíte, mé děti, nyní postihne mnoho změn, a ne mnoho z nich bude
dobrých, protože ve věčné říši zuří boj o vaše duše. Výsledek závisí na vás - na vaší oddanosti
mému Slovu, na vašem odhodlání věřit ve Mne, bez ohledu na to, co vidíte kolem sebe. Tolik mých
dětí Mě soudí podle svých poměrů, a tak by to nemělo být, protože mnohé situace si vytváříte
sami.
Lidé na světě budou zachváceni panikou, až začnou některé z těchto změn na zemi, neboť Já budu
ovlivňovat změny v atmosféře a v nebi a těm se nemohou vyhnout, ani je ovlivnit. Přeji si, aby to
věděli a uvědomili si, že beze Mne nemohou udělat nic.
Způsobím změny v samotné zemi a přivodím otřesy, abych jim ukázal svou ohromnou moc.
Ovlivním vaše zásobování potravinami - abyste věděli, že Já sám jsem poskytovatel všech věcí.
Víra je klíčem k přežití a prosperitě v těchto časech. Pokud jste Mi dovolili, abych vás vytříbil a
ověřil vaši víru, budete připraveni. Pokud jste se přede Mnou drželi stranou a bránili se mým
přípravám, pak nyní budete mít strach a nebudete schopni obstát.
Bez víry se Mi nemůžete líbit.
Ježíš
Am 3, 7: Ovšem, Panovník Hospodin nečiní nic, aniž by zjevil své tajemství prorokům, svým služebníkům.
Joz 1, 8: Kniha tohoto zákona ať se nevzdálí od tvých úst. Rozjímej nad ním ve dne v noci, abys mohl
bedlivě plnit vše, co je v něm zapsáno. Potom tě bude na tvé cestě provázet zdar, potom budeš jednat
prozíravě.
2Kor, 5, 7: Žijeme přece z víry, ne z toho, co vidíme.
Jan 15, 5: Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce;
neboť beze mne nemůžete činit nic.
Žid 11, 6: Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest
a že se odměňuje těm, kdo ho hledají.

1615. Poselství Ježíše ze dne 21. června 2021.
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Mým dětem v Americe: musíte se připravit, protože do vaší země přichází válka.
Již nyní se nepřátelé Ameriky spikli, aby způsobili její pád. Podnítil jsem nepřátele, aby pomstili Mé
svaté Jméno na tomto bezbožném národu, avšak mám tam malý zbytek, který Mě skutečně uctívá
a kráčí po mých cestách. Ty budu chránit za každou cenu. Ty budu živit svou vlastní rukou. Z těch
mám radost, když o Mně mluví a modlí se ke Mně.
Připravte se, děti, protože válka přichází a není daleko. Zajistěte si své domy. Pozvedněte modlitby
za své milované, abych je mohl zachránit. Shromažďujte obilí pro své maličké, neboť tato vojska
pohltí vše, co je před nimi, až pokryjí zemi.
Ježíš

Ex 9, 25-26
25: Krupobití potlouklo v celé egyptské zemi všechno, co bylo na poli, od lidí po dobytek; krupobití
potlouklo také všechny polní byliny a polámalo všechno polní stromoví.
26: Jenom v zemi Gošenu, kde sídlili Izraelci, krupobití nebylo.
Ž 91, 5-8
5: Nelekej se hrůzy noci ani šípu, který létá ve dne,
6: moru, jenž se plíží temnotami, nákazy, jež šíří zhoubu za poledne.
7: Byť jich po tvém boku padlo tisíc, byť i deset tisíc tobě po pravici, tebe nestihne nic takového.
8: Na vlastní oči to spatříš, uzříš odplatu, jež stihne svévolníky.
Jr 16, 9-11
9: Toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: "Hle, způsobím, že na tomto místě, před vaším zrakem
a za vašich dnů přestane veselí a hlas radosti, hlas ženicha a hlas nevěsty."
10: Až oznámíš tomuto lidu všechna tato slova, zeptají se tě: Proč Hospodin promluvil proti nám všechno
toto velké zlo? Jaká je naše nepravost? Jaký je náš hřích? V čem jsme hřešili proti Hospodinu, našemu
Bohu?
11: Na to jim odpovíš: V tom, že mě vaši otcové opustili, je výrok Hospodinův, a chodili za jinými bohy,
sloužili jim a klaněli se jim; mne opustili a můj zákon nedodržovali.

1616. Poselství Ježíš ze dne 22. června 2021.
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RYCHLÁ PŘÍPRAVA

Mé děti, musíte se naučit rozlišovat mezi tím, co je skutečně nutné a co není, a toto příští období
bude vaším učitelem. V něm se naučíte žít jednodušeji, než jste zvyklé, protože zasáhnu
ekonomiku Ameriky a nedostatek se bude vyskytovat všude.
Pokud jste se řídily mým vedením a mými pokyny a připravily se na toto období velkého hladu,
dobře vám to poslouží. Pokud jste tak neučinili, učiňte tak rychle, protože hladomor není daleko.

(Není daleko za touto příští dobou).
Ježíš

Lk 10, 41-42
41: Pán jí odpověděl: "Marto, Marto, děláš si starosti a trápíš se pro mnoho věcí.
42: Jen jednoho je třeba. Marie volila dobře; vybrala si to, oč nepřijde."
De 30, 15-18
15: Hleď, předložil jsem ti dnes život a dobro i smrt a zlo;
16: když ti dnes přikazuji, abys miloval Hospodina, svého Boha, chodil po jeho cestách a dbal na jeho
přikázání, nařízení a právní ustanovení, pak budeš žít a rozmnožíš se; Hospodin, tvůj Bůh, ti bude žehnat
v zemi, kterou přicházíš obsadit.
17: Jestliže se však tvé srdce odvrátí a nebudeš poslouchat, ale dáš se svést a budeš se klanět jiným
bohům
a sloužit jim,
18: oznamuji vám dnes, že úplně zaniknete. Nebudete dlouho živi v zemi, kam přecházíš přes Jordán, abys
ji obsadil.
1Jan 2, 28: Nyní tedy, děti, zůstávejte v něm, abychom se nemuseli bát, až se ukáže, a nebyli jím
zahanbeni při jeho příchodu.
Joz 24, 14-15
14: Bojte se tedy Hospodina a služte mu bezvýhradně a věrně. Odstraňte božstva, kterým vaši otcové
sloužili za řekou Eufratem a v Egyptě, a služte Hospodinu.
15: Jestliže se vám zdá, že sloužit Hospodinu je zlé, vyvolte si dnes, komu chcete sloužit: zda božstvům,
kterým sloužili vaši otcové, když byli za řekou Eufratem, nebo božstvům Emorejců, v jejichž zemi sídlíte.
Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu.
Žid 11, 6: Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest
a že se odměňuje těm, kdo ho hledají.
Ž 27, 3-5
3: Kdyby se proti mně položilo vojsko, mé srdce nepocítí bázeň, kdyby proti mně i bitva vzplála, přece
budu doufat.
4: O jedno jsem prosil Hospodina a jen o to budu usilovat: abych v domě Hospodinově směl bydlet po
všechny dny, co živ budu, abych patřil na Hospodinovu vlídnost a zpytoval jeho vůli v chrámu.
5: On mě ve zlý den schová ve svém stánku, ukryje mě v skrýši svého stanu, na skálu mě zvedne.

Ž 27, 8: Mé srdce si opakuje tvoji výzvu: "Hledejte mou tvář." Hospodine, tvář tvou hledám.

1617. Poselství Ježíše ze dne 23. června 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

HODNĚ MORU

Až válka zpustoší americkou zemi a převládne čas velkého hladu, rozmnoží se mnoho nemocí
a moru. Smrt bude všude najednou a bude jen málo dostupných léků. Mé děti mají přístup
k mé uzdravující moci, ale ti, kdo Mne odmítli, nikoli.
Nemusíte se bát toho, co přichází, mé děti, neboť vás držím v dlani své mocné ruky a moji andělé
na vás dávají pozor dnem i nocí.
Ježíš

Poznámka: Vždycky jsem si myslela, že mor je jen nemoc, ale toto slovo mě přimělo zajímat se,
jaká je jeho definice. Wordnik definuje mor jako:
- Obvykle smrtelné epidemické onemocnění, zejména dýmějový mor.
- Zhoubný, zlý vliv nebo činitel.
- Nemoc zvaná mor nebo mor; také jakákoli epidemická zhoubná choroba.
Lk 4, 28-30
28Když to slyšeli, byli všichni v synagóze naplněni hněvem.
29Vstali, vyhnali ho z města a vedli ho až na sráz hory, na níž bylo jejich město vystavěno, aby ho svrhli
dolů.
30: On však prošel jejich středem a bral se dál.
De 3, 22: Nebojte se jich, vždyť Hospodin, váš Bůh, bojuje za vás.
Iz 43 1: Nyní toto praví Hospodin, tvůj stvořitel, Jákobe, tvůrce tvůj, Izraeli: "Neboj se, já jsem tě
vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj."
Mt 10, 30-31
30: U vás pak jsou spočteny i všecky vlasy na hlavě.
31: Nebojte se tedy; máte větší cenu než mnoho vrabců.
Mk 5, 34: A on jí řekl: "Dcero, tvá víra tě zachránila. Odejdi v pokoji, uzdravena ze svého trápení!"

1618. Poselství Ježíše ze dne 24. června 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

ATMOSFÉRICKÉ ZMĚNY

Stejně jako se při bouřce mění atmosféra a obloha, tak se brzy při nastávající bouři změní i vaše
prostředí a okolnosti.
Nyní vidíte, že temnota narůstá, a cítíte skryté hřmění, které bude brzy uvolněno. Ve vzduchu
přetrvává vůně blížící se bouře a moji lidé se připravují, tiše se modlí. Všichni víte, že brzy
přicházející změny vám budou činit potíže, ale byly již dávno předpověděny.
Začátek těchto změn ohlásí jedna událost - událost, která pro můj lid všechno změní. Až uvidíte,
že k tomu dojde, nastavte svou mysl a srdce tak, abyste pevně stáli ve své víře ve Mne,
a nezapírejte Mě bez ohledu na to, co to vás nebo ostatní bude stát.
Vy všichni, kteří vytrváte až do konce, budete zachráněni a budete se zde se Mnou těšit
z nebe navždy!
Ježíš
Mt 16, 1-3
1: Přišli farizeové a saduceové a pokoušeli ho; žádali na něm, aby jim ukázal znamení z nebe.
2: On však jim odpověděl: "Večer říkáte: 'Bude krásně, je pěkný západ.'
3: A ráno: 'Dnes bude nečas, slunce vychází do mraků.' Vzhled oblohy umíte posoudit, a znamení
časů nemůžete?"
Mt 10, 32-33
32: Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi;
33: kdo mě však zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi.
Mt 24, 12-14
12: a protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých.
13: Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.
14: A toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům,
a teprve potom přijde konec.

1619. Poselství Ježíše ze dne 25. června 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

POSLEDNÍ SKLIZEŇ

Mnohé z mých dětí se diví, proč jsem je v tomto čase ještě nepřemístil. Mé děti, pro mnohé
z vás jsou připravována místa a tato místa nejsou ještě hotova. Buďte si jisté, že v pravý čas
budete v bezpečí.
Některé z vás, které máte velkou víru, nepřestěhuji. Chci ukázat svou nesmírnou moc na zemi
nevěřícím. V době Nabuchodonozora ukázali moji služebníci Chananiáš, Mišael a Azariáš mou
obrovskou sílu, a ve vaší době bude ukázána ještě větší moc, protože to bude doba na zemi, kdy
bude sklizena poslední úroda. Po tomto období budou všichni, kdo Mě stále odmítají, patřit Zlému
a mé děti se vrátí domů.
Ježíš
Da 3, 14-18
14: Nebúkadnesar se jich otázal: "Je to tak, Šadraku, Méšaku a Abed-nego, že mé bohy neuctíváte a před
zlatou sochou, kterou jsem postavil, jste se nepoklonili?
15: Nuže, jste ochotni v čase, kdy uslyšíte hlas rohu, flétny, citery, harfy, loutny a dud a rozmanitých
strunných nástrojů, padnout a poklonit se před sochou, kterou jsem udělal? Jestliže se nepokloníte,
v tu hodinu budete vhozeni do rozpálené ohnivé pece. A kdo je ten Bůh, který by vás vysvobodil z mých
rukou!"
16: Šadrak, Méšak a Abed-nego odpověděli králi: "Nebúkadnesare, nám není třeba dávat ti odpověď.
17: Jestliže náš Bůh, kterého my uctíváme, nás bude chtít vysvobodit z rozpálené ohnivé pece i z tvých
rukou, králi, vysvobodí nás.
18: Ale i kdyby ne, věz, králi, že tvé bohy uctívat nebudeme a před zlatou sochou, kterou jsi postavil,
se nepokloníme."

1620. 26. června 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 22. července 2016.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

SOUSTŘEĎTE SVOU MYSL

Některé z mých dětí nejsou připraveny na změny, které se v jejich životě chystají stát, i když si
myslí, že připraveny jsou. Mé děti, musíte si pamatovat, že změny, které vnímáte jako negativní,
mohou být ve skutečnosti tím, co je pro vás v mých očích nejlepší. Vím, co přichází do vašeho
světa a jak to ovlivní každé z vás, a provádím změny, které jsou pro vás nejlepší, abyste mohli být
co nejefektivnější.
Soustřeďte svou mysl tak, aby Mi byla ve všem poslušná. Připravte své srdce, aby bylo pokorné
pod mou rukou, a nezáleží na tom, co tyto změny přinesou, a bude se vám v nich dobře dařit.

Budete-li se změnám bránit, nezastaví to jejich příchod, jen je budete obtížněji snášet. Budete-li Mi
odporovat, budu zase Já odporovat vám ve vaší pýše.
Nastavte se na poslušnost a následujte Mě.
Ježíš
Lk 9, 51: Když se naplňovaly dny, kdy měl být vzat vzhůru, upjal svou mysl k cestě do Jeruzaléma
1Petr 5, 6: Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas.
2Kor 12, 9: Ale on mi řekl: "Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví má síla." A tak se budu
raději chlubit slabostmi, aby na mně spočinula moc Kristova.
Př 3, 5-7
5: Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.
6: Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.
7: Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať.
Jak 4, 6: Mocnější však je milost, kterou dává. Proto je řečeno: Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným
dává milost.

1621. 27. června 2017. Připomínka poselství Ježíše ze dne 28. února 2013.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

MNOHO NEČEKANÝCH ZMĚN

Byla jsem ve chvíli modliteb a začala jsem se Pána ptát, proč se zdá, že někteří z nás procházejí
tak intenzivním obdobím jedné změny za druhou, když On začal ke mně mluvit toto Slovo.
Moji lidé, v této době procházíte obdobím ohromných změn. Nejen ve vašich vládách a národech,
ale také ve vašich životech. Někteří z vás jsou připravováni na své osudy v práci pro království.
Ve vašich životech došlo a stále dochází k mnoha neočekávaným změnám, které ve vás vyvolávají
volání "Proč?".
Nebojte se, Mé děti, neboť všechny vaše časy jsou v mých rukou a Já znám každý detail vašeho
utrpení a nejsou Mnou nepovšimnuty.
V životech mých vyvolených musí nastat časy zbavování se a jen Já vím, jak dosáhnout toho,
co si přeji, a jak to nejlépe provést v každém z vás.
Plyňte s těmito změnami, mé děti, i když se vás nepřítel bude občas snažit přesvědčit, že váš Bůh
vás opustil. Vy víte, že Já to nikdy neudělám. Povzbuzujte se v mém Slovu. Povzbuzujte se
navzájem ve víře, jako to dělali moji dávní učedníci.
Vězte ve svém srdci, že jste všichni svědky doby v dějinách, kterou si mnozí před vámi přáli vidět!

Nebojte se, když jsou věci nebo lidé odebráni z vašich životů, ale místo toho Mě chvalte - chvalte
Mě, že mám pro vás mocný záměr a moje moudrost je mnohem větší než vaše vlastní. Chvalte Mě
a pevně se držte mé ruky a Já vás provedu tímto obdobím velkých změn ve vašem životě.
Neboj se, mé dítě, jen věř, že tě tím provedu.
Ježíš
Kaz 3, 1-3
1: Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas:
2: Je čas rození i čas umírání, čas sázet i čas trhat;
3: je čas zabíjet i čas léčit, čas bořit i čas budovat;
Mt 13, 17: Amen, pravím vám, že mnozí proroci a spravedliví toužili vidět, na co vy hledíte, ale neviděli,
a slyšet, co vy slyšíte, ale neslyšeli.
Iz 29, 16: Je to vaše převrácenost, jestliže je hrnčíř oceňován stejně jako hlína. Což říká dílo o tom,
kdo je udělal: "On mě neudělal?" Což výtvor řekne o svém tvůrci: "On ničemu nerozumí?"
Jr 18, 6: "Cožpak nemohu naložit s vámi jako ten hrnčíř, dome izraelský? je výrok Hospodinův.
Hle, jste v mých rukou jako hlína v rukou hrnčířových, dome izraelský."
Jan 15, 1-2
1: Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec je vinař.
2: Každou mou ratolest, která nenese ovoce, odřezává, a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla
hojnější ovoce.
Řím 8, 18: Soudím totiž, že utrpení nynějšího času se nedají srovnat s budoucí slávou, která má být
na nás zjevena.
1Sam 30, 6: Davidovi bylo velmi úzko. Lid se domlouval, že ho ukamenuje. Všechen lid byl totiž rozhořčen,
každý pro své syny a dcery. David však našel posilu v Hospodinu, svém Bohu.
Mt 28, 20: "A učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny
až do skonání tohoto věku."
Iz 41, 10: Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu,
pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.

1622. Poselství Ježíše ze dne 28. června 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

BUDOU ČELIT MÉMU SOUDU

Mé děti, ti, kdo vás vedou, se dostali do zkaženosti.
Z vysokých úřadů ve vaší zemi se vylévá ohavnost. Zlo pokrývá zemi Ameriky a lidé, kteří Mě v této
zemi odmítli, brzy poznají mou mocnou ruku.

Až zasadím Americe ránu, země se zachvěje. Lidé se budou třást. Některým lidem selže srdce
strachem, protože si uvědomí, že jsou proti tomu, co se děje, bezmocní.
Vaši vůdci pečlivě plánovali, mé děti. Naplánovali si, jak budou vydávat zákony proti vám, jak vás
budou pronásledovat a vést ostatní k tomu, aby dělali totéž.
Naplánovali, jak vám vezmou všechno, co máte, ale nepočítali se Mnou. Neplánovali, protože
nevěří. Až se jim dám poznat, nebudou mít žádný opravný prostředek. Až vám vezmou to, co
máte, až přijmou odporné zákony proti mému svatému Slovu, setkají se se Mnou strašnými
způsoby, neboť je budu pronásledovat. Obrátím proti nim samotné světy (jejich jednotlivá
prostředí), v nichž žijí.
Zablokuji každou cestu, kterou se pokusí uniknout mým soudům. Budou čelit mé mocné ruce
soudu za všechno, co vám udělají.
Ježíš
Da 7, 19-22
19: Chtěl jsem mít jistotu o tom čtvrtém zvířeti, které bylo odlišné ode všech ostatních a bylo mimořádně
strašné: mělo železné zuby, bronzové drápy, žralo a drtilo a zbytek rozšlapávalo svýma nohama,
20: i o deseti rozích, které mělo na hlavě, a o dalším, který vyrostl a před nímž tři spadly, totiž o tom rohu,
který měl oči a ústa mluvící troufale a jevil se větší než ostatní.
21: Viděl jsem, že ten roh vedl válku proti svatým a přemáhal je,
22: až přišel Věkovitý a soud byl předán svatým Nejvyššího; nadešla doba a království dostali do držení
svatí.

1623. Poselství Ježíše ze dne 18. června 2021.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

JAK MÁLO JE TĚCH, KTEŘÍ MĚ MILUJÍ A POSLOUCHAJÍ!

Můj lide, moji milovaní lidé:
Přijměte můj pokoj, tak potřebný pro celé lidstvo.
Jdete jako ovce bez pastýře…
Procházíte kolem, aniž byste naslouchali mému hlasu, nepoznáváte Mě a ti, kdo Mě
poznávají, Mě neposlouchají.
Je tak málo těch, kteří Mě milují a poslouchají!
NALÉHAVĚ vás vyzývám k obrácení! [Mk 1,15]. Zlý vás neúnavně pronásleduje s cílem ublížit
mým dětem a zničit je, proto musíte být láskou, jako Já jsem Láskou.
Zlý těžce otrávil moje lidi. Otrávil vaši mysl, myšlenky, slova a srdce, aby vaše díla a jednání
byly zhoubné. Proto vás očišťuji a dovoluji očistu. Avšak mé děti pokračují, aniž by se proměnily
v nové lidi, stále zapomínají, že pšenice roste spolu s plevelem [Mt 13, 24-30], a tak v tom budou
pokračovat.
Jděte opatrně kupředu. Můj Zákon bude prohlášen za neplatný a má církev přijme výzvy démonů,
a odmítne Mne. Jaké utrpení vás čeká!
Uvnitř mého lidu je malý počet lidských stvoření, která Mě neustále prosí, aby Varování přišlo brzy,
– a tak se také stane – proto je neustále očišťuji a ve spěchu je formuji.
Mezi těmi, kdo se nazývají mými dětmi, je tolik lidí, kteří přestože vědí, kdy jim znamení a signály
oznamují příchod všeho, na co tak dlouho čekali, nadále popírají mé záměry…
Znamení a signály, které dopouštím, abyste se obrátili, odmítají heretici, kteří chtějí
mé věrné odsoudit.
Můj věrný svatý archanděl Michael vás vyzval k Světovému dni modliteb kvůli bezprostřední
potřebě obrácení mých dětí.
Na tuto výzvu reagoval lid milující svého Pána a Boha. Oddanost velkého počtu mých dětí
této výzvě udržuje mé milosrdenství rozlévající se na všechny lidi. Kdo má žízeň, ať ji uhasí, kdo
má hlad, ať se nasytí, kdo duchovně trpí, ať se z toho utrpení uzdraví. Kdo se neobrátil, pocítí
volání, kdo se trápí, najde pokoj, odpověď závisí na každém z vás.
Toto je má odpověď na pozornost mého lidu k výzvě mého milovaného svatého
archanděla Michaela. Mé nebeské legie čekají na volání mého lidu, zvláště v této chvíli,
aby jej vždy chránily.
Pokračujte ve spojení s pravým učením mé církve.
Modlete se, mé děti, modlete se, aby se mé děti nasytily tímto okamžikem duchovního
mléka a medu.
Modlete se, mé děti, modlete se za své bratry a sestry, za ty, kteří budou brzy trpět.
Modlete se, mé děti, modlete se, aby se vám nemoc zdaleka vyhnula.
Modlete se, mé děti, modlete se, modlete se, země se bude silně třást, aby se jih
očistil.
Moji lidé:

Poslušnost a odezva na volání mého domu je pro každou bytost ochranou a zvláštním
požehnáním.
Žehnám vám. Miluji vás.
Váš Ježíš
1624. Poselství Ježíše ze dne 29. června 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

MOJI JEDINÍ POSLOVÉ

Mé děti, nastává pro vás těžká doba, kdy se stane mnoho věcí, kterým nebudete rozumět a z nichž
nebudete mít radost. Musíte se snažit vydržet a nadále Mě zastupovat na zemi, protože stále
existují ztracené duše, které chci zachránit, a vy jste tam mými svědky. Vaše odměna za to bude
velmi velká, protože nepohodlí bude značné.
V těchto časech, kdy dochází ke změnám, a vy si přejete šťastnější časy, odložte své emoce
stranou
a dělejte práci, ke které jste povoláni, abyste mohly dokončit své úkoly a vrátit se domů ke Mně,
protože vše, co stojí mezi vámi a nebem, je nedokončená práce se ztracenými dušemi.
Jejich jedinou nadějí jsem Já a mými jedinými posly jste vy. Zůstaňte pevné, přepásejte svá bedra
a dokončete závod, který je před vámi. Buďte silné.
Ježíš

Jan 9, 4: Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci
pracovat.
Žid 12, 1-3
1: Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás tak
snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo,
2: s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Místo radosti, která se mu
nabízela, podstoupil kříž, nedbaje na potupu; proto usedl po pravici Božího trůnu.
3: Myslete na to, co všecko on musel snést od hříšníků, abyste neochabovali a neklesali na duchu.

1625. Poselství Ježíše ze dne 30. června 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

PRÁCE, KTEROU JE TŘEBA VYKONAT

Mé děti, v tomto čase je třeba vykonat mnoho práce. Je mnoho duší, které budou předány
nepříteli, jestli se velmi brzy neobrátí ke Mně. Zanedlouho se ve vaší době stanou události, které
bez varování připraví o život mnoho lidí. Bude mnoho zármutku a změny ponechají mnohé bez
naděje.
Zůstaňte pevné, buďte velmi odvážné, dívejte se jen na to, co je před vámi. Pamatujte, že jsem
stále s vámi.
Ježíš
Jan 9, 4: Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci
pracovat.
Žid 12, 1-3
1: Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás tak
snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo,
2: s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Místo radosti, která se mu
nabízela, podstoupil kříž, nedbaje na potupu; proto usedl po pravici Božího trůnu.
3: Myslete na to, co všecko on musel snést od hříšníků, abyste neochabovali a neklesali na duchu.

1626. Poselství Ježíše ze dne 1. července 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

TVŮJ OCHRÁNCE, TVŮJ ŽIVITEL, TVŮJ POKOJ

V úterý ráno jsem vstala brzy a vařila si kávu. Snažila jsem se každý večer chodit spát dřív a každý
den vstávat dřív, abych zvýšila svou produktivitu, protože rozptýlení mi ztěžovalo trávit čas ve
Slovu
a modlit se, jak to obvykle dělávám. Přemýšlela jsem o válce, která přichází do Ameriky. Vím, že
není daleko, a v Americe o válce na vlastní půdě nic nevíme.
Pane, nevíme, jak se orientovat v tom, co přichází.
Provedu tě tím. Povedu své děti, které Mi dobře slouží, na každém kroku toho, co přichází do vaší
země.
Pokud budete hledět na Mne, abych byl vaším Ochráncem, Poskytovatelem a Pokojem, jsem vše,
co kdy budete potřebovat. Budu vás chránit, dokud nenastane čas, abyste se vrátily ke Mně domů.
Poskytnu vám vše, co potřebujete, dokonce i uprostřed hladomoru budete nasyceny. A Já budu

vaším pokojem, pokojem, který přesahuje každé chápání. Budu vás udržovat v takovém pokoji, že
to ohromí vaše okolí, cožpak jsem to neslíbil?
Ach, mé děti, do vaší země skutečně přicházejí hrůzy, ale nepřicházejí pro vás. Přicházejí pro
bezbožné a nekající se. Netrapte se tím, co přichází, neboť ztrácíte drahocenný čas, který by měl
být využit. Pracujte, dokud je ještě den. Modlete se! Modlete se a přimlouvejte se za ty, kteří Mě
ještě neznají, abych je přitáhl. Modlete se za ty, kdo nemají naději a neznají ji. Modlete se a Já
budu vším,
co potřebujete.

Poznámka: V duchu jsem pak viděla malou starou babičku skloněnou v modlitbě. Kolem ní zuřila
velká bouře, pak vybuchovaly bomby, pak byl velký zmatek, a ona se stále modlila. Když se
přimlouvala za ztracené, byla chráněna, zatímco to všechno zuřilo. Zdálo se, že ani nevnímá, co se
děje, byla
v takovém klidu.
Ježíš
Ž 23, 1-9
1: Davidův. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.
2: Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod,
3: naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno.
4: I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě
potěšují.
5: Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš.
6: Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu
vracet do nejdelších časů.
Ž 46, 1-11
1: Pro předního zpěváka; pro Kórachovce, píseň vysokým hlasem.
2: Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená.
3: Proto se bát nebudeme, byť se převrátila země a základy hor se pohnuly v srdci moří.
4: Ať si jejich vody hučí, ať se pění, ať se hory pro jejich zpupnost třesou!
5: Řeka svými toky oblažuje město Boží, svatyni příbytku Nejvyššího.
6: Nepohne se, Bůh je v jeho středu, Bůh mu pomáhá hned při rozbřesku jitra.
7: Pronárody hlučí, království se hroutí, jen vydá hlas a země se rozplývá.
8: Hospodin zástupů je s námi, Bůh Jákobův, hrad náš nedobytný.
9: Pojďte jen, pohleďte na Hospodinovy skutky, jak úžasné činy v zemi koná!
10: Činí přítrž válkám až do končin země, tříští luky, láme kopí, spaluje v ohni válečné vozy.
11: "Dost už! Uznejte, že já jsem Bůh. Budu vyvyšován mezi pronárody, vyvyšován v zemi."
12: Hospodin zástupů je s námi, Bůh Jákobův, hrad náš nedobytný.
Ź 91, 1-16
1: Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného.

2: Říkám o Hospodinu: "Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám."
3: Vysvobodí tě z osidla lovce, ze zhoubného moru.
4: Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost.
5: Nelekej se hrůzy noci ani šípu, který létá ve dne,
6: moru, jenž se plíží temnotami, nákazy, jež šíří zhoubu za poledne.
7: Byť jich po tvém boku padlo tisíc, byť i deset tisíc tobě po pravici, tebe nestihne nic takového.
8: Na vlastní oči to spatříš, uzříš odplatu, jež stihne svévolníky.
9: Máš-li útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov,
10: nestane se ti nic zlého, pohroma se k tvému stanu nepřiblíží.
11: On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách.
12: Na rukou tě budou nosit, aby sis o kámen nohu neporanil;
13: po lvu a po zmiji šlapat budeš, pošlapeš lvíče i draka.
14: Dám mu vyváznout, neboť je mi oddán, budu jeho hradem, on zná moje jméno.
15: Až mě bude volat, odpovím mu, v soužení s ním budu, ubráním ho, obdařím ho slávou,
16: dlouhých let dopřeji mu do sytosti, ukážu mu svoji spásu.

1627. Poselství Ježíše ze dne 2. července 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

NEZABÝVEJTE SE TÍM
Když jdete v čase zkázy všeho, co znáte, nezabývejte se tím, co je ztraceno, ani životem, který jste
znali předtím. Myslete pouze na práci, kterou máte vykonat. Myslete na duše, které chodí po zemi
v temnotě, a jděte a řekněte jim o Mně. Povězte jim, že jim nabízím naději, i když kolem sebe
žádnou nevidí. Povězte jim, že jim zde připravím místo, jestli Mi dají své srdce a že je v té strašné
době zaopatřím a ochráním.
Dokončete práci, mé děti, a Já vás zavolám domů ke Mně. Nezabývejte se v té době svými
životními situacemi, protože to by vedlo jen k zoufalství.
Brzy necháte zemi za sebou a začnete svůj život tady se Mnou.
Ježíš
Jan 9, 4: Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci
pracovat.
Žid12, 1-3
1: Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás tak
snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo,

2: s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Místo radosti, která se mu
nabízela, podstoupil kříž, nedbaje na potupu; proto usedl po pravici Božího trůnu.
3: Myslete na to, co všecko on musel snést od hříšníků, abyste neochabovali a neklesali na duchu.

1628. 3. července 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 3. dubna 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

PŘIPRAVTE SE NA ZMĚNY

Mé děti, vidíte, jak se svět kolem vás mění, a přijde mnohem více změn. Přijde tolik změn,
že změna bude normálním během věcí. Místo stability a technologických pokroků, bude přicházet
jedna změna za druhou. Váš svět se změní způsoby, které se vám nebudou líbit a přijdou chvíle,
kdy nebudete chápat jak fungovat, protože mnoho vašich užitečných zařízení vám bude vzato.
Studujte, mé děti, v časech zajetí, v mém svatém Slovu. Studujte dřívější doby, kdy člověk byl
podroben a zajat v systému, kterým opovrhoval.
Studujte, dokud nepochopíte, co budete muset udělat a jak se přizpůsobíte novému směru,
až se objeví, neboť není příliš daleko.
Ježíš

Lk 21, 25-26
25: Budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách a na zemi úzkost národů, bezradných, kam se podít před
řevem valícího se moře.
26: Lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět. Neboť mocnosti nebeské se
zachvějí.
2Thes 2, 1-4
1: Pokud jde o příchod Pána Ježíše, kolem něhož budeme shromážděni, prosíme vás, bratří,
2: abyste se nedali snadno vyvést z rovnováhy nebo vylekat nějakým projevem ducha nebo řečí či listem,
domněle pocházejícím od nás, jako by den Páně měl už nastat.
3: Žádným způsobem se nedejte od nikoho oklamat, protože nenastane, dokud nedojde ke vzpouře proti
Bohu a neobjeví se člověk nepravosti, Syn zatracení.
4: Ten se postaví na odpor a 'povýší se nade všecko, co má jméno Boží ' nebo čemu se vzdává božská
pocta. Dokonce 'usedne v chrámu Božím' a bude se vydávat za Boha.

1629. Poselství Matky Spásy ze dne 25. června 2021.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

ŽIVLY PŘEDVEDOU SVOU SÍLU

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Žehnám vám svou láskou, žehnám vám svým mateřstvím.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
Zachovejte si svou stálost, nečiňte ukvapená rozhodnutí. Musíte zůstat bdělé, protože ďábel vylévá
na lidstvo to, co vlastní: hněv, hloupost, prudkost, nestálost, neposlušnost, pýchu, zlobu a závist,
aby se tyto věci zahnízdily v každém stvoření, které mu to dovolí. Posílá své legie, aby nechaly
padnout lid mého Syna do pokušení.
Zlý jedná se zuřivostí proti mým dětem.
Probíhá skutečný a nelítostný boj o duše, který vede můj milovaný svatý archanděl
Michael a jeho legie proti Satanovi a jeho zlovolným legiím, které se potulují světem
a usilují o ztrátu duší.
Lid mého Syna vítá novoty, které zraňují Nejsvětější Srdce mého Syna. Ďábel a jeho přívrženci
neodpočívají, útočí na vás, aby si z duší udělali kořist a mé děti padly do sítí zla.
Růst ve víře je nezbytný, bratrská láska je nepostradatelná, stejně jako ano, ano!, ne,
ne! [Mt 5, 37].
V této době je celý vesmír ve varu. Lidé jsou vydáni na pospas neustálým duchovním turbulencím,
v nichž jedni z mého lidu zrazují druhé. Můj Syn ví všechno.

Moji milovaní, had zla se plazí po zemi a odtud se dostává do mysli, do myšlenek lidských tvorů,
a tak se mu daří pronikat do církve mého Syna, až na vysoké pozice v hierarchii, v politice,
ve společenských záležitostech, prostřednictvím příkazů které nechává kolovat světová elita.
Tato elita si zachovává moc nad lidstvem po všech stránkách, s jasně definovaným schématem
v globálním měřítku: pandemie není náhoda, stejně jako mutace nebo úmrtí, protože plán na
snížení světové populace je postupně realizován jako nedílná součást antikristovy strategie.
Milované děti,
musíte zůstat pevné ve své víře, starat se o její posilování a nepodlehnout pokušení,
které by vás odlákalo od mého Syna a vedlo vás k zapření mého Syna, který všechno
vidí…
Pro věřící je to těžká doba, doba zmatku, doba, kdy budu muset prolévat slzy bolesti za své děti,
které padnou do spárů pokušení a opustí přímou cestu, která vede k věčnému životu.
Jak mnozí zapomínají na blízkost Varování, a jdou dál, jakoby všechno bylo v pořádku a chovají
se jako pokrytci, kteří se nestarají o to, aby se v každém okamžiku pozvedali a neklesali tím,
že se nechávají svádět ďáblem.
Modlete se, mé děti, církev mého Syna bude trpět, bude otřesena.
Modlete se, mé děti, země se bude i nadále otřásat silou, větší, než jakou člověk
předvídá.
Modlete se, mé děti, agresivita mezi zeměmi povede k větším konfliktům.
Modlete se, děti moje, modlete se; živly předvedou svou sílu a lidstvo se vyděsí.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
Buďte bytostmi, které se liší od ostatních, buďte věrné mému Synu, nebojte se…
Nebeské legie, kterým velí můj nejdražší a nejvěrnější svatý archanděl Michael, stojí před každým
z vás, aby vás ochraňovaly. Jste lidé mého Syna a tato Matka se za vás přimlouvá jako Královna
a Matka milosrdenství.
Buďte láskou, zbytek vám bude dán navíc.
Žehnám vám.
Matka Maria

1630. 4. července 2021. Připomínka poselství Boha Otce ze dne 18. června 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

DOBA VELKÉ ZMĚNY

Mé děti, jste v době velké změny. Mnoho změn se uskuteční ve vašem světě a některé ve vašem
životě.

Poznámka: Viděla jsem něco jako demoliční kouli, která udeřila do domu, ale viděla jsem to zevnitř
domu. Sklo se rozbilo a věci se rozletěly všude kolem.
V tomto čase změn se bude zdát, že ve vašem životě už nic nebude na svém místě, ale každý kus
padá tam, kam přikazuji a nakonec to bude velmi dobré.
Dovolte mému pokoji vás naplnit, až se tyto věci stanou, vědouce, že Já mám vládu nad každou
skutečností a držím vás v bezpečí v dlani mé mocné ruky. Nic nemůže Mi vás ukrást. Jen vy
můžete opustit mou ruku, zvolíte-li si jinou cestu (odvrátíte-li se od Něho).
Až se tyto věci stanou, buďte v klidu a uznejte, že Já jsem Bůh.
Bůh Otec

Ž 1, 3: Je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas, jemuž listí neuvadá.
Vše, co podnikne, se zdaří.
Kaz 3, 1: Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas.
Fil 4, 11-13
11: Ne že bych si naříkal na nedostatek; naučil jsem se být spokojen s tím, co mám.
12: Dovedu trpět nouzi, dovedu mít hojnost. Ve všem a do všeho jsem zasvěcen: být syt i hladov,
mít nadbytek i nedostatek.
13: Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu.
2Kor 5, 7: žijeme přece z víry, ne z toho, co vidíme.
Ž 46, 10-12
10: Činí přítrž válkám až do končin země, tříští luky, láme kopí, spaluje v ohni válečné vozy.
11: "Dost už! Uznejte, že já jsem Bůh. Budu vyvyšován mezi pronárody, vyvyšován v zemi."
12: Hospodin zástupů je s námi, Bůh Jákobův, hrad náš nedobytný.

1631. 5. července 2021. Připomínka poselství Boha Otce ze dne 31. ledna 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

SVĚT SE ZMĚNÍ

Až se čas rozdělení plně projeví, budu s vámi. V tomto čase provedu každého procesem, který vám
pomůže osvobodit se od světského kolem vás a přiblížit se blíž ke Mně.
Ale nejdříve si musíte připravit své srdce na to, co uvidíte.
Připravte své srdce tím, že si uvědomíte, že to, co ve světě vidíte, se změní. Úplně se změní.
Připravte své srdce tím, že vezmete na vědomí, že ve vašem světě existuje mnoho zla a odstranění
pohodlí probudí v lidstvu to nejhorší. Uvidíte to. Někteří z vás to zakusí přímo, ale Já vás nikdy
neopustím. Budu vždy s vámi, skutečně až do konce všeho, co uvidíte.
Připravte své srdce na drastický narůst překračování zákona, dokonce většího než vidíte teď.
Dokonce i teď prostupuje vše, co vidíte. Více než kdy dříve jsou srdce lidí naplněna delikty. Nyní,
víc než kdy dříve, je nutná jednota vůči tomu, co přichází.
Ale můj lid půjde v tomto čase v jednotě a vše bude pozorovat. V této jednotě se projeví má velká
a mohutná moc, aby ji všichni viděli, aby pomohla nevěřícím uvěřit ve Mne, i když můj lid bude
kvůli tomu krutě pronásledován. Touto cestou bude mnoho z vás rychle odvedeno ke Mně domů.
Nebojte se, neboť vše, čím projdete, nebude marné a vy budete velmi odměněni. Budete
připraveni na všechno, čemu budete muset čelit pro mé Jméno.
Bůh Otec

Mt 24, 6-14
6: Budete slyšet o bojích a válečných zvěstech. Dejte pozor, nelekejte se. Musí se to totiž stát, ale to ještě
není konec.
7: Neboť povstane národ proti národu a stát proti státu, na jednom místě za druhým bude hlad
a zemětřesení.
8: To všechno bude teprve začátek velkých strastí.
9: Tehdy vás budou vydávat k trápení a zabíjet vás, u všech národů budete v nenávisti pro mé jméno.
10: A tehdy to bude pro mnohé kamenem úrazu, navzájem se budou zrazovat a nenávidět jeden druhého.
11: Vystoupí také mnoho lžiproroků a mnohé lidi svedou.
12: A protože se značně rozmůže nepravost, ochladne u mnohých láska.
13: Kdo však vytrvá až do konce, bude spasen.
14: Toto evangelium o Království bude hlásáno po celém světě, na svědectví všem národům. A teprve
tehdy přijde konec.
1Jan 2, 15-17
15: Nemilujte svět ani co je ve světě. Jestliže kdo miluje svět, není v něm Otcovy lásky.
16: Vždyť všecko, co je ve světě: žádost těla, žádost očí, a honosný způsob života, je nikoliv z Otce,
ale ze světa.

Jan 17, 16-20
16: Ze světa nejsou, jako ani já nejsem ze světa.
17: Posvěť je pravdou – tvé slovo je pravda.
18: Jako jsi mne poslal do světa, tak jsem i já je poslal do světa.
19: A pro ně se zasvěcuji, aby i oni byli skutečně posvěceni.
20: Prosím nejen za ně, ale také za ty, kdo pro jejich slovo uvěří ve mne.
Mt 6, 9-13
9: Vy se tedy modlete takto:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
10: Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
11: Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
12: A odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům.
13: A neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Mt 10, 16-23
16: Já vás posílám jako ovce mezi vlky. Buďte tedy opatrní jako hadi a bezelstní jako holubice.
17: Mějte se na pozoru před lidmi! Budou vás totiž vydávat soudům a bičovat v synagogách.
18: Budou vás vodit před místodržitele a krále kvůli Mně, na svědectví jim i pohanům.
19: Až vás vydají soudu, nedělejte si starosti, jak nebo co máte mluvit, protože v tu chvíli bude vám dáno,
co máte mluvit.
20: Neboť to pak už nemluvíte vy, ale Duch vašeho Otce mluví skrze vás.
21: Vydá na smrt bratr bratra a otec syna, povstanou děti proti rodičům a způsobí jim smrt.
22: Budete od všech nenáviděni pro mé jméno. Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.
23: Když vás budou pronásledovat v jednom místě, utečte do jiného. Skutečně říkám vám: Nebudete
hotovi s izraelskými městy, než přijde Syn člověka.

1632. 6. července 2021. Poselství Ježíše ze dne 6. července 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

NAPLNĚNÍ LŽÍ

Mé děti, Zlý je nyní mezi vámi. Musíte se mít na pozoru, neboť země se plní lžemi a podvody.
Nic není takové, jak se zdá, a číhá na vás mnoho nástrah, neboť vás chce zničit dřív, než budete
moci svědčit jiné žijící duši.
Buďte pohotové mluvit o Mně na svých tržištích a všude tam, kdekoli jsou jiní, jimž to máte říct.
Čas těch, kdo přebývají na zemi, vypršel a vy tam musíte rychle dokončit celou svou práci.

Brzy přijdu, abych vás přivedl ke Mně domů, a všechen smutek a dřina na zemi budou za vámi.
Ježíš
Ez 13, 22-23
22: Poněvadž mučíte srdce spravedlivého podvodem, zatímco já jsem ho nechtěl zarmucovat,
a posilujete ruce svévolníka, aby se neodvrátil od své zlé cesty a nebyl zachován naživu,
23: proto už nebudete mívat šalebná vidění a věštit věštby, ale vytrhnu svůj lid z vašich rukou.
I poznáte, že já jsem Hospodin.“
Ž 40, 4: a do úst mi vložil novou píseň, chvalozpěv našemu Bohu. Uvidí to mnozí a pojme je bázeň,
budou doufat v Hospodina.
Iz 9, 15-16
15: Vůdcové tohoto lidu se stali svůdci a ti, kdo se dají vést, jsou ztraceni.
16: Proto neměl Panovník radost z jeho jinochů a nad jeho sirotky a vdovami se neslitoval, protože všichni
jsou to rouhači a zlovolníci, bludně mluví každá ústa. Tím vším se jeho hněv neodvrátil a jeho ruka zůstává
napřažená.
Ez 14, 3-4
3: "Lidský synu, tito mužové nosí v srdci své hnusné modly a kladou před sebe svou nepravost,
aby o ni klopýtli. Těm mám dávat odpověď na dotazy?
4: Proto k nim promluv. Řekni jim: Toto praví Panovník Hospodin: Každému z domu izraelského, kdo nosí
v srdci své hnusné modly a klade před sebe svou nepravost, aby o ni klopýtl, a jde za prorokem, já,
Hospodin, dám odpověď, jakou si pro své mnohé hnusné modly zaslouží."

1633. Poselství Ježíše ze dne 7. července 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

ČAS BEZ SLITOVÁNÍ

Mé děti, přicházející čas bude bez milosrdenství, kdy se lidé stanou podlými, a zlodějina bude
normální.
Ti nejzranitelnější rychle zahynou, pokud je nebudu chránit a zajišťovat, protože silní ovládnou
slabé a budou je okrádat.
Lidé budou šílet hladem, až se nakonec uchýlí k nemyslitelnému... budou jíst maso mrtvých.
Čas velkého hladu přinese mnoho zvráceností, mé děti.
Modlete se, abyste byly uznány hodny uniknout tomu, co má přijít. Přeji si, abyste v té době
nebyly na zemi.
Ježíš
Mt 24, 7-14
7: Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha místech.

8: Ale to vše bude teprve začátek bolestí.
9: Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno.
10: A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět;
11: povstanou lživí proroci a mnohé svedou,
12: a protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých.
13: Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.
14: A toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům, a teprve
potom přijde konec.
Lk 21, 34-36
34: "Mějte se na pozoru, aby vaše srdce nebyla zatížena nestřídmostí, opilstvím a starostmi o živobytí
a aby vás onen den nepřekvapil jako past.
35: Neboť přijde na všechny, kteří přebývají na zemi.
36: Buďte bdělí a proste v každý čas, abyste měli sílu uniknout všemu tomu, co se bude dít, a mohli
stanout před Synem člověka."

1634. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 3. července 2021.
Nástroj: Luz de Maria, (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

NESKRÝVEJTE SVOU VÍRU

Milovaní Boží lidé:
Žehnám vám, zůstaňte věrní Nejsvětějším Srdcím a proste o dar lásky.

Hlásejte velikost našeho Krále a Pána Ježíše Krista: zbožňujte Jej, ctěte jeho jméno,
i když lidé kolem vás nevěří, nebojte se hlásat svou víru v jediného a Trojjediného
Boha.
Jednota Božího lidu je v této době důležitější než v jiných dobách vzhledem k tomu, že církev
přijímá vše pohanské, a těmito podobami modernismu překrucuje pravé učení církve výměnou
za hanebné pohanské činy.
Buďte pravdiví: buďte stvoření, která nepřijímají modernismus, buďte milovníci Božské Krve
našeho Krále a Pána Ježíše Krista, vědouce, že se nemusíte ničeho bát, protože vás chrání mé
nebeské legie.
Musíte se modlit svým srdcem, musíte se modlit za své obrácení a za obrácení svých
bratří, aby mohli vyjít z temnoty, ve které žijí.
Tolik bílých hrobů, které jdou od selhání k selhání kvůli vlastnímu "egu", které jim brání konat
dobro!
Tolik lidí tráví své dny, aniž by se zastavili a rozjímali o tom, co zažijí při Varování, jsou neposlušní
a nerozhodli se změnit svůj život k dobru!
Je tolik bílých hrobů, panovačných, náročných, vychutnávajících svou vlastní slávu a hledících jen
na sebe!
Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista, Země se bude silně otřásat, musíte si opatřit zásoby toho,
co je nezbytně nutné k přežití nejen osobnímu a rodinnému, ale i vašich bratří. Uchovávejte med,
tato potravina je blahodárná. Zároveň si uložte, co je pro každého z vás možné.
Očista lidstva pokračuje. Velké události přicházejí kvůli vodě, větru, sopkám a mnohému dalšímu,
co je produkováno samotným člověkem. V zemích se šíří hlad. Hvězda Slunce stále vysílá k Zemi
svá působení, která vyvolají, že se lidstvo vrátí zpět.
Modlitba svatého růžence je důležitá: naše Královna a Matka naslouchá těm, kdo se ji
modlí srdcem.
Boží lidé, modlete se za zmírnění nepředvídatelných a ničivých účinků přírody na Zemi.
Boží lidé, modlete se za to, aby si Boží děti stále více uvědomovaly tuto významnou
dobu.
Boží lidé, modlete se: Francie bude trpět. Spojené státy, Indonésie, Kostarika,
Kolumbie a Bolívie budou silně otřeseny.
Boží lidé, modlete se: církev vítá zavádění novinek, náš Král a Pán Ježíš Kristus krvácí,
naše Královna pláče.
Boží lidé, pohlédnete na oblohu a v ohromení budete volat jméno Boha, jediného
a Trojjediného.
Uctívejte, napravujte, milujte jediného a Trojjediného Boha, buďte věrní a neskrývejte
víru, kterou vyznáváte.
Naše Královna a Matka vás nosí ve svém srdci.

Náš Král a Pán Ježíš Kristus má vaše jména zapsána ve svém srdci svou božskou Krví.
Přijměte pokoj a požehnání.
Svatý archanděl Michael

1635. Poselství Ježíše ze dne 6. července 2021.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

VÍROU SE NEMOŽNÉ STÁVÁ MOŽNÝM

Můj milovaný lide:
Vírou se nemožné stává možným pro mé děti…
Jednota mých dětí je nepřekonatelnou silou, která zastavuje zlo.
Moje děti se musí připravit, poznat Mě a vědět, že zlo není výmysl. Poznání je účinnou zbraní v boji
proti zlu.
Zlo je v této chvíli na vzestupu, prosazuje se tváří v tvář nevědomosti mého lidu v základních
aspektech víry a stability mé církve.
Vidíte, jak se Mnou zacházejí moji služebníci a reagují provinilým mlčením!
Posun času k uvolnění prorockých událostí se zrychluje tváří v tvář lidstvu otupělým zbytečnostmi,
bezohledným materialismem, v době, kdy příroda ukazuje svou sílu před lidským stvořením, které
nereaguje.
Seizmická aktivita Země se zvyšuje.
Modlete se, Mexiko by nemělo zapomínat na mou Matku, je ochránkyní tohoto národa.
Urážíte-li Mne, urážíte také ji.

Modlete se za Nikaraguu, její půda i můj lid se chvěje.
Modlete se, v Chile a Ekvádoru se otřásá země.
Modlete se, Argentina se otřásá a její lid otřásá svou zemí v odmítnutí, že bude pohlcen
komunismem.
Modlete se, Brazílie trpí touto nemocí, musíte být připraveni.
Modlete se za Peru, které se hroutí.
Modlete se, ostrovy jsou otřeseny; Dominikánská republika, Portoriko.
Pozor na yellowstonskou sopku...
Připravte se, děti, jižní pobřeží Itálie se otřásá. Turecko silně trpí. Spící sopky se probouzejí. Nemoc
pokračuje...
Povinností mého lidu je modlit se jeden za druhého a sloužit si navzájem.
Očista mých dětí je nutná, očista mých dětí se nyní velmi uspíší, některé se rozhodují pro obrácení.
Tento čas musíte využít ke změně; žádám vás, abyste změnily své činy a jednání.
Každý si vybere okovy nebo svobodu, kterou mu dává má Láska.
Moji milovaní lidé, abyste si udrželi vysokou úroveň imunitního systému, konzumujte MORINGU
(*), maximálně dva týdny, poté ji na tři týdny přestaňte užívat a začněte znovu. Pijte zelený čaj,
ale ne
v nadměrném množství.
Nejlepším lékem pro tělo je čistá duše, bez zloby, smutku, závisti a bez zášti.
I když tělo onemocní, duše Mě nadále uctívá.
Miluji vás, mé dětičky, miluji vás.
Spolu s mými nebeskými legiemi můj lid zvítězí a vy všichni budete patřit mé Matce.
Mým dětem se dostane zvláštního požehnání.
Pokrývám vás svou drahocennou Krví, chráním vás a dávám vám sílu.

Požehnání přichází, když nasloucháte Božímu hlasu a posloucháte jeho slovo. Víra: Pouze vírou
přijímáme uzdravení, spasení, vysvobození, křest Duchem Svatým a požehnání [Dt 28,1-2].
Váš Ježíš

(*) Moringa oleifera https://herbar/moringa-oleifera

1636. Poselství Ježíše ze dne 9. července 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

BEZ OPRAVNÉHO PROSTŘEDKU

Amerika nyní je a brzy už nebude, protože se oddala modlám a bohům, kteří žádnými bohy nejsou,
což se mi hnusí.
Tvoji bohové tě nemohou zachránit, Ameriko, a v onen den, kdy budeš ke Mně křičet, se tvému
neštěstí vysměji. Vy, kdo vedete lid Ameriky k tomu, aby šel cestami, které nejsou moje, kdo
vydáváte zákony proti Mně, kdo znesvěcujete mé svaté Jméno, vy, kdo odmítáte poznání
a odmítáte poučení, kdo se vysmíváte a zneužíváte můj lid, budete zničeni bez varování a bez
opravného prostředku.
Jako jste neprokázali milosrdenství jim, ani Já je neprokážu vám.
Tento národ padne, neboť jsem nad ním vynesl rozsudek. Pozvedl jsem armády, které přicházejí,
aby jeho lid vzaly do zajetí. Zároveň jsem však ustanovil svá vlastní vojska, aby chránila ty, které
jsem pro tuto dobu povolal, ty, kteří se věnují mému dílu na zemi, dílu záchrany duší.
Amerika padne, přesto mám zbytek, který zůstane stát, ty, kteří Mi jsou oddáni a kteří položili své
životy za poselství Kříže. Nebojte se, dětičky.
Ježíš
Př 1, 7: Počátek poznání je bázeň před Hospodinem, moudrostí a kázní pohrdají pošetilci.
Př 1, 23-33
23: Obraťte se, když vám domlouvám. Hle, nechám na vás proudit svého ducha, uvedu vám ve známost
svá slova:
24: "Protože jsem volala, a vy jste odmítali, ruce jsem vztahovala, a nikdo na to nedbal,
25: každé mé radě jste se vyhýbali, nedali jste na mé domlouvání,
26: i já se budu smát, až budete v bídě, budu se vysmívat, až na vás přijde strach,
27: až na vás přijde strach jako ničivá bouře a vaše bída se přižene jako vichřice, až na vás přijde soužení
a tíseň.
28: Tehdy mě budou volat, a neodpovím, budou mě hledat za úsvitu, a nenaleznou,
29: protože měli poznání v nenávisti a bázeň před Hospodinem si nezvolili,
30: nedali na mou radu, každou mou domluvu znevážili.
31: Budou jíst plody své cesty, přesytí se svými plány.
32: Prostoduché zavraždí jejich odmítavost, hlupáky zahubí jejich netečnost.
33: Ale kdo mě poslouchá, v bezpečí bude bydlet a žít klidně, beze strachu z něčeho zlého."

1637. 10. července 2021. Připomínka poselství Boha Otce ze dne 1. dubna 2017.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com
NEBESA BUDOU OTŘESENA
Řekl jsem vám, že v tomto čase bude nebe otřeseno, stejně jako země. Přemýšleli jste
o významu mého prohlášení, moji lidé? Když otřesu nebesa, země už nebude mít stejné
výhody jako dříve, protože dojde k mnoha změnám. Když otřesu zemí, víte, co máte čekat.
Víte, co očekávat, až otřesu nebesy? Nebesa nebyla dříve otřesena.
Mluvím o tom, abych vás varoval, že nečekané změny se stanou v těchto časech, změny, na
které není nikdo připraven, a ani nemůže být. Ti, kdo chápou, že to, co se děje, je ode Mne,
že jsem vám předpověděl v mém Slovu, že se to stane, mohou zůstat klidní, vědouce, že je
ochráním a že se o ně postarám, ale ostatní nemohou.
Až otřesu nebesa, lidé kolem vás propadnou panice, nebudou vědět, kam se schovat. Pokoj,
jejž najdete ve Mně, jim bude svědkem, že jde o něco víc.
Nebojte se, buďte silní a velmi stateční, až se tyto změny stanou, a Já vás odměním.
Bůh Otec
Iz 13,13: Otřesu totiž nebesy a země se pohne ze svého místa prchlivostí Hospodina zástupů v den
jeho planoucího hněvu.
Jl 4,16: Hospodin vydá řev ze Sijónu, vydá hlas z Jeruzaléma, zachvějí se nebesa i země. Hospodin
je útočiště svého lidu a záštita synů Izraele.
Ag 2, 6: Toto praví Hospodin zástupů: Ještě jednou, a bude to brzy, otřesu nebem i zemí, mořem
i souší.
Mt 24, 29: Hned po soužení těch dnů se zatmí slunce, měsíc ztratí svou zář, hvězdy budou padat
z nebe a mocnosti nebeské se zachvějí.
Iz 26, 3: Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem, pokojem, neboť v tebe doufá.
Joz 1, 9: Buď rozhodný a udatný, neboť ty rozdělíš tomuto lidu zemi v dědictví, jak jsem se přísežně
zavázal jejich otcům, že jim ji dám.

1638. 11. července 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 27. září 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

ZMĚŇTE SE A ADAPTUJTE SE
Mé děti, některé z přicházejících bouří změní vaši krajinu. (Nejsem si jistá, zda tím míní
smrtící zimní bouře, nebo něco jiného jako válku). Musíte se naučit adaptovat se na změny,
a adaptovat se rychle, neboť žijete v čase jako v žádném jiném. Pozorujete konec všech
věcí, k němuž dochází na Zemi. Nebude se vám líbit vše, co uvidíte. Čas od času se budete
ke Mně modlit, abych zastavil to, co se děje, ale Já nemohu, neboť konec musí přijít a mé
Slovo se musí naplnit.
Ztratíte lidi, které milujete, a budete se ptát proč. Nedovolte, abyste pocítili hněv ke Mně,
neboť jejich čas je v mých rukou, stejně jako váš a nemůžete rozumět, z jakého důvodu
se vše děje.
V tomto čase se stane mnoho, co nebudete chápat. Hledejte Mě pro pokoj, který
potřebujete, abyste dokončili svůj závod.
Ježíš
Iz 55, 8: Mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje, je výrok Hospodinův.
Mt 24, 4-16
4: Ježíš jim odpověděl: „Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl.
5: Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat "já jsem Mesiáš" a svedou mnohé.
6: Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách; hleďte, abyste se nelekali. Musí to být, ale to ještě
nebude konec.
7: Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha
místech.
8: Ale to vše bude teprve začátek bolestí.
9: Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé
jméno.
10: A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět;
11: povstanou lživí proroci a mnohé svedou,
12: a protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých.
13: Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.

14: A toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům,
a teprve potom přijde konec.
15: Když pak uvidíte ‚znesvěcující ohavnost‘, o níž je řeč u proroka Daniela, jak stojí na místě
svatém – kdo čteš, rozuměj –
16: tehdy ti, kdo jsou v Judsku, ať uprchnou do hor;

1639. Poselství Boha Otce ze dne 12. července 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

JSEM VĚTŠÍ

Ti, kdo Mě odmítají, si neuvědomují, že jsem mocný Bůh, Král a Stvořitel všeho, co vidíte
a prožíváte.
Když se díváte na hvězdy, vězte, že jsem každou z nich stvořil a umístil na nebesa. Když se
díváte na světy, vězte, že jsem každý z nich se všemi jeho obyvateli stvořil Já. Podívejte se
na Zemi v její celistvosti – jak je rozlehlá a široká. Jsem větší než celá Země. Jsem větší než
vaše galaxie. Než všechny galaxie, neboť vskutku jsem je všechny navrhl a usadil na jejich
místa.
Stvořil jsem Zemi, Měsíc, hvězdy a celou planetární soustavu kolem vás. Všechny jsem je
vyrovnal na jejich místech. To Já jsem je umístil na jejich oběžné dráhy. Stvořil jsem všechny
soustavy, které vidíte, i mnohé, které nevidíte.
Ve všech těchto věcech jsem větší. Jsem mocný Bůh, Král a Stvořitel všeho, co vidíte
a prožíváte.
Uctívejte Mě. Poslouchejte Mě. Podřiďte se Mi. Kráčejte se Mnou.
Bůh Otec
Ge 1, 1: Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.
Kol 1, 16: Neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi – svět viditelný i neviditelný;
jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti – a všechno je stvořeno skrze něho a pro něho.
Žid 6, 13: Tak dal Bůh zaslíbení Abrahamovi. Poněvadž při nikom vyšším přísahat nemohl, přísahal
při sobě samém.

1640. Poselství Ježíše ze dne 14. července 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

INTENZIVNÍ ÚTOKY

Mé děti shledávají, že je stále těžší odpouštět, stále těžší milovat, stále těžší odolávat
pokušení. Napětí vzrůstá, protože nejistota je všude kolem vás a přichází ve větší míře.
Mé děti, otevřete oči. Můj nepřítel zvýšil své útoky proti vám a prudce proti těm, kdo konají
dílo království. Autorita mého Jména přemůže každý útok, který proti vám pošle, jen když ji
budete používat.
Útoky budou stále intenzivnější, jak bude plynout čas a on bude zvyšovat svůj vliv na zemi a
ve vedení prostřednictvím vašich vlád. Vše, co bylo předpověděno tak dávno v Jeruzalému,
se nyní musí stát skutečností.
Ježíš
Žid 2, 18: Protože sám prošel zkouškou utrpení, může pomoci těm, na které přicházejí zkoušky.
Ef 6, 10-13
10: A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci.
11: Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům.
12: Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá
tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla.
13: Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno
překonat
a obstát.
Lk 10, 19: Hle, dal jsem vám moc šlapat po hadech a štírech a po veškeré síle nepřítele, takže vám v
ničem neuškodí.

1641. Poselství Ježíše ze dne 15. července 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

POMŮŽU VÁM

Mé děti, cožpak nevíte, že musíte odpouštět ostatním, jako Já jsem odpustil vám, abyste byly
tam, kde jsem Já? Nepamatujete na přikázání, které jsem vám dal, abyste milovaly druhé?
Když Mi to dovolíte, způsobím, že skrze vás bude proudit Má láska k druhým, kterých se chci
dotknout.
Už dlouho víte, že cena za hřích je vysoká. V této době je jeho cena ještě vyšší a následky
přicházejí mnohem rychleji. Mé děti, uchovejte si čistotu. Chraňte se před hříchem. Modlete
se ke Mně, křičte ke Mně, pokud potřebujete sílu, neboť Já jistě budu vaší silou, pokud Mi
tyto hříchy odevzdáte.
Váš čas na zemi je téměř u konce. Dokončete díla, která jsem vám dal. Zachovejte si víru ve
Mne bez ohledu na to, co vidíte nebo co se děje.
Buďte silné, mé děti, brzy tu budete se Mnou a všechny vaše odměny čekají na vás.
Ježíš
Mt 6, 15: Jestliže však neodpustíte lidem, ani váš Otec vám neodpustí vaše přestoupení.
Mk 11, 25: A kdykoli povstáváte k modlitbě, odpouštějte, co proti druhým máte, aby i váš Otec,
který je v nebesích, vám odpustil vaše přestoupení.“
Mt 6, 13: A nevydej nás v pokušení, ale vysvoboď nás od zlého.
Jan 15, 12: To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás.

1642. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 13. července 2021.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

PŘINÁŠEJTE BOŽÍ SLOVO VE SPĚCHU, BEZ ODPOČINKU!

Milované Boží děti:
Ve jménu Nejsvětější Trojice a naší Královny a Matky vám nabízím tuto chvíli
milosrdenství…
Novoty, které jsou v rozporu s Božím Zákonem, stahují lidská stvoření do propasti.
Někteří z těch, kteří byli vybráni pro službu našemu Králi a Pánu Ježíši Kristu, se nemodlí
a věnují se společenskému styku. To, ve spojení se zlými myšlenkami, je vede k tomu, že
se oddávají špatnému chování, v němž si ďábel libuje.
Mládež v naprosté neposlušnosti upadla do totální nízkosti, kde hodnoty byly
pohřbeny, aby o nich už nikdy nikdo neslyšel. Víra v Boha je stará, falešná a skandální,
což přitáhne nemoc k mladým lidem a dotkne se jich zvláštním způsobem, aby se napravili.
Přesto se někteří raději zatratí, než aby uznali, že žijí ve zlu. Hudba mladých lidí je scestná,
jejich slova urážejí našeho Krále a Pána Ježíše Krista a naši Královnu a Matku.
Milovaný lide našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
Ďábelský plán elity těží z mentality lidstva. Prostřednictvím technologií jim prodala "zábavu"
potřebnou pro nevěru v domácnostech a psychicky vytvořila dětství závislé na vítězných
hrdinech bez úcty k lidství.
Bez svatého strachu z Boha přináší nenávist k věrným představitelům našeho Pána a Krále
Ježíše Krista pronásledování některých biskupů a kněží ve Vatikánu, a to způsobuje, že církev
Našeho Pána a Krále Ježíše Krista prochází krví mučedníků.

Nebojte se, sláva je vyhrazena věrným Nejsvětější Trojici a naší Královně a Matce.
Neste Boží Slovo ve spěchu, bez odpočinku a strachu; dejte ze sebe všechno, aby Boží Slovo
mohli slyšet vaši bratři.
TOHLE JE TA CHVÍLE!
Země se bude silně třást v jednom i na dalších místech.
Lidstvo se sjednotí ve strachu a bude hledět vzhůru… Z vesmíru pochází příčina strachu.
Boží lidé:
Modlete se srdcem.
Je třeba, abyste duchovně rostli uprostřed takové pustoty. Nejste sami,
pokračujte v modlitbách za spásu duší.
V této době ten, kdo je světlem a dává světlo svým bratřím, tím více světla
přijímá od Božího Ducha.
Kdo je tmou, tím více přijímá tmy.
Nemoc pokračuje.
Boží lidé, neochabujte. Posiluje vás Nejsvětější Trojice, naše Královna a Matka a mé nebeské
legie, které slouží Božímu lidu.
Milosrdenství!
Je čas milosrdenství.
Poznejte sami sebe, proměňte se v to, čím byste měli být a čeho jste dosud
nedosáhli. Čerpejte z Ducha Svatého statky, které potřebujete, abyste byli stvoření živené
Boží láskou.
Přijměte Boží milosrdenství, abyste mohli čelit zlu, které mate církev. "Udeří na pastýře
a ovce se rozprchnou" [Mt 26,31].
Buďte ostražití!
Připravte se co nejlépe, a podělte se o to se svými bratry, kteří nic nemají, aby se mohli
připravit sami.
Buďte opatrní, lidstvo se začne bát a jídlo zmizí.
Buďte obezřetní, rozdělte se s těmi, kdo nemají, aby se i oni mohli postupně postarat o své
potřeby.
Nečekejte na chaos, ale předběhněte jej.
Nebojte se, kdo žije ve víře, ve víře zůstane a ve víře přežije.

Můj meč se rozprostírá mezi kontinenty, nebojte se.
Náš Král a Pán Ježíš Kristus je se svým lidem.
Blahoslavení, kteří budou spaseni svou vírou.
Oslavte naši Matku pod vzýváním Panny Marie z hory Karmel (16. července).
Žehnám vám.
Přikrývám vás Krví našeho Krále a Pána Ježíše Krista.
Nebojte se, nejste sami.
Svatý archanděl Michael
1643. Poselství Ježíše ze dne 16. července 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

UŽ JSEM TAM

Mnoho mých dětí se bojí toho, co přijde, a je pravda, že to bude strašné. Mnohé z mých dětí
se bojí jít samy skrze to, co přichází.
Mé děti, máte mnoho bratří a sester, kteří tím také budou procházet. Nebudete samy. Mé děti
se v této době sjednotí a budou si navzájem pomáhat.
Mnoho z mých dětí se cítí osamělé ve své situaci i nyní, kdy se svět každou hodinou stává
temnější.
Vy ale nejste samy.
Nikdy vás neopustím ani se vás nevzdám, i když se cítíte osamělé, i když je vše ztraceno,
Já jsem tu. Když vás vydají před koncily, budu tam. Když ztratíte někoho, kdo je vám drahý,
jsem tam. Když vás odvedou do vězení, už budu tam.
Ježíš
Iz 41, 10: Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti
odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.
Mk 13, 9: Vy sami se mějte na pozoru! Budou vás vydávat soudům, budete biti v synagógách,
budete stát před vládci a králi kvůli mně, abyste před nimi vydali svědectví.
Mt 28, 19-20
19: "Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha
svatého
20: a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny
až do skonání tohoto věku."

1644. 17. července 2021. Připomínka poselství Boha Otce ze dne 23. dubna 2013.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

NENÍ SE ČEHO BÁT

Celý večer jsem se modlila a ptala se Pána, proč k nám tak dlouho nepromluvil, a mluvila
jsem s Ním o všech těch šílenostech, které se dějí. Večeřela jsem a On mi začal říkat toto
poselství:
Moji lidé se nemají čeho bát.
Vašich životů se nemůže dotknout nic než to, co dovolím. Přeji si, abyste u Mne hledali
všechny odpovědi na své otázky. Přeji si, abyste byli závislí na Mně, pokud jde o vaše
zásobování, abyste všichni věděli a věřili, že Já jsem váš živitel.
Proč se bojíte budoucnosti, moji maličcí? Nyní žijete v budoucnosti, které jste se před lety
obávali. Není vám dobře a není o vás postaráno? Proč jste se nenaučili Mi důvěřovat?
Ano, svět kolem vás se začíná propadat do chaosu, ale před tím jsem vás varoval už dřív.
Nebojte se, moji maličcí, neboť Já jsem mocný Jehova a dokážu své děti ukrýt i uprostřed
naprostého chaosu!
Bůh Otec
Lk 4, 28-30
28: Když to slyšeli, byli všichni v synagóze naplněni hněvem.
29: Vstali, vyhnali ho z města a vedli ho až na sráz hory, na níž bylo jejich město vystavěno, aby ho
svrhli dolů.
De 3, 22: Nebojte se jich, vždyť Hospodin, váš Bůh, bojuje za vás.“
Iz 43, 1: Nyní toto praví Hospodin, tvůj stvořitel, Jákobe, tvůrce tvůj, Izraeli: „Neboj se, já jsem tě
vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj.
Mt 10, 30-31
30: U vás pak jsou spočteny i všecky vlasy na hlavě.
31: Nebojte se tedy; máte větší cenu než mnoho vrabců.

1645. Poselství Matky Spásy ze dne 17. července 2021.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

MUSÍTE SI BÝT NAVZÁJEM OCHRANNÝMI ŠTÍTY

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Přicházím se svou Láskou, abych vás znovu vyzvala, abyste byli bdělé vůči času, který
prožíváte.
Chcete zachránit svou duši?
Žít v našich Nejsvětějších Srdcích?
Jak chcete vést své bratry, když jste duchovně slepé?
Musíte žít evangelium bez překroucení, bez změn vhodných současnému modernismu, který
vás vede
k času temnoty, odpadlictví, hříchu a zejména proti daru života.
Prosím o závazek pro každé z mých dětí, abyste byly nástroji lásky, a tak
přitahovaly své bližní k mému Synu a k této Matce, aniž byste zapomínaly, že sláva díla
ve všech skutcích je pro Boha, není vaše.

Jako Matka vám musím zdůraznit, že nejtěžší chvíle jsou vám blíž, než si myslíte.
Proto naléhám, abyste se obrátily, a tak otevřely svůj duchovní zrak a nechaly se vést Božím
Duchem.
Trápí vás potíže, které vám přicházejí do cesty. To, děti moje, se děje, když syn nepravosti
rozkazuje na Zemi, zvětšuje nepravost šířením hříchu, odpadlictvím, a tím přitahuje krvavé,
bolestné, strastiplné chvíle pronásledování, které zažije církev mého Syna.
Tyto chvíle jsou vážné a v mžiku se změní z nepozorovaných na velmi vážné pro
církev mého Syna.
Musíte být opravdové, žít v Lásce mého Syna, abyste byli JEDNO což je v této době, kdy si
musíte být navzájem ochrannými štíty, nezbytné, abyste ve svém bratru hledaly mého Syna.
Stále nechápete, že pokud nebudete žít ve vnitřním tichu, sejdete na jiné cesty a bude pro
vás obtížné vstoupit do důvěrného vztahu s mým Synem.
V této době je naléhavě nutné vstoupit do duchovní blízkosti s mým Synem,
abyste se nenechaly ovlivnit názory druhých.
Chcete najít blízkost k mému Synu a ke mně?
Ztište se, zůstaňte v tichu, zklidněte se, modlete se. Je naléhavě nutné, abyste zůstaly
v blízkosti mého Syna, abyste byly posíleny tváří v tvář nadcházejícím událostem pro celé
lidstvo. Lidské utrpení nebude snadné, zkoušky nebudou snadné, a tím méně, nemáte-li
lásku.
Učiňte se hodny pomoci našeho nejmilejšího anděla pokoje.
Temnota není jen neschopnost vidět kvůli tmě samotné, ale je to temnota duše, která vám
nedovolí rozlišovat mezi dobrem a zlem. Proto se tolik duší vrhne do věčného ohně.
Dětičky, toto je poslední Satanova šance, jak vás přimět k pádu, buďte bdělé, abyste
neupadly do pokušení [Mt 26, 41], neboť už nejsou dlouhé roky, kdybyste musely čekat na
naplnění toho, co někteří nedokážou zahlédnout.
Modlete se za celé lidstvo.
Modlete se, velké sopky Etna a Yellowstone se stávají aktivní.
Modlete se, klima se mění.
Modlete se, nezapomínejte, že probíhá tichá válka.
Žehnám vám svým pláštěm, žehnám vám svým Nejsvětějším Srdcem, žehnám vám našimi
Nejsvětějšími Srdci.
Matka Maria

1646. 18. července 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 13. února 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

VYTŘEPÁNÍ NEČISTOT

Četla jsem si Slovo a na chvíli jsem se modlila, a Pán mi ukázal, jak bude postupovat čas
konce a jaké to bude pro tvrdohlavé, kteří stále odmítají prosit o odpuštění a obrátit se
k Němu.
Je tak milosrdný…
V duchu jsem viděla starou ženu, jak dělala domácí práce. Držela prošívanou přikrývku,
která už byla špinavá. Zatřepala s ní a některé z nečistot se uvolnily. Zatřepala s ní znovu
a odpadlo více nečistot. Ale byla tam ještě špína, a tak třepala znovu, silněji a silněji, aby
uvolnila zbytek nečistoty. Jako žena při porodu, třepání, jak dále pokračovalo, se stávalo
silnějším a namáhavějším a častějším.
Připomněla jsem si, že když jsem byla dítě, má matka mi naplácala na zadek. Vždy jsem
prosila o odpuštění, a tak trest byl zkrácen. Ale já, jako matka vím, že když dítě neprosí
o odpuštění, plácnete je příště tvrději pro jeho vlastní dobro, protože víte, co očekává toho,
kdo se nevzdá špatnosti.

A tak tomu bude v tom čase pro ty, kdo odmítnou prosit o odpuštění a obrátit se ke Mně.
Budu jimi třást, abych je probudil, abych přivodil, že se probudí z podvodu, ale mnozí se
budou stále držet své nečistoty. A tak Já jimi budu třást ještě tvrději, dokud nakonec
nebudou vzati ze země. Mnozí zůstanou až do posledního třesení, protože si myslí, že jsou
bohové (Viděla jsem, že tito byli velmi arogantní a sebejistí, intelektuálové a někteří z velmi
bohatých), a tento třes bude pro ně velmi těžký (Viděla jsem, že přijdou zemětřesení, která

nebudou srovnatelná s ničím, co jsme kdy viděli v tomto čase, a hůř – myslím na
atmosférické změny a hrozné bouře). Pak zahynou, neboť jejich duše budou v nepřítomnosti
pokání ztracené.

Moji lidé, postarejte se, abyste nelpěli na svých hříších. Já jsem velmi dobrotivý a milosrdný,
abych vám odpustil, a vše, co žádám, je, abyste prosili o odpuštění, když víte, že jste zhřešili,
a mít pokorné srdce, aby bylo očištěno od vašeho hříchu. Já vás očistím, a když se
soustředíte na Mne, ukážu vám lepší cestu než hříchy vaší minulosti. Obraťte se ke Mně
a nechejte Mě vás umýt v mém Slovu a znovu vás obnovit, neboť jsem milosrdný a nesmírně
trpělivý
a není mou vůlí, aby někdo zahynul. Jsem vždy ochotný vám pomoci.
Mé děti, které jdou se Mnou, nebudou na zemi, až začnu děsivě otřásat zemí, neboť Já je
povolám ke Mně domů, ale ti, kdo se nazývají mým Jménem, kdo nejsou moji, budou zde,
abych jim dal příležitost k pokání a odložení svých hříchů.

Milujte Mě, služte Mi a učiňte Mne středem svého života a všechno bude dobré. Vy, kteří tak
učiníte, se nemáte čeho bát, protože půjdete domů si vzít velkou odměnu a nebudete mít
podíl na odměně zkažených.
Ježíš

Ez 36, 31-33
31: Až si vzpomenete na své zlé cesty a na své nedobré skutky, budete se sami sobě ošklivit pro své
nepravosti a ohavnosti.
32: Nečiním to kvůli vám, je výrok Panovníka Hospodina, to vám buď známo; styď a hanbi se za své
cesty, dome izraelský!
33: Toto praví Panovník Hospodin: " V den, kdy vás očistím ode všech vašich nepravostí, osídlím
města, a co je v troskách, bude vystavěno."
Iz 22, 12-14
12: Onoho dne Panovník, Hospodin zástupů, vyzval k pláči a k nářku a k vyholení lysiny
a k přepásání žíněnou suknicí,
13: a hle, veselí a radost a porážení dobytka a zabíjení ovcí, jedení masa a pití vína. "Jezme a pijme,
stejně zítra zemřeme!"
14: Mému sluchu však Hospodin zástupů zjevil: "Tato vaše nepravost jistotně nedojde smíření,
zemřete."
Ž 86. 15: Ty však Panovníku, jsi Bůh slitovný a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný, věrný.
Iz 55, 7: Svévolník ať opustí svou cestu, muž propadlý ničemnostem svoje úmysly; nechť se vrátí
k Hospodinu, slituje se nad ním, k Bohu našemu, vždyť odpouští mnoho.
1Jan 1, 9: Když však uznáme, že se dopouštíme hříchu, on nám hříchy odpustí a očistí nás od všeho
špatného, protože věrně plní, co slíbil, a že je spravedlivý.
Sk 3, 19: Obraťte se tedy a dejte se na pokání, aby vaše hříchy byly zahlazeny.
Ex 34, 6: Když Hospodin kolem něho přecházel, zavolal: "Hospodin, Hospodin! Bůh plný slitování
a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný a věrný.
2Petr 3, 7-12
7: A totéž Boží slovo také nynější nebesa a zemi šetří pro oheň a uchovává pro ten den, kdy
bezbožní lidé budou souzeni a zahynou.
8: Jednu věc však při tom, milovaní, nesmíte přehlédnout: že u Pána jeden den je jako tisíc roků,
a tisíc roků jako jeden den.

9: Ne, že by Pán byl zdlouhavý ve vyplňování toho, co slíbil, jak jistí lidé ho obviňují ze zdlouhavosti,
ale je k vám shovívavý, protože nechce, aby někdo přišel do zkázy; spíše naopak: chce, aby se
všichni dali na pokání.
10: Ten den Páně však přijde jako zloděj, a tehdy nebesa prudce s rachotem pominou, živly se
žárem stráví a země i všecko na ní bude souzeno.
11: Všechno tedy svým způsobem vezme za své. Jak proto vám musí ležt na srdci, abyste žili svatě
a zbožně,
12: a tak očekávali a uspišovali příchod onoho Božího dne, kdy se v ohni nebesa stráví a živly v žáru
rozplynou.
Iz 30, 18: Hospodin vyčkává, chce se nad vámi smilovat, vyvýší se, slituje se nad vámi. Vždyť
Hospodin je Bohem práva, blaze těm, kdo ho očekávají.

1647. Poselství Ježíše ze dne 19. června 2021.
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ODDĚLENÍ

Mé děti, začal jsem oddělovat ovce od kozlů, ačkoli jste ještě na zemi. Kreslím hranice
a činím je stále jasnější, aby všichni viděli, kdo je můj a kdo je pro Mne a kdo není.
Nárůst světla a temnoty pokračuje. Mé světlo září skrze vás stále jasněji, i když se zlovolní
stávají stále zlovolnější, aby to všichni viděli z hodiny na hodinu.
V nadcházejícím čase tato oddělení způsobí, že vás mnozí budou pronásledovat, protože
si uvědomí, že vy jste zaopatřené a chráněny, a oni ne. Nebojte se toho, protože Já jsem
vedle vás na každém kroku této cesty a vy mi přinášíte velkou čest a velkou radost, když
se odmítáte bát taktiky nepřítele.
Ježíš
Mt 25, 31-46
31: Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na trůnu své slávy;
32: a budou před něho shromážděny všechny národy. I oddělí jedny od druhých, jako pastýř
odděluje ovce od kozlů,
33: ovce postaví po pravici a kozly po levici.
34: Tehdy řekne král těm po pravici: "Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království, které
je vám připraveno od založení světa.

35: Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách,
a ujali jste se mne,
36: byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení,
a přišli jste za mnou.
37: Tu mu ti spravedliví odpovědí: Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a nasytili jsme tě, nebo
žíznivého, a dali jsme ti pít?
38: Kdy jsme tě viděli jako pocestného, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsme tě?
39: Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme za tebou?
40: Král odpoví a řekne jim: Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých
nepatrných bratří, mně jste učinili.
41: Potom řekne těm na levici: Jděte ode mne, prokletí, do věčného ohně, připraveného ďáblu
a jeho andělům!
42: Hladověl jsem, a nedali jste mi jíst, žíznil jsem, a nedali jste mi pít,
43: byl jsem na cestách, a neujali jste se mne, byl jsem nahý, a neoblékli jste mě, byl jsem nemocen
a ve vězení, a nenavštívili jste mě.
44: Tehdy odpovědí i oni: Pane, kdy jsme tě viděli hladového, žíznivého, pocestného, nahého,
nemocného nebo ve vězení, a neposloužili jsme ti?
45: On jim odpoví: Amen, pravím vám, cokoliv jste neučinili jednomu z těchto nepatrných, ani mně
jste neučinili.
46: A půjdou do věčných muk, ale spravedliví do věčného života."

1648. Poselství Ježíše ze dne 20. července 2021.
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SVĚTOVÁ DOKTRÍNA

Mé děti, mějte se na pozoru před tím, co není ode Mne. Dávejte si pozor, abyste neuvěřily
učení světa, učení, že všechno jde a nic není špatné. Ti, kdo jdou touto širokou cestou,
nakonec zaplatí strašlivou cenu, cenu, kterou byste zaplatit nechtěly.
Nepřítel udělá vše, co je v jeho silách, aby vás svedl k hříchu - v tomto čase víc než kdy
jindy, a brzké omezení pohodlí v době nedostatku vám někdy ztíží tomu odolat. Dávejte si
pozor, aby vás nepřesvědčil překročit hranici. V tomto čase bude obtížnější zbavit se hříchů
a nechat je za sebou. Zůstaňte Mi nablízku a využijte čas v mém Slovu a modlitbami za
ztracené duše.
Soustřeďte se na Mne a vše bude v pořádku. Není mým přáním, abyste trpěly rukama
nepřítele.
Ježíš

Mt 26, 41: Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Duch je odhodlán, ale tělo slabé.
Jak 1, 12: Blahoslavený člověk, který obstojí ve zkoušce; když se osvědčí, dostane vavřín života,
jejž Pán zaslíbil těm, kdo ho milují.
Iz 26, 3-4
3: Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem, pokojem, neboť v tebe doufá.
4: Doufejte v Hospodina věčně, neboť Hospodin, jen Hospodin je skála věků.
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MÁLO, HODNĚ, VŠE

Požádal jsem mnoho z mých dětí, aby se vzdaly majetku a přestěhovaly se na místo, kam je
vedu. Některé se vzdaly jen mála. Mnohé se vzdaly mnohého. Málo se jich vzdalo všeho,
co měly.
Děti, buďte ujištěny, že když Mě poslechnete, poskytnu vám na novém místě vše,
co potřebujete. Vězte, že když jdete, mé oko je upřeno na vás a Já jsem se již vyslovil
o vašem zaopatření, i když ještě cestujete. Nebudete mít nedostatek, ani nebudete bez
ničeho dobrého.
Nebojte se, jen poslouchejte. Vše, co říkám, je proto, abych vás ochránil a abyste mohly
dokončit svou práci pro mé království.
Ježíš
Lk 9, 23-25
23: Všem pak řekl: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, nes každého dne svůj kříž a následuj
mne.
24: Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však přijde o život pro mne,
zachrání jej.
25: Jaký prospěch má člověk, který získá celý svět, ale sám sebe ztratí nebo zmaří?
Ž 23, 1: Davidův. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.
Ž 91, 1-10
1: Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného.
2: Říkám o Hospodinu: "Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám."
3: Vysvobodí tě z osidla lovce, ze zhoubného moru.
4: Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost.
5: Nelekej se hrůzy noci ani šípu, který létá ve dne,

6: moru, jenž se plíží temnotami, nákazy, jež šíří zhoubu za poledne.
7: Byť jich po tvém boku padlo tisíc, byť i deset tisíc tobě po pravici, tebe nestihne nic takového.
8: Na vlastní oči to spatříš, uzříš odplatu, jež stihne svévolníky.
9: Máš-li útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov,
10: nestane se ti nic zlého, pohroma se k tvému stanu nepřiblíží.

1650. Poselství Ježíše ze dne 22. července 2021.
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CO DOVOLÍTE

Mé děti, jak čas postupuje a světla a temnoty přibývá, mnohé z vás budou pronásledovány
těmi nejbližšími, kteří Mě neznají nebo Mě neznají dobře. Bude to pro vás smutné období,
protože budete odloučeny od těch, kdo jsou vám nejdražší. Radujte se, neboť vaše oběť
nebude bez odměny. Velká bude vaše odměna v nebi.
Postupem času se ty, které Mě neznají, stanou pro vás nebezpečím. Dívejte se, jak některé
z nich nyní odstraňuji, abych vás ochránil.
Ty, které jsou nerovně spojeny, čelí v této době nebezpečí, neboť vás nemohu ochránit před
tím, co samy dovolíte.
Očistěte svou cestu. Očistěte své prostředí - očistěte je od všeho, co není ode Mne. Přibližte
se ke Mně a nedovolte jiným, aby se mezi nás postavily, protože na tom závisí váš život.
Ježíš
Lk 6, 22-23
22: Blaze vám, když vás lidé budou nenávidět a když vás vyloučí, potupí a vymažou vaše jméno jako
proklaté pro Syna člověka.
23: Veselte se v ten den a jásejte radostí; hle, máte hojnou odměnu v nebi. Vždyť právě tak jednali
jejich otcové s proroky.
Sk 19, 19: Nemálo pak těch, kteří se zabývali magií, přinesli své knihy a přede všemi je spálili. Jejich
cena se odhadovala na padesát tisíc stříbrných.
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NEJVÍC PRIVILEGOVANÍ

Mé děti budou v přicházejícím čase nejvíc privilegované ze všech občanů na zemi. Nevěřící
uvidí a budou žasnout, že jste tak dobře zaopatřené, tak dobře chráněny. Nikdo jiný na zemi
nebude mít andělské strážce nebo nebeskou stravu k jídlu. Nikdo jiný na zemi nebude mít
čerstvou nebeskou vodu k pití. Nikdo jiný nebude rozumět všemu, co se děje a proč.
Mé děti, ty z vás, které zůstanou, budou sedět v první řadě největšího zúčtování v dějinách.
Již nyní sledujete, jak se naplňují proroctví daná před tisíci lety! Mnohé si přály vidět to,
co vidíte, ale Já jsem si to uschoval pro vás.
Mnohé z mých dětí se bojí toho, co přijde, protože pronásledování bude kruté. Ale myslely
jste, mé děti, že dokonce i v tom vás budu chránit?
Velká bude vaše odměna v nebi, neboť tak trpěli moji stoupenci před vámi.
Ježíš
Ž 9, 11: V tebe nechť doufají, kdo znají tvé jméno. Vždyť ty, kdo se dotazují po tvé vůli, neopouštíš,
Hospodine.
Ž34, 7: Tento ponížený volal a Hospodin slyšel, ve všem soužení byl jeho spása.
Žid 1, 14: Což není každý anděl jen duchem, vyslaným k službě těm, kdo mají dojít spasení?
Ex 23, 20: Hle, posílám před tebou posla, aby tě opatroval na cestě a aby tě uvedl na místo, které
jsem připravil.
Ž 37, 19-20
19: V čase zlém nebudou zahanbeni, najedí se dosyta i za dnů hladu.
20: Avšak svévolníci zhynou, nepřátelé Hospodinovi se vytratí jak půvab lučin, vytratí se v dýmu.
Mt, 24, 21: Neboť tehdy nastane hrozné soužení, jaké nebylo od počátku světa až do nynějška
a nikdy již nebude.
Da 3, 6-18
6: Kdo nepadne a nepokloní se, bude v tu hodinu vhozen do rozpálené ohnivé pece.
7: Proto v určenou dobu, jakmile všichni lidé uslyšeli hlas rohu, flétny, citery, harfy, loutny
a rozmanitých strunných nástrojů, všichni lidé různých národností a jazyků padli a klaněli se před
zlatou sochou, kterou král Nebúkadnesar postavil.
8: V té době přišli muži hvězdopravci a udali Judejce.
9: Hlásili králi Nebúkadnesarovi: "Králi, navěky buď živ!
10: Ty jsi, králi, vydal rozkaz, aby každý člověk, až uslyší hlas rohu, flétny, citery, harfy, loutny
a dud a rozmanitých strunných nástrojů, padl a poklonil se před zlatou sochou.

11: Kdo nepadne a nepokloní se, má být vhozen do rozpálené ohnivé pece.
12: Jsou zde muži Judejci, které jsi pověřil správou babylónské krajiny, Šadrak, Méšak a Abed-nego.
Tito muži nedbají, králi, na tvůj rozkaz, tvé bohy neuctívají a před zlatou sochou, kterou jsi postavil,
se neklanějí."
13: Tehdy Nebúkadnesar, rozlícen a rozhořčen, rozkázal přivést Šadraka, Méšaka a Abed-nega. Tito
muži byli hned přivedeni před krále.
14: Nebúkadnesar se jich otázal: "Je to tak, Šadraku, Méšaku a Abed-nego, že mé bohy neuctíváte
a před zlatou sochou, kterou jsem postavil, jste se nepoklonili?
15: Nuže, jste ochotni v čase, kdy uslyšíte hlas rohu, flétny, citery, harfy, loutny a dud a
rozmanitých strunných nástrojů, padnout a poklonit se před sochou, kterou jsem udělal? Jestliže se
nepokloníte, v tu hodinu budete vhozeni do rozpálené ohnivé pece. A kdo je ten Bůh, který by vás
vysvobodil z mých rukou!"
16: Šadrak, Méšak a Abed-nego odpověděli králi: "Nebúkadnesare, nám není třeba dávat ti
odpověď.
17: Jestliže náš Bůh, kterého my uctíváme, nás bude chtít vysvobodit z rozpálené ohnivé pece
i z tvých rukou, králi, vysvobodí nás.
18: Ale i kdyby ne, věz, králi, že tvé bohy uctívat nebudeme a před zlatou sochou, kterou jsi
postavil, se nepokloníme."
Da 3, 24-25
24: Tu král Nebúkadnesar užasl a chvatně vstal. Otázal se královské rady: "Což jsme nevhodili
do ohně tři svázané muže?" Odpověděli králi: "Jistěže, králi."
25: Král zvolal: "Hle, vidím čtyři muže, jsou rozvázaní a procházejí se uprostřed ohně bez jakékoli
úhony. Ten čtvrtý se svým vzhledem podobá božímu synu."
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ČAS MNOHA ZMĚN

Mé děti, prožíváte období mnoha změn. Přecházíte mezi minulým a tímto věkem a mnohé
z vás se kvůli tomu cítí nejistě. Otřásám vším, čím se dá otřást, a mnohé z vás to pociťují.
Otřesu vším, co není jisté a založené na Mně a mém Slovu. Otřásám vztahy, zaměstnáním,
kariérou, zdravím, systémy víry. Otřásám vším, co se vás týká, abych vám ukázal, co není
ode Mne. Mnohé z vás proti otřesům bojují, protože nechápou, co dělám. Najděte svůj klid,
pokud jde o tyto záležitosti, ve Mně a důvěřujte Mi, že se o vás postarám, ať se děje cokoli.
Vše, co bylo ve vašem životě posvátné, se může změnit. Pouze Já se neměním, vše ostatní
je pomíjivé. Najděte svou důvěru ve Mně. Najděte svou jistotu ve Mně.
Nebojujte proti tomu, co dělám, neboť že to dělám, je k vašemu prospěchu. Nyní je čas, kdy
vše musí být vyzkoušeno, neboť to, co není ode Mne, nemůže odolat tomu, co má brzy přijít.
Svazky, které nejsou ze Mne, neobstojí. Domy, které nejsou postaveny na Mně, neobstojí.
Vztahy, které nejsou postaveny na Mně, neobstojí.

Již nebudu žehnat a podporovat to, co není ze Mne. Když vidíte, že tyto věci padají, je to
proto, že jsem z nich odstranil svou ruku. Národy, které nejsou ze Mne, neobstojí. Nacházejte
se ve Mně, abyste obstály v časech, které přijdou. Jděte vpřed, šiřte mé Slovo, mé slavné
evangelium, a buďte požehnány. Vše, co není ze Mne, brzy zahyne.
Je-li vaše poznání mého Slova úplné, pak se nepohnete. Vše, co ve vašem životě není
v souladu s mým Slovem, bude podrobeno mému otřesu. V tomto věku pozvedám své děti
na novou úroveň.
Na cestě tam, kam směřujete, se nemůžete držet mrtvých a suchých věcí světa, vztahů,
které nejsou ode Mne. Posílím vás, abyste se zbavily všeho, čím vás nepřítel zatížil a co není
mou vůlí pro vás.
Mnozí z vás lpí na dřívějších věcech, zatímco Já vám chci dát něco nového. Lpíte na tom,
co znáte, protože nevidíte jinou cestu, ale Já jsem tvůrce cesty a vytvářím cestu, aby mé děti
chodily ve zdraví, aby se jim dařilo v celé mé plnosti, aby měly správné vztahy, které Mi
vzdávají čest a přinášejí slávu mému Jménu. Lpíte na starých věcech, protože nic nového
není v dohledu, ale Já si přeji, abyste Mi to staré uvolnily a dovolily Mi, abych v něm působil
svou vůlí.
Chvalte Mě ve všech věcech a za všechny věci, ať už jim rozumíte nebo ne, protože to si od
vás přeji. Když nerozumíte ztrátě, která nastala, důvěřujte, že Já znám plán, neboť Já jsem
pro vás Pravda, Život a Cesta.
Kdykoli neznáte cestu, obraťte se ke Mně, neboť Já jsem ta Cesta. Potřebujete-li život ve
svém těle, vzývejte mé Jméno, neboť Já jsem dárce života. Potřebujete-li pravdu o jakékoli
situaci, nahlédněte do mého svatého Slova, neboť to k vám bude mluvit vždy pravdu
a všechny odpovědi jsou v něm obsaženy, jen když je budete hledat.
Hledejte Mě. Poznejte Mě. Důvěřujte Mi.
Věřte, že v každém okamžiku vím a dělám to, co je pro vás a váš život i životy ostatních
mých dětí nejlepší, a nebojte se. Nebojte se, když vidíte, jak mé soudy dopadají na vaše
národy, mé děti, neboť tyto věci se zcela jistě musí stát. Mé slovo se naplní do posledního
písmene před mým návratem, předtím, než přijde konec, a konec je již blízko.
Vzhlédněte, mé děti, neboť vaše vykoupení se blíží. Radujte se! Váš čas na zemi je nyní
krátký, neboť vše, co je obsaženo v mém Slovu, se naplňuje. Dokončete své cesty s vírou
a velkou odvahou, neboť vaše odměna bude vskutku veliká, pokud tak učiníte.
Miluji vás věčnou láskou a bdím nad vámi, když se tento věk chýlí ke konci.
Ježíš
Ž 92, 2: Jak dobré je vzdávat Hospodinu chválu, tvému jménu, Nejvyšší, pět žalmy,
Jan 14, 6: Ježíš mu odpověděl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze
mne.
Ž 32, 10: Mnoho bolestí postihne svévolníka, toho však, kdo doufá v Hospodina, obklopuje
milosrdenství.

Ž 37, 5: Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat.
Sk 2, 21: A každý, kdo vzývá jméno Páně, bude zachráněn.
Lk 21, 28: Když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko.

1653. 25. července 2021. Připomínka poselství Boha Otce ze dne 30. ledna 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

PEVNĚ SE DRŽTE DŮVĚRY VE MNE

Moji lidé, rozdělení přinese odloučení. Odloučení přinese ztrátu. To je díl toho, na co musíte
připravit své srdce, aby to vidělo a zakusilo. Modlíte se, aby se vrátil mír, ale ten se vrátit
nemůže, protože celé Písmo se musí naplnit. Místo toho se modlete o mou vůli.
Připravte se na ztráty, které přijdou ve vašich životech – na ztrátu pohodlí, života, jak jej
znáte, na ztrátu vašich milovaných. Pevně se držte důvěry ve Mne. Lpěte na své spáse se
vším, co je ve vás, neboť je to prvořadá věc. Všechno ostatní na zemi, i když to milujete,
je jen pomíjivé.
Váš skutečný domov je v nebi.
Bůh Otec

Mt 24, 6-14
6: Budete slyšet o bojích a válečných zvěstech. Dejte pozor, nelekejte se. Musí se to totiž stát,
ale to ještě není konec.
7: Neboť povstane národ proti národu a stát proti státu, na jednom místě za druhým bude hlad
a zemětřesení.
8: To všechno bude teprve začátek velkých strastí.
9: Tehdy vás budou vydávat k trápení a zabíjet vás, u všech národů budete v nenávisti pro mé
jméno.
10: A tehdy to bude pro mnohé kamenem úrazu, navzájem se budou zrazovat a nenávidět jeden
druhého.
11: Vystoupí také mnoho lžiproroků a mnohé lidi svedou.
12: A protože se značně rozmůže nepravost, ochladne u mnohých láska.
13: Kdo však vytrvá až do konce, bude spasen.
14: Toto evangelium o Království bude hlásáno po celém světě, na svědectví všem národům.
A teprve tehdy přijde konec.
1Jan 2, 15-17
15: Nemilujte svět ani co je ve světě. Jestliže kdo miluje svět, není v něm Otcovy lásky.

16: Vždyť všecko, co je ve světě: žádost těla, žádost očí, a honosný způsob života, je nikoliv z Otce,
ale ze světa.
Jan 17, 16-20
16: Ze světa nejsou, jako ani já nejsem ze světa.
17: Posvěť je pravdou – tvé slovo je pravda.
18: Jako jsi mne poslal do světa, tak jsem i já je poslal do světa.
19: A pro ně se zasvěcuji, aby i oni byli skutečně posvěceni.
20: Prosím nejen za ně, ale také za ty, kdo pro jejich slovo uvěří ve mne.
Mt 6, 9-13
9: Vy se tedy modlete takto: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé.
10: Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
11: Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
12: A odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům.
13: A neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé je království a čest a sláva navěky.
Amen.

1654. Poselství Ježíše ze dne 22. července 2021.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

MOU LÁSKU MI MUSÍ MŮJ LID OPLATIT

Moji milovaní lidé:
Žehnám vám v této době zmatku.
Moji lidé, nepouštějte se do sporů se svými bratry, musíte duchovně růst a uvědomit si
naléhavost změny života, abyste proměnili své smysly a přivedli je ke Mně.

Moji lidé musí opustit konformismus, v němž se nachází většina mých dětí. Toto
je rozhodující okamžik a moji lidé musí překonat pasivitu. Nestačí, aby Mi věnovali prostor
během dne, musí vstoupit do mého díla a činnosti a zůstávat v Duchu a Pravdě [Jan 4, 23].
Když ke Mně mé děti neustále volají, když volají k mému Duchu Svatému, když se Mi
odevzdávají, když ve Mne věří, jsou na cestě, na kterou je volám.
V této klíčové době pro mé děti musí být změna, o kterou jsem žádal, provedena
okamžitě…
V tuto chvíli to požaduji.

"Znám tvé skutky: nejsi ani studený, ani horký. Kéž bys byl studený nebo horký!
Ale protože jsi vlažný a ne studený nebo horký, vyvrhnu tě ze svých úst"
[Zj,15-16].

Můj milovaný lide, co bylo očekáváno, je na dosah. Slyším své děti říkat: "Čekám už tak
dlouho a nic se neděje." Události vám nedají čas přemýšlet o tom, co ještě může přijít.
Moje církev bude dále zkoušena, nečekaná změna ve Vatikánu vyvede můj lid z míry.
Hladomor pocítí všechny země, živly povstaly proti člověku, nedají mu oddechnout, nedají
se zastavit.
Nemarněte dar života, udržujte se ve stavu duchovní bdělosti [1Tes 5, 6]:
Kdo má silný charakter, ať se ovládá, jinak bude podroben mou mocí…
Kdo svěřuje svůj život bohu peněz, ať se změní, uvidí, jak se ekonomika zhroutí…
Kdo sejde z cesty, kterou jsem mu vytyčil, ať se vrátí, než tma zhoustne a on se už nebude
moci vrátit…
Duchovní smrt přichází ze severu na jih a z východu na západ a hledá kořist, která se nechce
proměnit. Mějte na paměti, že ve Velkém božském díle nejste nepostradatelní. Miluji vás
a vylévám vám své milosrdenství, ale tuto mou Lásku Mi musí můj lid oplatit.
Buďte pozorní k pravému učení mé církve, dodržujte Boží Zákon, buďte bdělí a pozorní
a zachovávejte svátosti.
Především vás vyzývám, abyste byli mou Láskou, aby krutost byla zmírněna mou
Láskou:
Vyprahlá země v srdcích mých dětí se promění v zemi oplývající mlékem a medem…
Myšlenky a mysli neprostupné vůči mému Zákonu a mým svátostem byly změkčeny natolik,
že se staly hlínou v mých rukou…
Moji lidé, utrpení lidstva je silnější pro všechny, nemoc pokračuje, a pak se kůže stane
hnízdem další nemoci.
Pokračujete ve své pouti.
Nyní uvidíte, jak se síla živlů vzbouří proti hříšnému lidstvu!
Modlete se a jednejte, aby vaši bratři pochopili, že změna je naléhavá.

Modlete se, aby všichni byli osvíceni a aby jejich oči neustále viděly, jak Mě svým jednáním a
skutky urážejí.
Vyzývám vás k zamyšlení, budete svědky mých varování: kde bylo teplo, nyní padá sníh, a
kde byl sníh, je dusivé horko.
Přichází varování, nebuďte z těch, kdo zůstávají duchovně slepí.
Při každé příležitosti noste svátostiny.
Já, váš Ježíš, vás miluji věčnou Láskou.
Každému z vás žehnám.
Váš Ježíš

1655. Poselství Ježíše ze dne 26. července 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

JAK VÁM NEPŘÍTEL KRADE MODLITBU

V pondělí jsem si právě uvařila oběd a přemýšlela, na čem budu pracovat dál, když mi Pán
znovu připomněl, že jsem promeškala čas na modlitbu. Pomyslela jsem si: Ach, zase jsem
zapomněla!
Už jsem se chystala modlit a něco mě vyrušilo. Dvakrát nebo třikrát to ráno! Pak začal
mluvit…
Takto ti nepřítel krade čas na modlitbu, dcero. Musíš si svůj čas se Mnou velmi žárlivě střežit,
bez ohledu, co se kolem tebe děje.
Modlitby všech mých dětí jsou jako ryzí zlato a povznášejí Mne do opozice proti všemu,
co chce nepřítel udělat tobě a všem, které miluješ.
Pokud se však nemodlíte, není proti jeho plánu žádný odpor.

Najednou jsem v duchu viděla autonehody, požáry, kriminální činy a strašné nemoci,
které postihují lidi.
Otče, prosím, řekni nám, jak zmařit tyto věci, které vidím!
Trávit se Mnou každý den více času místo méně.
Ježíš
Ž 145, 18: Hospodin je blízko všem, kteří volají k němu, všem, kdo ho volají opravdově.

1Tes 5, 17: V modlitbách neustávejte.
Ef 6, 18: V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se
přimlouvejte za všechny bratry i za mne,
Job 42, 10: Hospodin také změnil Jóbův úděl, poté co se modlil za své přátele, a dal mu všeho
dvojnásob, než míval.
Jak 5, 16: Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni.
Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého.
Jan 15, 7: Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám.
Jan 14, 13: A začkoli budete prosit ve jménu mém, učiním to, aby byl Otec oslaven v Synu.

1656. Poselství Ježíše ze dne 27. července 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

PROSTĚ SI SEDNĚTE

Pojďte se mnou večer stranou, abyste si přede Mnou sedli, nemodlili se, nepracovali,
nemeditovali.
Jen tak se Mnou seďte. Mé děti nechápou, jakou to má hodnotu.
Je pro Mne těžké k vám mluvit, když vaše dny jsou naplněny zaneprázdněností, ale když si
tiše sednete, mohu vám předávat, ukázat vize, říkat vám o plánech. Pokud budete tiše sedět,
mohu vám nabídnout řešení těžkých rozhodnutí, kterým čelíte. Pokud budete tiše sedět,
mohu vám ukázat vaši budoucnost a dobrý plán, který pro vás mám.
Nezanedbávejte tuto věc.
Ježíš
Ž 62, 2: Jen v Bohu se ztiší duše má, od něho vzejde mi spása.
Ž 30, 15: Neboť toto praví Panovník Hospodin, Svatý Izraele: "V obrácení a ztišení bude vaše spása,
v klidu a důvěře vaše vítězství. Vy však nechcete."
Ž 37, 7: Ztiš se před Hospodinem a čekej na něj. Nevzrušuj se kvůli tomu, kdo jde úspěšně svou
cestou,
nad tím, kdo strojí pikle.
Ž 46, 11-12
11: "Dost už! Uznejte, že já jsem Bůh. Budu vyvyšován mezi pronárody, vyvyšován v zemi."
12: Hospodin zástupů je s námi, Bůh Jákobův, hrad náš nedobytný.
Ž 62, 6: Jen zmlkni před Bohem, duše má, vždyť on mi naději vlévá.

1657. Poselství Ježíše ze dne 28. července 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

UDĚLEJTE VŠE, CO VÁM UKÁŽU

Mé děti, vaše zbraně se v této době neliší od těch z dob minulých. Bude vám ku prospěchu,
když je nyní budete dobře znát, neboť jsou rozdílem mezi přežitím a prosperitou ve všem,
co přijde.
Když budete potřebovat pomoc, modlete se. Když budete potřebovat pomoc naléhavě,
modlete se a postěte se. Vždy buďte v mém Slovu a každý den sedávejte v mé Přítomnosti.
Ve všem se spoléhejte na Mne a Já se postarám.
Váš úspěch v tom všem závisí na vaší poslušnosti všemu, co vám ukážu, abyste dělali.
Ježíš
Ef 6, 10-18
10: A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci.
11: Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům.
12: Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá
tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla.
13: Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno
překonat a obstát.
14: Stůjte tedy 'opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti,
15: obuti k pohotové službě evangeliu pokoje'
16: a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého.
17: Přijměte také 'přilbu spasení ' a 'meč Ducha, jímž je slovo Boží '
18: V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se
přimlouvejte za všechny bratry i za mne,

1658. Poselství Ježíše ze dne 29. července 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

PRUDKÝ ÚTOK

Nepřítel nařídil útoky proti mým vybraným – těm, kteří Mi věrně slouží, těm, kteří hlásají
mé evangelium, těm, kteří bojují proti zlu ve všech jeho podobách.

Připravte se na boj, moji lidé. Nabruste své meče nyní, v době klidu, dokud trvá, protože
už nebude trvat moc dlouho. Nepřítel vašich duší nařídil nápor útoků proti vám, aby zastavil
vaši práci pro Mne. Nedovolte, aby se to podařilo, protože čas je velmi důležitý pro získání
posledních duší, které mají být v této době zachráněny, a vy jste mými mluvčími na zemi.
Přeji si, abyste si přepásali bedra a připravili se na poslední závod, než se vrátíte ke Mně
domů.
Ježíš
Ef 5, 11-12
11: Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům.
12: Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá
tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla.
1Petr 5, 8: Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako 'lev řvoucí ' a hledá, koho
by pohltil.
Jak 4, 7: Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží se
k vám.
Zj 20, 10: Jejich svůdce ďábel byl uvržen do jezera, kde hoří síra a kde je již dravá šelma i falešný
prorok. A budou trýzněni dnem i nocí na věky věků.
Lk 10, 19: Hle, dal jsem vám moc šlapat po hadech a štírech a po veškeré síle nepřítele, takže vám
v ničem neuškodí.

1659. Poselství Ježíše ze dne 30. července 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

VÍCENÁSOBNÉ ÚTOKY

Nepřítel nařídil nápor útoků proti těm, kdo pracují pro mé království, a těm, kdo na zemi
chodí v Pravdě. Moji lidé budou s tímto množstvím útoků bojovat, pokud nebudou připraveni.
Nabruste si meče, děti, a buďte na stráži, protože tyto útoky proti vám začnou brzy a budou
trvat dlouho. Nepřítel se nezastaví před ničím, aby zmařil vaši práci a získávání duší pro mé
království.
Tento nápor přijde jako vícenásobné útoky z mnoha směrů v krátkém časovém období.
V krátkém čase na vás přijde mnoho útoků ze všech stran – prostřednictvím lidí; na lidi, které
milujete, skrze zaměstnání a jeho ztráty, prostřednictvím vlády na vaši mysl, na vaše finance,
na vaše zdraví. Účinek se vám bude zdát zdrcující, ale Já tam budu s vámi.
Pozorujte a modlete se. Věřte mému Slovu. Bojujte.
Nevzdávejte se.

Ježíš
Ef 6, 17: Přijměte také přilbu 'spasení ' a 'meč Ducha, jímž je slovo Boží '.
Mt 26, 39-42
39: Poodešel od nich, padl tváří k zemi a modlil se: "Otče můj, je-li možné, ať mne mine tento
kalich; avšak ne jak já chci, ale jak ty chceš."
40: Potom přišel k učedníkům a zastihl je ve spánku. Řekl Petrovi: "To jste nemohli jedinou hodinu
bdít se mnou?
41: Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Duch je odhodlán, ale tělo slabé."
42: Odešel podruhé a modlil se: "Otče můj, není-li možné, aby mne ten kalich minul, a musím-li jej
pít, staň se tvá vůle."
Ef 6, 11-12
11: Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům.
12: Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá
tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla.
1Peter 5, 8: Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako 'lev řvoucí ' a hledá,
koho by pohltil.
Jak 4, 7: Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží se
k vám.
Zj 20, 10: Jejich svůdce ďábel byl uvržen do jezera, kde hoří síra a kde je již dravá šelma i falešný
prorok. A budou trýzněni dnem i nocí na věky věků.

1660. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 31. července 2021.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

MLUVÍM K VÁM A VY JSTE LHOSTEJNÍ…

Lidé Boží, milovaní lidé Boží:
Přicházím se Slovem shůry z Trojiční vůle.
Mluvím k vám a vy jste lhostejní…
Takovou lhostejností a neúctou urážíte našeho Krále a Pána Ježíše Krista…
A pokračujete bez ustání.
Podívejte se, kolik na zemi žije dalších lidských tvorů, a jsou nezměnitelní! Zkáza se šíří
z místa na místo, až se přežene přes celou zemi, k nekontrolovatelnému lidstvu, které se
vydává zlu jako ovce na porážku.
Lidé Boží, záměr zla snížit počet obyvatel na zemi je v plném proudu.
Jaké pronásledování očekáváte, Boží lidé?
Pronásledování Božích dětí již začalo a je velmi ostré a viditelné.
Musíte pokračovat v duchovním růstu. Nespokojte se s tím, čeho jste dosáhli; díla
a činy jsou ty, které vedou k růstu, ale co pohání vzhůru, je vědomí, že pracujete a jednáte
v rámci vůle Nejsvětější Trojice.
Vy víte, že vám nepředávám strach, ale poznání toho, co musíte vědět, abyste neztratili svou
duši: to je Boží vůle [1Petr 2,15].
Věnujte pozornost každému oznámení, které jako Boží lid dostáváte, abyste nebyli oklamáni.
Poznání a praktikování víry vás udrží v pevnosti a neochvějnosti.
Poslouchejte volání otcovského domu!
Jste svědky naplnění toho, co jste obdrželi a co již stalo, dokud nenastane čas Varování.
Vytrvejte ve víře vůči Nejsvětější Trojici, v lásce a oddanosti naší Královně a Matce pod
titulem Královna a Matka posledních časů.
Vytrvejte, rozvíjejte se a zároveň buďte pokorní.
Lidé Boží, pamatujte, že jste byli varováni před válkou, která vás překvapí bez velkých
předchozích varování.
Modlete se, Boží děti, modlete se, uslyšíte řev na Balkáně.
Modlete se, Boží děti, modlete se, Turecko bude trpět až do vyčerpání.
Modlete se, Boží děti, modlete se, v Itálii dojde ke zradě, církev trpí.
Lidé Boží, nerozptylujte se v banalitách, uvědomte si tento čas.
Modlete se, Itálie bude napadena ve žluté barvě, až v různých zemích dojde k sociálním
revoltám.

Boží lidé:
Spojte se!
Neotálejte s přístupem k milosti, nebojte se, zachovejte si víru. Jste Boží lid
a nikdy nebudete opuštěni.
To je pro lidskou bytost rozhodující čas. V nejtěžších časech je přítomnost naší Královny
a Matky tím větší, čím větší je její pomoc lidu jejího Syna. Musíte udržovat úzký vztah se
svými anděly strážnými, mé legie vám pomohou zůstat věrní.
Jako Božímu lidu vám v čase vrcholných zkoušek budou i nadále pomáhat mé
legie.
K tomu budete potřebovat víru v Boží vůli, absolutní víru, ne polovičatou.
Jako princ nebeských legií vám žehnám a chráním vás.
Ať žije Kristus Král!
Svatý archanděl Michael
1661. 31. července 2021. Připomínka poselství Boha Otce ze dne 3. března 2017.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com
HŘÍŠNÉ CESTY
Ameriko, dávala jsi okázale najevo své hříšné cesty a své ohavnosti mezi všemi národy.
Oznámím veřejně tvou hanbu mezi nimi, až vás budu soudit. Protože jsi uvedla v omyl jiné
národy, tak Já tě také uvedu v omyl ve tvém klamu. Budeš se podílet na své vlastní zkáze.
Uvedu tvé vůdce v omyl a ti uvěří lži. Tato lež budou otevřené dveře pro tvé nepřátele,
aby vešli a přinesli mnoho ničení tvému lidu. Znečistila jsi tuto zemi svým modlářstvím
a tvůj hřích je zápachem v mém chřípí.
Mocným dechem tě zničím a spálím ohněm. Tvé zničení přijde v jediné hodině. Všechna tvá
moc, všechna tvá sláva, kterou jsem ti dal, ti bude vzata, a co zbude z tvého lidu, se bude
shánět ve tvých ulicích po jídle pro své maličké.
Odvrátila ses ode Mne a odmítla mé cesty. V mých očích ses naplnila ohavnostmi. Raduješ
se ve své hříšnosti a nyní jí budeš plná.
Bůh Otec

Jr 6, 17-19
17: Ustanovil jsem nad vámi strážné: Věnujte pozornost hlasu polnice! Ale oni řekli: "Nebudeme
dávat pozor."
18: Proto slyšte pronárody, poznej, pospolitosti, co se s nimi bude dít!
19: Slyš země: Hle, já uvedu na tento lid zlé věci, ovoce jejich úmyslů, neboť nevěnovali pozornost
mým slovům a můj zákon si zprotivili.
Jr 29, 17-19
17: Toto praví Hospodin zástupů: Hle, pošlu na ně meč, hlad a mor, naložím s nimi jako s trpkými
fíky, které se nedají jíst, jak jsou odporné.
18: Budu je pronásledovat mečem, hladem a morem. Učiním je obrazem hrůzy pro všechna
království země, předmětem kletby a úděsu, posměchu a potupy ve všech pronárodech, kam jsem je
vyhnal,
19: protože neposlouchali má slova, je výrok Hospodinův, když jsem k nim posílal své služebníky
proroky. Posílal jsem je nepřetržitě, ale ani vy jste neposlouchali, je výrok Hospodinův.
Iz 66, 3: ...oni si vyvolují vlastní cesty, jejich duše si libuje ve vlastních modlách.
Mi 7, 13: Ale země bude zpustošena kvůli svým obyvatelům, pro ovoce jejich skutků.

1662. 1. srpna 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 27. prosince 2011.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

CO JE DŮLEŽITĚJŠÍ?
Moji lidé,
brzy přijde čas, kdy nebudete chápat, co se děje, nebo proč se některé věci na světě stávají.
Někteří z vás došli k názoru, jakým způsobem se odehraje konec dnů – ale mýlíte se.
Přicházející události, o nichž nevíte, vás zmatou. Nikdo neví ani dne, ani hodiny. Nikdo také
nezná celý můj plán, neboť Já jsem v mém Slovu neodhalil každý detail.
Těm, kteří jsou bdělí a stále se ke Mně modlí, na tom nebude záležet. Očekáváte s velkou
radostí návrat mého Syna a naučili jste se být ponížení, nebo být naplněni svým současným
stavem, a tak jste šťastní tak jak jste – a to si přeji.
Přeji si, abyste každý den pro Mne pracovali a milovali můj lid. Přeji si, abyste každý den
zvětšovali jednotu mezi vámi. Přeji si, abyste se každý den učili více o mém Slovu a o mých
cestách a každý den se vyhýbali Zlému, protože tyto věci jsou potřebnější, než vaše pokusy
uhádnout den návratu mého Syna. Každému dni stačí zlo, které z něho pochází.

Cožpak nevidíte ztracené, kteří každý den umírají? Cožpak nevíte, jak mé srdce se pro ně
rmoutí – a můj lid se zaměstnává řečmi o mém návratu, přestože jsem je naléhavě prosil,
aby trávili čas v modlitbách za ztracené?
Co je důležitější? Kdy se vrátím, nebo co najdu po svém návratu?
Ježíš
Lk 21,36: Proto buďte bdělí a modlete se po všechen čas, abyste všemu tomu, co se má stát, mohli
uniknout a obstát před Synem člověka.
Ž 133, 1: Jaké dobro, jaké blaho tam, kde bratři bydlí svorně.
Jan 13, 34-35
34: Dávám vám nové přikázání: Milujte se navzájem, jako jsem Já miloval vás; tak se navzájem
milujte.
35: Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku k sobě navzájem.
Mt 6, 34: Nedělejte si proto starosti o zítřek, vždyť zítřek bude mít své vlastní starosti. Každý den
má dost svého trápení.

1663. Poselství Ježíše ze dne 2. srpna 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

BITVA PROBÍHÁ TEĎ

Mé drahé děti, jste neocenitelnými pěšáky v bitvě mezi dobrem a zlem, která se v tomto
čase odehrává v nebi i na zemi. Nesete poklad mého Slova a pomazání, abyste ho předávaly
druhým. Proto vás chce Satan zničit.
Zanechal jsem vám zbraně k boji v této bitvě, ale mnohé z mých dětí tyto zbraně neznají
nebo nepoužívají a mnohé se zabývají světskými záležitostmi.
Z těchto důvodů utrpí mé království v tomto čase ztráty.
Přeji si, abyste pozvedly svůj meč, meč mého mocného Slova, a zničily díla temnoty, která
proti vám působí.
Přepásejte svá bedra, mé děti. Bitva je nyní na spadnutí. Brzy se vrátíte ke Mně domů.
Nenechávejte tento boj na jiných, neboť uděláte-li to, nepochybujte, že vás poženu
k odpovědnosti.
Ježíš
Řím 14, 12: Každý z nás tedy sám za sebe vydá počet Bohu.

Ef 10-17
10: A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci.
11: Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům.
12: Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá
tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla.
13: Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno
překonat a obstát.
14: Stůjte tedy, opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti,
15: obuti k pohotové službě evangeliu pokoje
16: a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého.
17: Přijměte také 'přilbu spasení ' a 'meč Ducha, jímž je slovo Boží '.

1664. Poselství Ježíše ze dne, 3. srpna 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

ZVOLTE SI ŽIVOT

Moje děti se nepřipravují na to, co je právě před nimi. Mnohé z nich nechtějí čelit všemu,
co se má stát. Jiné se domnívají, že jsou připraveny, ale netráví čas přípravou v mém svatém
Slovu.
Děti, nepřítel vašich duší pracuje dvojnásobně a plánuje proti vám všemi možnými způsoby.
Mnohé
z vás se domnívají, že se mohou připravit, až přijde čas, ale nemohou, protože pak už vám
na přípravu nezbude čas. To, co znáte z mého Slova, spojení, které se Mnou máte, je vše,
co vám tehdy bude stačit k tomu, abyste přežily nějakou dobu.
Postavil jsem před vás život a smrt. Zvolte si život. Ne život na zemi, ale život ve Mně.
Poznání Mne. Zvolte si tu lepší část. Zvolte si moudrost.
Pokud tak neučiníte, v okamžiku, kdy budete bez mé moudrosti, budete snášet mnoho
utrpení.
Ježíš

De 30, 19: Dovolávám se dnes proti vám svědectví nebes i země: Předložil jsem ti život i smrt,
požehnání i zlořečení; vyvol si tedy život, abys byl živ ty i tvé potomstvo

1665. Poselství Ježíše ze dne 4. srpna 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

NOVÁ ODVAHA

V mém lidu, který se neustále živí mým Slovem, v těch, kdo zůstávají ve Mně, v těch, kdo se
zapřeli a vzali svůj kříž, se probouzí nová odvaha.
Tito vyvolení, mnozí, kteří jsou neznámí, brzy povstanou a ukážou mou mocnou sílu na zemi.
Skrze ně učiním mnoho mocných zázraků, jaké svět ještě nikdy neviděl. Zázraky, které žádný
člověk nedokáže vysvětlit.
Tyto zázraky Mi přinesou mnoho slávy a způsobí, že mnoho duší přijde do mého království.
Odměna pro ty, kteří obětovali vše, aby Mi takto sloužili, bude mimořádná. Odměním je jak v
nebi, tak i během jejich pobytu na zemi.
Ježíš
Lk 9, 23-26
23: Všem pak řekl: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, nes každého dne svůj kříž a následuj
mne.
24: Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však přijde o život pro mne,
zachrání jej.
25: Jaký prospěch má člověk, který získá celý svět, ale sám sebe ztratí nebo zmaří?
26:Kdo se stydí za mne a za má slova, za toho se bude stydět Syn člověka, až přijde v slávě své i
Otcově a svatých andělů.
Ef 3, 12: V něm smíme i my ve víře přistupovat k Bohu svobodně a s důvěrou.
Sk 4, 31: Když se pomodlili, otřáslo se místo, kde byli shromážděni, a všichni byli naplněni Duchem
svatým a s odvahou mluvili slovo Boží.
2Kor 7, 4: Mám ve vás pevnou důvěru, jsem na vás opravdu hrdý; potěšili jste mě a naplnili
nesmírnou radostí uprostřed všeho našeho soužení.
Fil 1, 29: Neboť vám je z milosti dáno netoliko v Krista věřit, ale pro něho i trpět;
Jan 4, 17: V tom jeho láska k nám dosáhla cíle, že máme plnou jistotu pro den soudu – neboť jaký
je on, takoví jsme i my v tomto světě.
Sk 6, 8: Štěpán byl obdařen Boží milostí a mocí a činil mezi lidem veliké divy a znamení.
Sk 8, 6: Všichni lidé byli zaujati Filipovými slovy, když je slyšeli a když viděli znamení, která činil.
Sk 15, 12: A když Barnabáš a Pavel začali vypravovat, jaká znamení a divy činil Bůh skrze ně mezi
pohany, všichni ve shromáždění zmlkli a poslouchali.
Sk 19, 11: Bůh konal skrze Pavla neobvyklé mocné činy.

1666. Poselství Ježíše ze dne 5. srpna 2021.
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TI, KDO BLOUDÍ SVĚTEM V TEMNOTĚ

Požádal jsem mnohé ze svého lidu, aby se přestěhovali. Některé posílám na známá místa,
mnohé na neznámá. Některé jsem požádal, aby si vzali málo. Některé jsem požádal, aby
opustili vše.
Jen poslechněte.
Mé děti, žijete v době opouštění. Brzy zanecháte zemi a všechna její pokušení za sebou, ale
nejprve musíte projít zkouškami na zemi, aby poslední duše, které mají být spaseny, mohly
slyšet mé evangelium.
Ti, kdo odložili majetek a opustili přátele a rodinu, budou velmi odměněni. Odměny jsou
mnohem větší, než si vůbec můžete představit.
Na čem záleží nejvíc, jsou všichni vaši ztracení bratři a sestry, ti, kteří bloudí světem
v temnotě a hledají, aniž by věděli, kde hledat. Posílám vás k nim. Některé z vás
vychovávám, abyste je vedli, a některé z vás vychovávám, abyste je učili. Vychovávám
evangelisty, proroky a apoštoly.
Neusilujte o tyto tituly, ale poslouchejte, když vás vedu, aby Mě tyto duše v této poslední
hodině mohly poznat. Pokud nebudete poslušní, budete Mi skládat účty v Soudný den.
Ježíš
Ge 12, 1: I řekl Hospodin Abramovi: Odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce do
země, kterou ti ukážu.
Jak 5, 20: Vězte, že ten, kdo odvrátí hříšníka od bludné cesty, zachrání jeho duši od smrti a přikryje
množství hříchů.
1Jan 3, 16: Podle toho jsme poznali, co je láska, že on za nás položil život. A tak i my jsme povinni
položit život za své bratry.
Mt 19, 29: A každý, kdo opustil domy nebo bratry nebo sestry nebo otce nebo matku nebo děti
nebo pole pro mé jméno, stokrát víc dostane a bude mít podíl na věčném životě.
Mk 10, 30: aby nyní, v tomto čase, nedostal spolu s pronásledováním stokrát více domů, bratří,
sester, matek, dětí i polí a v přicházejícím věku život věčný.

1667. Poselství Ježíše ze dne 6. srpna 2021.
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SMUTEK V ODLOUČENÍ

Mé děti, některé z vás budou v tomto čase trpět zármutkem, protože dojde k odloučení od
těch, které milujete. Mnohé z vás zjistí, že ti, o nichž jste si myslely, že vás nikdy neopustí,
jsou ve skutečnosti docela spokojeni, aniž by mysleli na vaše štěstí. Netrapte se, zvětšil jsem
v nich temnotu, abyste viděly, že vás mohu ještě chvíli udržet v bezpečí. Málokdo na světě
bude pro vás, až se to stane, jen ti, kteří nesou mé Světlo.
Nejste ze světa. Dávám vám na světě rodiny, přátele a manžele, abyste se učily, dokud tam
jste, ale ne všechny svazky jsou ode Mne. Mnohé z vás vstoupily do svazků, které jsem
neustanovil. Mnohé z vás mají členy rodiny a přátele, kteří Mě neznají a nechtějí poznat.
Mnohé z vás pokračovaly ve vztazích poté, co jsem vám ukázal, že nejsou Mnou posvěcené.
Řiďte se tím, jak vás vedu, a důvěřujte Mi, že vím, co je nejlepší. Utěším vás, až budete cítit
zármutek nad těmi, které jste ztratily.

Poznámka: Obvykle se mi sen nezdá ani jednou za měsíc, ale asi poslední měsíc se mi sny
začaly zdát každou noc. Většinou bláznivé smíšené sny, jaké se vám zdají, když se před
spaním přejíte pizzou. Ale ráno 24. července se mi zdál sen, ve kterém jsem mluvila
s někým, kdo byl ve snu mým přítelem, když mi najednou začal říkat hanlivé poznámky
na mou adresu, a to přímo do očí. Věřím, že je to prorocké znamení, že lidé, o kterých si
myslíme, že nás mají rádi, se začnou otevřeně obracet proti nám. Ve snu jsem byla zraněná
a zmatená, ale nereagovala jsem, otočila jsem se a odešla od něj.
Ježíš
Ž 127, 1: Poutní píseň, Šalomounova. Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé.
Nestřeží-li město Hospodin, nadarmo bdí strážný.
2Kor 6, 14: Nedejte se zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěřícími! Co má společného spravedlnost
s nepravostí? A jaké spolužití světla s temnotou?
Ž 23, 3: naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno.
Ž 41, 10: I ten, s nímž jsem žil v pokoji a jemuž jsem důvěřoval, ten, jenž můj chleba jedl, vypíná
se nade
mne a zvedá patu.
Mt 24, 9: Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro
mé jméno.
Mt, 24, 10: A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět;
Mt 24, 13: Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.

1668. 7. srpna 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 18. prosince 2019.
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VIZE MIXÉRU

Prala jsem trochu prádla a zeptala se Pána, zda má pro nás pár slov, když jsem spatřila
vizi. V této vizi jsem viděla obrovský mixér a něco, co se spolu promíchávalo. Viděla jsem,
že hlavní příměs byl soud – Boží soud. Další příměs jsem nerozeznala, a tak jsem se zeptala
Jeho. Pane, co je tou druhou příměsí? Odpověděl: Lidé.
Nyní jsem vzal lidi do mého soudu. Bude to čas intenzivního očišťování pro ty, kdo byli
ponecháni na Zemi. Stále si beru domů ty, kdo skončili svou dřinu, aby neviděli, nebo
nemuseli snášet zlo, které má přijít. Vezmu vás, kdo jste povoláni domů, rychle a milosrdně.

Poznámka: Viděla jsem, že jeho soud neznamená rozsáhlý soud, jako soud národa,
ale zahrnuje soud nad určitými domácnostmi, nebo místními oblastmi.
Mé děti, ujistěte se, že jste se rozloučily s těmi, které na Zemi milujete, neboť mnozí z nich
budou velmi brzy povoláni ke Mně domů. Projevte jim lásku a pozornost každým způsobem.
Přichystejte se udělat své poslání z laskavosti, dávání a odpouštění v tomto čase, abyste
mohly mít velkou odměnu v nebi, z níž se budete radovat po celou věčnost. Vzpomeňte
si na ty, na něž ostatní zapomněli – navštivte nemocné a ty, kdo jsou ve vězení. Postarejte
se o ty, kdo nemají otce a o vdovy. Starejte se o potřeby slabých a starších lidí.
Můj hněv bude velmi brzy vylit na Zemi a brzy zničím zlo navždy. Radujte se! Brzy budete
v nebi se Mnou.
Ježíš
1Petr 4, 17-18
17: Přišel totiž čas, aby soud začal od domu Božího. Jestliže začíná od vás, jaký bude konec těch,
kteří se Božímu evangeliu vzpírají?
18: Jestliže i spravedlivý bude stěží zachráněn, kde se ocitne bezbožný a hříšný?‘
Iz 57, 1-2
1: Spravedlivý hyne a není nikoho, kdo by si to bral k srdci. Zbožní muži bývají smeteni a nikoho
nezajímá, že byl spravedlivý smeten zlem.
2: Pokoje dosáhne ten, kdo jde správnou cestou. Odpočine na svém loži.
Lk 10, 27: On mu řekl: Miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, celou svou duší, celou
svou silou a celou svou myslí a miluj svého bližního jako sám sebe.
Mt 25, 34-40
34: Tehdy řekne král těm po pravici: Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království, které
je vám připraveno od založení světa.
35: Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách,
a ujali jste se mne,

36: byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení,
a přišli jste za mnou.
37: Tu mu ti spravedliví odpovědí: Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a nasytili jsme tě, nebo
žíznivého, a dali jsme ti pít?
38: Kdy jsme tě viděli jako pocestného, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsme tě?
39: Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme za tebou?
40: Král odpoví a řekne jim: Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých
nepatrných bratří, mně jste učinili.

1669. 8. srpna 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 17. července 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

DOKONALÁ BOUŘE

Velká tragedie přichází k zemi Ameriky, protože se ke Mně obrátila zády.
Naplánoval jsem dokonalou bouři, abych uskutečnil mé záměry. Mé děti budou v této bouři
chráněny, ale ještě budou trpět deštěm, spolu s nespravedlivými, dokud vás nezavolám
ke Mně domů.
Tato dokonalá bouře bude obsahovat tři spojené prvky. Ekonomickou bouři
nepředstavitelných rozměrů, bouři "přírodních" pohrom a bouři smrtelných nemocí. Tyto
prvky budou
kombinovány a promíchány, budou do sebe táhnout všechny lidi na tváři země a způsobí
rozsáhlé strádání.

Poznámka: Když Pán mluvil, jak je uvedeno v hořejším paragrafu, viděla jsem znovu vizi
mixéru – lidé jsou mícháni do soudů. Jsem si jistá, že tato bouře je realizací této vize (*).
Tato bouře začne velmi náhle a bude mít velkou intenzitu. Mé děti budou mít v ní pokoj,
neboť ji budou vnímat jako to, čím je – znamením mého návratu. Lidé země budou v této
bouři prožívat muka.
Navrhl jsem tuto bouři tak, aby očistila ty, kdo mou očistu ještě potřebují a přivést je
do soudu národů. Něco daleko horšího přichází pro ty, kteří se nekají.
Buďte rychlí v kajícnosti, jestliže jste hřešily, mé děti. Hledejte mou tvář, abych vás mohl
provést touto bouří. Nepřestávejte Mě hledat, dokud nebudete cítit, že vás vedu, abyste
neměly strach, až to přijde k vám.
Citace ze Slova, které nám Pán řekl v roce 2011, na které mě upozornil:

Ukryjte se ve Mně, najděte se ve Mně. Schovám vás pod má křídla a ochráním vás od všeho,
co přichází, mé děti, jen budete-li poslouchat mé příkazy a poběžíte ke Mně, a ne do světa
jako svého živitele. Když poběžíte do světa a budete plnit své vlastní plány, pak nebudete
nalezeni ve Mně, až tato bouře začne, a vaším chlebodárcem bude muset být svět.

Těm, kdo Mě znali jako svého pomocníka, bude pomoženo. Ti, kdo Mi slouží a uctívají Mě
celou svou podstatou, budou zachováni. Ti, kdo si Mne nebudou všímat, dokud nepřijde
čas jejich nouze, nebudou mít dostatek.
Připravte se dobře, mé děti. Připravte se tím, že budete vzhlížet ke Mně a řídit se mými
Přikázáními k vám. Poslouchejte Mě s mimořádnou pečlivostí a bude se vám dařit
v přicházející bouři, neboť mým přáním je, aby vám nechyběla žádná dobrá věc, kterou
potřebujete.

Hledejte Mě teď a Já vás povedu v přípravě vašich domů navzdory přicházející bouři.
Postavte Mne nad samotné své životy a budete prospívat. Ignorujte Mne
a bude to na vaše vlastní nebezpečí.
Můžete se připravit na mou cestu, nebo na cestu lidí. Kterou cestu si vyberete?
Ježíš

Mt 7, 24: A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který
postavil svůj dům na skále.
Lk 6, 48: Je jako člověk, který stavěl dům: kopal, hloubil, až položil základy na skálu. Když přišla
povodeň, přivalil se proud na ten dům, ale nemohl jím pohnout, protože byl dobře postaven.
Mt 7, 25: Tu spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice, a vrhly se na ten dům; ale nepadl,
neboť měl základy na skále.
Fil 4, 7: A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.
Ž 91, 11: On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách.
2Kr 6, 16-17
16: Odvětil: „Neboj se, protože s námi je jich víc než s nimi.“
17: Potom se Elíša modlil: "Hospodine, otevři mu prosím oči, aby viděl!" Tu Hospodin otevřel
mládenci oči a on uviděl horu plnou koní a ohnivých vozů okolo Elíši.
Ž 34, 7: Tento ponížený volal a Hospodin slyšel, ve všem soužení byl jeho spása.
Jr 1, 17: Ty však přepásej svá bedra, povstaň a vyřiď jim všechno, co jsem ti přikázal. Jen se jich
neděs, jinak tě naplním děsem z nich.
Př 31, 17: Bedra si opáše silou a posílí své paže.
Job 40, 7: "Nuže, opásej si bedra jako muž, budu se tě ptát a poučíš mě."
Ž 46, 2: Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená.
Ž 46, 7: Pronárody hlučí, království se hroutí, jen vydá hlas a země se rozplývá.
Ž62, 8: Má spása a sláva je v Bohu, on je má mocná skála, v Bohu mám útočiště.
Ž 91, 9-10
9: Máš-li útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov,
10: nestane se ti nic zlého, pohroma se k tvému stanu nepřiblíží.

Ž 91, 4: Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho
věrnost.
Ž 78, 20: Do skály sic udeřil a potoky vod tekly proudem. Může však dát také chleba nebo opatřit
pro svůj lid maso?“
Ž 30, 10: Jaký užitek vzejde z mé krve, sestoupím-li v jámu? Což ti prach vzdá chválu, bude hlásat
tvoji věrnost?
Ž 54, 4: Slyš moji modlitbu, Bože, naslouchej slovům mých úst.
Mt 5, 45: Abyste byli syny nebeského Otce; protože on dává svému slunci svítit na zlé i dobré
a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé.

(*) Poselství č. 1668 a 603.
1670. Poselství Ježíše ze dne 9. srpna 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

TICHÝ KLID
Mé děti, právě teď se nacházíte v tichém období klidu, ale ten už nebude trvat dlouho.
Postavte se
tam, kde nejlépe snesete to, co přichází. Uvědomte si, že ti, kdo jsou vám nablízku, vám
mohou být nápomocni, nebo mohou být pro vás nebezpečím v tom, co přichází. Rozpoznejte
temnotu v jejich duších a podle toho plánujte.
Až se začnou dít události předpověděné v mém svatém Slovu, bude se zdát, že všechny
přicházejí najednou a budou postupovat obrovskou rychlostí. Nepřítel vašich duší touží
prosadit svůj plán rychle a zmocnit se v tomto čase mnoha duší.
Držte se pevně své víry, mé děti, neboť se vrátíte domů ke Mně mnohem dřív, než si myslíte.
Ježíš
2Kor 6, 14: Nedejte se zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěřícími! Co má společného spravedlnost
s nepravostí? A jaké spolužití světla s temnotou?
Ž 23, 3: Naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno.
Ž 41, 9: I ten, s nímž jsem žil v pokoji a jemuž jsem důvěřoval, ten, jenž můj chléb jedl, vypíná se
nade
mne a zvedá patu.
Mt 24, 9-10
9: Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé
jméno.
10: A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět;
Mt 24, 13: Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.

1671. Poselství Ježíše ze dne 10. srpna 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

DOBA ZVÝŠENÉHO NÁTLAKU

Mé děti, v tomto čase se nátlak na vás bude každým dnem zvyšovat. Prožijete mnoho útoků
proti vám – prostřednictvím rodiny, prostřednictvím "přátel", proti vašemu zdraví, financím
i vašemu klidu.
Nepřítel na vás pošle kdejakou ohnivou šipku, aby vás přesvědčil Mne zapřít. Každý den
Mě mějte ve svém srdci a Já vás udržím v pokoji. Nemůže vám vzít to, co je ve vašem srdci,
pokud mu to nedovolíte.
V této době zvýšeného nátlaku, budete silně pokoušeni vrátit se ke starému hříšnému
pohodlí. Musíte být proti pokušení odolní. Nepřítel hledá trhliny ve vaší zbroji a hřích mu je
dává. Pevnosti vybudované v tomto čase bude mnohem těžší zbořit.
Nacházejte se v mém Slovu. Každou hodinu odolávejte hříchu a své starosti přinášejte Mně,
neboť Já vám pomohu nést vaše břemena.
Ježíš
1Petr 4, 12-13
12: Moji milovaní, nebuďte zmateni výhní zkoušky, která na vás přišla, jako by se s vámi dělo něco
neobvyklého,
13: ale radujte se, když máte podíl na Kristově utrpení, abyste se ještě více radovali, až se zjeví jeho
sláva.
Řím 5, 3-5
3: A nejen to: chlubíme se i utrpením, vždyť víme, že z utrpení roste vytrvalost,
4: z vytrvalosti osvědčenost a z osvědčenosti naděje.
5: A naděje neklame, neboť Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha svatého, který nám byl
dán.
Jak 1, 12: Blahoslavený člověk, který obstojí ve zkoušce; když se osvědčí, dostane vavřín života, jejž
Pán zaslíbil těm, kdo ho milují.
2Kor 4, 16-18
16: A proto neklesáme na mysli: i když navenek hyneme, vnitřně se den ze dne obnovujeme.
17: Toto krátké a lehké soužení působí přenesmírnou váhu věčné slávy
18: nám, kteří nehledíme k viditelnému, nýbrž k neviditelnému. Viditelné je dočasné, neviditelné
však věčné.

1672. Poselství Ježíše ze dne 11. srpna 2021.
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STARÉ POHODLÍ

Mnozí z vás zažijí návrat starých hříchů. Hříchy, o kterých jste si mysleli, že jste je před lety
překonali, se znovu objeví a přinesou s sebou pokušení.
Děti, buďte v této době ostražité vůči hříchu. Budou vás volat staré útěchy. Neodpovídejte
jim.
Některá z těchto pokušení se objeví ve vašich snech, jiná ve vašem každodenním životě.
Některá se ve vašem životě objeví jinými cestami. (Viděla jsem zde věci jako sociální média,

internet, Facebook atd.)

Snažte se těchto starých hříchů zcela zbavit. K oživení vaší touhy stačí pobavená myšlenka,
a pak musíte bojovat, abyste se znovu osvobodili. Odvrhněte nežádoucí myšlenky v mém
Jménu a buďte svobodní. Volejte ke Mně o pomoc, když jste přetíženi, když potřebujete
utěšit, neboť vás miluji věčnou láskou.
Ježíš
Jan 14, 15: Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání;
Jan 8, 34: Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen, pravím vám, že každý, kdo hřeší, je otrokem hříchu.
Řím 7, 18-20
18: Vím totiž, že ve mně, to jest v mé lidské přirozenosti, nepřebývá dobro. Chtít dobro, to dokážu,
ale vykonat už ne.
19: Vždyť nečiním dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci.
20: Jestliže však činím to, co nechci, nedělám to já, ale hřích, který ve mně přebývá.
1Jan 1, 9: Jestliže vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští
a očišťuje nás od každé nepravosti.

1673. Poselství Ježíše ze dne 12. srpna 2021.
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NEPŘÁTELÉ SE SHROMAŽĎUJÍ

Už asi čtyři dny (od 9. srpna, kdy toto píšu) slyším v duchu dunění, které připomíná cval
koní, ale bez klapotu. Právě jsem to slyšela znovu a po modlitbě mi Pán ukázal, že je to
válka, přicházející blíž
a blíž.
Nepřátelé Ameriky se kolem ní tajně shromažďují a brzy vtrhnou do této země. Mnoho,
mnoho životů bude ztraceno, protože ti, kdo podniknou invazi, nebudou mít slitování.
Modlete se nyní za ty, které milujete, mé děti, abych jim prokázal milosrdenství a skryl je ve
stínu svých křídel. Modlete se za svou vlastní ochranu a za to, co vlastníte, abych vám také
mohl prokázat milosrdenství.
Kdyby Amerika činila pokání, nepovolal bych její nepřátele, aby na ni zaútočili, ale ona to
neudělala. Stále nečiní pokání a raději se utápí ve svých hříšných ohavnostech, aby je všichni
viděli. Jako smilná žena, která se předvádí, je její hanba odhalena. Nyní přijdou ti, kdo touží
po jejích darech, a vezmou si je.
Mé děti, toto bude doba velkého smutku pro všechen můj lid i pro ty, kteří ještě nejsou moji.
Nastavte svá srdce, aby se přimlouvala a přiblížila se ke Mně na tajném místě mé
Přítomnosti. Takto se musíte připravit. Žádná jiná příprava nebude tak cenná jako tato.
Tento útok přijde náhle. Neodkládejte dnes to, co musí být uděláno, ale učiňte to rychle,
protože zítra už to možná nebudete moci udělat.
Ježíš
Kaz 3, 8: je čas milovat i čas nenávidět, čas boje i čas pokoje.
Mt 24, 6-13
6: Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách; hleďte, abyste se nelekali. Musí to být, ale to ještě
nebude konec.
7: Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha
místech.
8: Ale to vše bude teprve začátek bolestí.
9: Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé
jméno.
10: A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět;
11: povstanou lživí proroci a mnohé svedou,
12: a protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých.

13: Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.

1674. Poselství Ježíše ze dne 13. srpna 2021.
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V TOMTO ČASE

V tomto čase můj lid nepotřebuje nést břemeno všeho, co vlastní.
Mé děti, cožpak to nevidíte? Pro mé království je třeba vykonat mnoho práce. Majetek
vyžaduje váš čas a pozornost, abyste jej udržovaly, a Já si přeji, abyste se v těchto
posledních dnech věnovaly mým záležitostem na zemi.
Osvoboďte se od všeho, co není ode Mne, a vykročte vpřed do všeho, k čemu jsem vás
povolal, abyste dělaly a byly, čím byste měly být. Odměna bude nesmírně velká pro ty,
které jsou ochotné v tomto čase plnit mou vůli.
Ježíš
Lk 12, 15: A řekl jim: "Mějte se na pozoru před každou chamtivostí, neboť i když člověk má
nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co má."
Mt 6, 19-21
19: Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde je zloději vykopávají a kradou.
20: Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani rez a kde je zloději nevykopávají a nekradou.
21: Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.

1675. Poselství Ježíše ze dne 9. srpna 2021.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

NEPOŠPIŇTE SE KRVÍ NEVINNÉHO

Moji milovaní lidé, žehnám vám.
Jste mé děti, a jako takové vás chovám ve svém svatém srdci.
Vy jste generace, kterou jsem povolal, aby plnila mou vůli.
Kolik toho ještě budete muset prožít, než se setkáte s Varováním!
Co budete žít, budete snášet s rostoucí vírou, s láskou, jednotou, bratrstvím a poslušností,
budete lidskými tvory s velkorysým, zkroušeným a pokorným duchem [Ž 50,17]. Pyšní
budou pohlceni svou pýchou, stejně jako nespravedliví svou nespravedlností.
Lidé budou zkoušeni ve své víře a morálce, v oblasti sociální, vzdělávací, ekonomické,
zdravotní
a technologické, protože lidstvo je výzvou pro zednářství, které si dalo za cíl ovládnout můj
lid,
a daří se mu to.
Probuďte se, děti!
Probuďte se, nepokračujte ve spánku.
Tolik jsem vám toho zjevil o této době, která již nastala, a většina mých dětí nevěří a nechce
přijmout, že dojde k velkým katastrofám, protože se bojí kvůli svému duchovnímu stavu.
Lidstvo touží žít jako v minulosti a nepodaří se mu to. Lidé budou žít dál, ale ve strachu,
protože všechno, co se stane, vědí předem. Já jsem jim to oznámil, moje Matka jim to
oznámila, můj milovaný svatý archanděl Michael jim to oznámil a oni nevěřili.
Ocitáte se ve světovém chaosu. Velká část z něj je důsledek nedostatku duchovnosti v lidské
bytosti.

Pohybujete se ve lži, sebelítosti a popírání, a to vás přivede k sebezničení.
Můj milovaný lide, země se stále chvěje.
Modlete se za Chile a Peru.
Modlete se za Francii a Německo.
Modlete se za Japonsko.
Modlete se za Mexiko.
Modlete se za Čínu.
Mor pokračuje jako projev ďábelského plánu.
Modlete se za Afriku.
Modlete se za Izrael.
Modlete se za Nizozemsko.
Komunismus postupuje, aniž by byl zadržován, železnou rukou zaslepuje můj lid,
pronásleduje jej
a utlačuje.
To bude mít svůj konec a Neposkvrněné Srdce mé Matky zvítězí.
Vyzývám vás, abyste dbali na znamení a signály. To, co se děje, vás povede k naplnění
Varování.
Připravte se, čiňte pokání, obraťte se!
Moji lidé, i někteří z vás popírají Varování… Popírat Varování znamená popírat, že vám moje
milosrdenství nabízí příležitost.
S hrůzou budete hledět na oblohu a nebudete vědět, co dělat. Vzývejte mé Jméno
a řekněte:
Zdrávas, Maria nejčistší, počatá bez hříchu.
Pronásledování se stupňuje... Nepošpiňte se krví nevinného tím, že budete kolaborovat.
Máte strach?
Kde je vaše víra?
Nejsem snad Já váš Bůh [Ex 20,2], který vás chrání a brání před vašimi utlačovateli, který
od vás odvrací zlo, když Mi prokazujete svou víru?
Naslouchejte mým výzvám, nezoufejte, stůjte pevně.
Své lidi, které jsem povolal, neopustím, budu je hledat v místech, kam jsem je
povolal.

Žehnám svému lidu, svému věrnému lidu. Miluji vás, děti.
Váš Ježíš
1676. 14. srpna 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 21. března 2017.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

ZVUKY VÁLKY
Moji lidé, chci vás varovat před tím, co přichází. Většina mých lidí nebere má varování vážně,
ale později budou toho litovat.
Zvuky války jsou halasné v neviditelné říši, a ta je již připravena. Válka přichází do Ameriky
a do ostatních národů. Bude to strašná válka, která přinese zkázu, jakou jste nikdy neviděli.
Vyvolá hrůzu ve vašich srdcích, pokud nezůstáváte ve Mně. Ti, kdo Mě neznají, nebudou mít
kam utéct před hrůzou, kterou tato válka přinese.
Řekl jsem vám, že očistím tento národ a Já to udělám. Pozvedám armády, aby vyšly proti
tobě, Ameriko, abys mohla být očištěna. Můj Zbytek povstane z popela tohoto čištění. Lidé
Zbytku jsou silní a svatí, hovoří mým Slovem, jdou po mých cestách, nemeškají, ani si
nestěžují, neboť jsou tady na Zemi kvůli záležitostem svého Otce.
Nejste připraveni, moji lidé, na to, co přichází. Nejste připraveni spatřit svět kolem vás,
zničený tímto způsobem, ale ten přichází. Připravte své srdce a mysl na to, co se má stát,
neboť Já budu mít nevěstu bez poskvrny a vady.
Ježíš
Mt 24, 5-7
4: Ježíš jim odpověděl: Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl.
5: Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat: já jsem Mesiáš a svedou mnohé.
6: Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách; hleďte, abyste se nelekali. Musí to být, ale to ještě
nebude konec.
7: Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha
místech.
Am 6, 14: Já však proti vám postavím pronárod, dome izraelský, je výrok Hospodina, Boha zástupů,
a ten vás bude utlačovat od cesty do Chamátu až po Úval pustiny.
2Petr 2, 12-14
12: Ti lživí učitelé však jako nerozumná zvířata, určená od přírody za kořist a na porážku, rouhají se
tomu, co neznají; zahynou ve své zkaženosti
13: a dostanou odplatu za svou nepravost. Je jim požitkem vyhledávat i ve dne rozkoš; poskvrnění
a hanební oddávají se prostopášnosti, když s vámi hodují.
14: Oči mají plné cizoložství a nepřestávají hřešit, svádějí nepevné duše, srdce mají vycvičené
v hrabivosti; jsou to synové prokletí.

1677. 15. srpna 2021. Připomínka poselství Boha Otce ze dne 19. dubna 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

STRAŠNÁ CENA

Pohleďte, čas, kdy všechny věci musí skončit podle mého svatého Slova, je již velmi blízko.
Často jsem k vám hovořil o tomto dni, kdy se budete dívat, jak se všechno stane.
Mnoho z mých dětí se vroucně snažilo získat ztracené duše a u Mne se za ně přimlouvaly,
abych je zachránil. Tyto velmi odměním, protože není má vůle, aby nějaká duše zahynula,
ale mé děti často odmítají udělat si čas, aby se za ně modlily.
Sledujte nyní, moji přímluvci, jak budete svědky mnoha duší, jdoucích do mého království,
za které jste se horlivě modlili. Sledujte nyní, jak začínáte slýchat o těch blízko vás, kteří
uslyšeli dobrou zprávu a vězte, že vaše pokračující modlitby přinášejí hodně ovoce. Vyhlížejte
nyní svou odměnu za svou vytrvalou píli v této věci, neboť je drahocenná mému zraku.
Toužím po tom, aby všechny mé děti pokračovaly v každodenní modlitbě za ztracené duše.
Nyní je konec u vás a ti, kdo si nedokázali všímat mých varování, budou hořce plakat, až si
uvědomí, kolik času ztratili tím, že Mi nesloužili. Nyní si uvědomí, že jsou bez ničeho, protože
nevyužili svůj čas moudře, aby se ke Mně přiblížili. Nyní si uvědomí, že padá temnota a oni
nemají olej ve svých lampách, a že je už příliš pozdě.
Bouře se blíží a mé děti, které byly pozorné k mým varováním, se nemají čeho bát, ale ty,
které má varování ignorovaly, zaplatí strašnou cenu.
Bůh Otec

Iz 59, 16-17
16: Vidí, že není nikoho, žasne, že nikdo nezasáhne. Zachrání ho jeho paže, podepře ho jeho
spravedlnost.
17: Oděl se spravedlností jako pancířem a na hlavě má přilbu spásy, oděl se rouchem pomsty, jako
pláštěm zahalil se rozhorlením.
Mt 6, 6: Když se však modlíš ty, vejdi do své komůrky, zavři dveře a modli se k svému Otci ve
skrytosti, a tvůj Otec, který vidí i co je skryté, ti to odplatí.
Jan 15, 8: Tím je oslaven můj Otec, že nesete mnoho ovoce a že se osvědčíte jako moji učedníci.
Mt 25, 1-13
1: S nebeským královstvím to bude jako s deseti dívkami, které vzaly lampy a vyšly naproti
ženichovi.
2: Pět z nich bylo pošetilých a pět prozíravých.
3: Pošetilé vzaly sice lampy, ale nevzaly s sebou olej,
4: prozíravé si však vzaly s lampami také do nádobek olej.
5: Když pak ženich dlouho nepřicházel, začaly všechny podřimovat a usnuly.

6: Uprostřed noci se strhl křik: "Ženich je tady! Honem mu běžte naproti!"
7: Tu všechny ty dívky vstaly a začaly si upravovat lampy.
8: Pošetilé prosily prozíravé: "Dejte nám trochu oleje, lampy nám dohasínají."
9: Ale prozíravé odpověděly: "Nejde to, nestačilo by pak ani nám, ani vám. Dojděte si raději
ke kupcům a kupte si."
10: Jakmile však odešly nakoupit, přišel ženich, a ty pohotové vešly s ním na svatbu, a dveře
se zavřely.
11: Později přišly i ostatní dívky a volaly: "Pane, Pane, otevři nám!"
12: On však odpověděl: "Skutečně říkám vám: Neznám vás".
13: Buďte tedy bdělí, protože nevíte dne ani hodiny.

1678. Poselství Ježíše ze dne 16. srpna 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

STRATEGICKÉ KROKY

Slyšela jsem slova "strategické kroky". Pak jsem v duchu viděla, jak se na šachovnici velmi
strategicky pohybují figurky.
Přesouvám mnoho svých lidí na místa, která mají velký dopad na mé království. Mým
vyvoleným, kteří ochotně odložili vše pro mou slávu, jsou přidělovány nové oblasti, kde se
budou věnovat mým záležitostem, tedy získávání duší do mého království.
Nedychtěte po tom, co zanecháváte za sebou, moji lidé, neboť vše, co vidíte, brzy pomine.
Nelpěte na světě kolem sebe, ale upněte své city k věcem nahoře.
Opásejte svá bedra a běžte závod, který je před vámi, neboť jste již téměř doma. Váš návrat
domů bude mnohem dřív, než si myslíte.
Bděte a modlete se, neboť se brzy vrátím.
Ježíš
1Petr 1, 13: Odhodlaně se tedy připravte ve své mysli, buďte střízliví a celou svou naději upněte
k milosti, která k vám přichází ve zjevení Ježíše Krista.
Mt 6, 24-26
24: Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům: Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž
a následuj mne.
25: Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však ztratí svůj život pro mne,
nalezne jej.

26: Jaký prospěch bude mít člověk, získá-li celý svět, ale svůj život ztratí? A zač získá člověk svůj
život zpět?
2Petr 3, 7: Týmž slovem jsou udržována nynější nebesa a země, dokud nebudou zničena ohněm;
Bůh je ponechal jen do dne soudu a záhuby bezbožných lidí.
Ge 19, 26: Lotova žena šla vzadu, ohlédla se a proměnila se v solný sloup.

1679. Poselství Ježíše ze dne 17. srpna 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

NIC K UKÁZÁNÍ

Mé děti, váš čas vrátit se domů ke Mně je nyní tak blízko, že se celá nebesa radují, že brzy
obdržíte svou odměnu.
A přesto tak málo vás má cokoli ukázat za svůj čas strávený na zemi.
Cožpak nevidíte miliony lidí, kteří kolem vás kráčejí v temnotě? Ty, kteří Mě neznají
a nevzývají mé Jméno? Cožpak nevíte, že budou navěky posláni do pekla, pokud Mě
včas nepřijmou?
Proč tedy trávíte své hodiny zbytečnými kratochvílemi, které nemají žádný smysl?
Probuďte se, mé děti, a využijte čas, který vám zbývá, neboť se stále zkracuje. Využijte jej,
abyste zvětšily odměnu, ze které se budete těšit po celou věčnost, až budete tady se Mnou.
Přimlouvejte se za ztracené duše, když procházíte svým dnem, a ukládejte si zde poklady,
jak to již děláte.
Ježíš
Jan 1, 5: To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.
Ef 5, 15-17
15: Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří;
16: nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé.
17: Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně.

1680. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 15. srpna 2021.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

VRÁTÍTE SE K PROSTÉMU ŽIVOBYTÍ

Milovaní lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
Budiž zbožňován náš Král na věky věků…
Ať je naše Královna a Matka uctívána vždy a všude.
Milovaní lidé, temnota, která šíří zlo všude, kudy prochází, činí lidské bytosti přístupné
našeptávání ďábla. Právě proto vás z Otcovského domu neustále varuji a naléhavě vyzývám
k obrácení.
Lidstvo je ovládáno, je neustále taženo dolů elitou, bez toho, že by zatím do těl lidí zavedla
nějakou kontrolu. Každé zboží, které si koupíte, nebo technologie, pomocí níž komunikujete
se svými bratry, slouží k udržování kontroly nad veškerou vaší činností.
Elita vás sleduje ze všech stran, aniž byste o to stáli nebo to vyhledávali. Jste v rukou
největších manipulátorů této generace, kteří mají jediný cíl: zajmout vás, učinit z vás své
zajatce, své vazaly
a pronásledovat vás ve snaze vás zlomit.
Vrátíte se k prostému živobytí výměnou potravin a dalších předmětů za jídlo nebo oblečení.
Pro Boží lid nebude snadné pokračovat, i když to pro něj nebude nemožné, s Boží pomocí,
přímluvou naší Královny a Matky a naší ochranou.
Nejste sami, musíte mít více víry, a proto potřebujete poznat našeho Pána a Krále
Ježíše Krista [1Kor 2, 2].

Lidské bytosti se velmi snadno rozruší, agresivita je u člověka nezvladatelná a zlo se o ni
postará.
Je třeba, abyste duchovně rostli, abyste nebyli zmateni, až dostanete důležitou zprávu, která
vámi otřese ve víře. Ti, kdo si zachovávají pevnou víru a důvěřují našemu Králi a Pánu Ježíši
Kristu a jeho zaslíbením, budou pokračovat v cestě.
Půjdete dál, a budete čelit hněvu živlů. Lidstvo směřuje k silnějším otřesům Země, změní se
i geografická podoba Země.
Uchovejte si pevnou víru, aniž byste si zoufali. Naše Královna a Matka drží svůj
plášť nad lidmi svého Syna.
Nyní se musíte modlit za celé lidstvo. V bezpečí jsou ti, kdo zůstávají v pevné víře,
i když je z církve samotné chtějí zavést do jiných bouřlivých vod.
Náš Král a Pán Ježíš Kristus se zármutkem vidí, že duchovní život většiny jeho dětí ztrácí
směr…
Povstaňte, Boží lidé!
Povstaňte s mocí vycházející z Ducha Svatého!
Církev je zastrašována, aby otevřela své dveře novým věcem, které jsou znesvěcením, a aby
přijala jiná pseudonáboženství.
Milovaní našeho Krále a Pána Ježíše Krista, buďte věrní, nevzdávejte se, zůstaňte věrní
a neochabujte ve víře v těchto kritických chvílích pro církev našeho Krále a Pána Ježíše
Krista.
Modlete se za Bolívii, modlete se ihned.
Modlete se za Střední Ameriku, modlete se bez váhání.
Modlete se za Mexiko, bude očišťováno ve velkém rozsahu.
Modlete se za Argentinu, bude otřesena a její obyvatelé rozzuřeni.
Slunce má silný dopad na Zemi; jeho účinky uvidíte z jednoho konce zeměkoule na druhý
a tak často, že pro země bude obtížné si navzájem pomáhat.
Milovaní lidé našeho Pána a Krále Ježíše Krista: Zůstaňte ve své zemi, pokud není nezbytně
nutné ji opustit, protože zkoušky budou pokračovat a bude pro vás obtížné se vrátit dřív,
kvůli novým opatřením, které elita jako celek nařídí, aby byly globálně zavedeny.
Vybuchují sopky, lidstva se zmocňuje úzkost.
Nejste sami, buďte pravými dětmi Krále.
Boží moc je nad vší lidskou mocí.
Věřte ve všemohoucího Boha, v tajemství Nejsvětější Trojice a milujte naši Královnu a Matku.
Volejte nás, jsme tady, abychom vám pomohli.

SVATÝ, SVATÝ, SVATÝ JE PÁN, KRÁL ZÁSTUPŮ,
NEBE A ZEMĚ JSOU PLNÉ JEHO SLÁVY.
Žehnám vám.
Svatý archanděl Michael
1681. Poselství Ježíše ze dne 18. srpna 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

OBDOBÍ SLZ

Mé děti, vstupujete do období slz. Mnozí z mého lidu v této době utrpí strašlivou zradu od
těch, které milují. Až se vám budou lámat srdce, pamatujte, že i to moje bylo zlomeno.
Pamatujte, že se podílíte na mém utrpení, když se tyto věci dějí, ale nezůstávají Mnou bez
povšimnutí. Vedu účet za každou křivdu spáchanou na svých dětech a plně odměním
všechny, kdo proti vám vystoupí způsobem, který se jim nebude líbit. V té době budou křičet
o milosrdenství, ale žádné jim nebude ukázáno, když je neprojevili vám.
V tomto čase stůjte pevně a bojujte v bitvách, které jsou před vámi. Dávejte si pozor, aby
vás nepřítel vašich duší nezatáhl do jiných bitev, protože je to léčka, která vás má připravit o
sílu, abyste nemohli vybojovat svou vlastní.
Pamatujte, že Já jsem stále s vámi. V těchto bojích nejste sami.
Ježíš
Mk 13, 12: Vydá na smrt bratr bratra a otec dítě, povstanou děti proti rodičům a připraví je o život.
Žid 10. 30-39
30: Vždyť víme, kdo řekl: 'Já budu trestat, má je odplata.' A jinde: 'Pán bude soudit svůj lid.'
31: Je hrozné upadnout do ruky živého Boha.
32: Jen si vzpomeňte na dřívější dny! Sotva jste byli osvíceni, už jste museli podstoupit mnohý
zápas
s utrpením;
33: někteří tím, že byli před očima všech uráženi a utiskováni, jiní tím, že stáli při postižených.
34: Vždyť jste trpěli spolu s uvězněnými a s radostí jste snesli i to, že jste byli připraveni o majetek,
neboť víte, že máte bohatství lepší a trvalé.
35: Neztrácejte proto odvahu, neboť bude bohatě odměněna.
36: Potřebujete však vytrvalost, abyste splnili Boží vůli a dosáhli toho, co bylo zaslíbeno.
37: Vždyť už jen 'docela krátký čas, a přijde ten, který má přijít, a neopozdí se.

38: Avšak můj spravedlivý – říká Bůh – bude žít, protože uvěřil. Kdo by však odpadl, v tom nenajdu
zalíbení.'
39: Ale my přece nepatříme k těm, kdo odpadají a zahynou, nýbrž k těm, kdo věří a dosáhnou
života.

1682. Poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

VÁŠ MSTITEL

V nadcházejícím čase budou všichni, kdo zrazují a pronásledují můj lid, plakat slzy odplaty,
protože soud dopadne tak, že tomu nebudou moci zabránit. Ve své pýše se považují za silné,
ale nepočítají se Mnou jako s vaším mstitelem. Ve své nevíře se cítí v bezpečí, zatímco ve
skutečnosti je jejich nepřítel spoutal k soudu a vydal je Mně.
Bohatství a moc jsou jejich vysoké věže a dávají jim pocit nedotknutelnosti, ale v jejich životě
není nic, čeho bych se nemohl dotknout.
Jako zasévají zradu mezi vás, tak je pak zrada navštíví strašlivým způsobem, neboť Já
nezadržím svůj hněv před těmi, kdo přicházejí proti vám, kteří konáte mé dílo v tomto čase
na zemi.
Ježíš
Ž 14, 1: Pro předního zpěváka, Davidův. Bloud si v srdci říká: "Bůh tu není." Všichni kazí, zohavují,
na co sáhnou, nikdo nic dobrého neudělá.
Mk 13, 12: Vydá na smrt bratr bratra a otec dítě, povstanou děti proti rodičům a připraví je o život.
Žid 10. 30-39
30: Vždyť víme, kdo řekl: 'Já budu trestat, má je odplata.' A jinde: 'Pán bude soudit svůj lid.'
31: Je hrozné upadnout do ruky živého Boha.
32: Jen si vzpomeňte na dřívější dny! Sotva jste byli osvíceni, už jste museli podstoupit mnohý
zápas
s utrpením;
33: někteří tím, že byli před očima všech uráženi a utiskováni, jiní tím, že stáli při postižených.
34: Vždyť jste trpěli spolu s uvězněnými a s radostí jste snesli i to, že jste byli připraveni o majetek,
neboť víte, že máte bohatství lepší a trvalé.
35: Neztrácejte proto odvahu, neboť bude bohatě odměněna.
36: Potřebujete však vytrvalost, abyste splnili Boží vůli a dosáhli toho, co bylo zaslíbeno.
37: Vždyť už jen 'docela krátký čas, a přijde ten, který má přijít, a neopozdí se.
38: Avšak můj spravedlivý – říká Bůh – bude žít, protože uvěřil. Kdo by však odpadl, v tom nenajdu
zalíbení.'

39: Ale my přece nepatříme k těm, kdo odpadají a zahynou, nýbrž k těm, kdo věří a dosáhnou
života.
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JIDÁŠŮV NÁVRAT

V tomto čase mnoho mých dětí uvidí návrat Jidáše do jejich životů. Jidáš se objeví vždy,
když je můj lid na cestě ke vzkříšení života ve Mně.
Okamžik vašeho vzkříšení je velmi blízko a v čase, který zbývá, je třeba mnoho vykonat.
Připravte se na tyto zrady, neboť nebudou meškat, ale vězte, že Já všechno vidím a jsem
s vámi ve všem, co vás potká.
Ti, kdo vás zradí, a ti, kdo se postaví proti vám a proti dílu mého království, zaplatí vysokou
cenu, ze které nebudou mít radost, protože Můj hněv na ně dopadne v plné míře.
Ježíš
Jan 13, 2-8
2: Když byli u večeře a ďábel již vložil do srdce Jidáše Iškariotského, syna Šimonova, aby ho zradil,
3: Ježíš vstal od stolu a vědom si toho, že mu Otec dal všecko do rukou a že od Boha vyšel a k Bohu
odchází,
4: odložil svrchní šat, vzal lněné plátno a přepásal se;
5: pak nalil vodu do umyvadla a začal učedníkům umývat nohy a utírat je plátnem, jímž byl
přepásán.
6: Přišel k Šimonu Petrovi a ten mu řekl: "Pane, ty mi chceš mýt nohy?"
7: Ježíš mu odpověděl: "Co já činím, nyní nechápeš, potom však to pochopíš."
8: Petr mu řekl: "Nikdy mi nebudeš mýt nohy!" Ježíš odpověděl: "Jestliže tě neumyji, nebudeš mít
se mnou podíl."
Jan 13, 18: Nemluvím o vás všech. Já vím, které jsem vyvolil. Ale má se naplnit slovo Písma:
Ten, který se mnou jí chléb, zvedl proti mně patu.
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BUĎTE OSTRAŽITÍ

Moji lidé polevili v očekávání, že se naplní má Slova. Mylně se domnívají, že mají víc času,
než mají. Přeji si, abyste zůstali bdělí a ostražití, protože nepřítel vás tímto způsobem často
ukolébá ke spánku.
Mé království se neřídí podle vašeho systému času, moji lidé. Jakmile něco řeknu, jistě se to
stane, protože je to Mnou určeno. Stvořil jsem všechny věci a stvořil jsem také čas, abyste
jej mohli měřit, avšak ve věčnosti žádný čas není.
Na zemi brzy přijdou věci, kterým nebudete rozumět. Nepřítel postupuje rychle proti mým
lidem na zemi a má mnoho plánů zkázy. Některé z jeho plánů se nezdaří, ale jiné budou
úspěšné. Je nutné, aby každý z vás poslouchal mé vedení a věnoval pozornost vedení uvnitř
svého ducha, které přichází ode Mne, neboť Já vás takto povedu do bezpečí před událostmi,
které jsou proti vám plánovány.
Dny na zemi jsou stále temnější a temnější a zlo se rozrůstá na všech stranách. Mé Slovo
předpovědělo tyto věci a ještě mnohem víc, ale ještě víc toho má přijít, o čem nevíte. Buďte
bdělí před nepřítelem svých duší. Buďte stále na stráži a modlete se, neboť nebezpečí číhá
na místech, která nemůžete vidět. Ochráním vás, pokud Mě budete ve všem poslouchat.
Je třeba vykonat mnoho práce, aby se do mého království dostala úroda duší. Přeji si,
aby moji lidé trávili každý den čas přímluvami za ztracené duše, aby jich mohlo být víc
zachráněno před věčným zatracením. Moji lidé se zabývají příliš mnoha věcmi, které nemají
věčnou hodnotu, stále si hrají ve světě.
Cožpak nevíte, jak pozdní je hodina, mé děti? Neuvědomujete si, že se Mi budete zodpovídat
za to, jak nyní trávíte svůj čas? Netoužíte po tom, aby vaše nebeská odměna byla veliká?
Nebo vás nepřítel ukolébal ke spánku, zatímco jste čekali, až se má Slova ve vašem životě
naplní?
Mnozí z vás prošli dlouhými a namáhavými zkouškami, zkouškami, v nichž jste přišli o mnoho
ze svého pozemského majetku. Volali jste ke Mně a ptali se proč. Mnozí z vás na své cestě
se Mnou stále trpí a bojují, aby vytrvali ve své víře. Nyní vám říkám, že vaše víra bude velmi
odměněna. Vaše vytrvalost bude velmi odměněna. Není nic, co děláte pro mé Jméno, čeho
bych si nevšiml. Není nic, co byste pro Mne dělali, za co byste nebyli odměněni, a to velkou
odměnou.
Některým z vás odhalím důvody vašich dlouhých zkoušek v příštích dnech. Jiní se to dovědí
později. Někteří z vás si však své zkoušky přivodili sami, když nedbali mého varovného hlasu,
který vás varoval v dřívějším čase.
Často jsem obviňován ze zkoušek, kterými trpí mé děti a které si přivodily samy hříchem,
ignorováním mých varování nebo jinou neposlušností. Tak by tomu nemělo být, mé děti,

neboť Já jsem milující a věrný Otec. Jak vás mohu udržet v bezpečí, když Mě nebudete
poslouchat?
Jak přežijete to, co přichází, když budete pokračovat ve své vlastní cestě?
Ježíš
Mk 13, 33: Mějte se na pozoru, bděte, neboť nevíte, kdy ten čas přijde.
Iz 60, 2: Hle, temnota přikrývá zemi, soumrak národy, ale nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se
nad tebou jeho sláva.
1Petr 5, 8: Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako 'lev řvoucí ' a hledá,
koho by pohltil.
Ef 6, 12: Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu,
co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla.
Mt 12, 36: Pravím vám, že z každého planého slova, jež lidé promluví, budou skládat účty v den
soudu.
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MUSÍTE ODPOUŠTĚT

Psala jsem někomu e-mail o tom, že nesmiřitelnost může otevřít dveře strašným nemocem,
jako je rakovina, když mi Pán začal sdělovat toto Slovo:
Řekni mým lidem, že musí odpustit těm, kdo jim ublížili. Řekni jim, že musí nechat odejít
urážky a nespravedlnosti a důvěřovat Mi, že je pomstím. Řekni jim, že hříchy jsou proti
Mně a ne proti nikomu jinému; jako jsem Já odpustil vám, musíte i vy odpouštět ostatním.

Pán mi v duchu ukázal člověka ve stavu neodpuštění a uvnitř toho člověka vypadala jeho
duše jako jedna obrovská ošklivá hnisající rána.
Hněv a neodpuštění vůči druhým nemají v mé pravé Nevěstě místo. Je to pro Mne urážka.
Čas mých soudů je velmi blízko a vy musíte odpustit všem, kteří vám ublížili. Pomstím tvou
bolest tak, jak to nedokážeš. Jsem spravedlivý soudce.
Musíte nyní odpustit všem, kteří vám ukřivdili, protože mnozí z vás budou brzy vzati domů
způsobem, který nemůžete předvídat; a mnozí, kterým jste neodpustili, budou také vzati.
Ten čas nadešel. Nečekejte, protože čas je mnohem kratší, než si myslíte. Pro některé
je kratší než pro jiné.
Neznáte mé načasování, i když mnozí z vás tvrdí, že ano. Nemůžete znát složitost mého
plánu ani dobu. Částečně znáte a částečně vidíte. Máte jen ty části, které jsem se rozhodl

vám zjevit. Mnozí z vás se nadýmají svými znalostmi a myslí si, že Mě mají promyšleného,
ale nevíte, co se chystám ve vašich životech udělat.
Čiňte pokání! Čiňte pokání ze své pýchy a marnivosti, dokud máte ještě čas. Jinak budete
stát před mým trůnem v Soudný den a zodpovídat se Mi. Pokořte se dřív, než na vaši zemi
dopadnou mé mocné soudy, protože pak už bude pro mnoho z vás pozdě.
Přeji si pokání. Toužím po přímluvě. Přeji si, aby se moji lidé přede Mnou pokořili, věnovali
se modlitbě, půstu a hledali mou tvář.
Přeji si, abyste se odvrátili od své špatnosti a unikli soudu, který vás čeká, ale tolik z vás
neposlouchá. Myslíte si, že se vás to netýká. Cítíte se v bezpečí, protože jste pro sebe
neobjevili pravdu mého svatého Slova. Začtěte se do mého Slova a uvidíte, ukážu vám
pravdy, kterým se moji kněží vyhýbají, pravdy o hříchu, milosti a spasení. Ukážu vám,
co vás čeká, když Mě o to požádáte.
Tolik z vás Mě o to nepožádá, protože se bojíte mých pravd a ty se vám nehodí.
Běda tomuto bezbožnému pokolení, neboť vašich hříchů je mnoho! Běda těm, kdo odmítají
slyšet má pokárání a dbát mých varování, neboť váš čas je krátký a vy o tom nevíte a to,
co vás čeká, je mnohem horší!
Ježíš
Mt 6, 15: Jestliže však neodpustíte lidem, ani váš Otec vám neodpustí vaše přestoupení.
Mk 11, 25: A kdykoli povstáváte k modlitbě, odpouštějte, co proti druhým máte, aby i váš Otec,
který je v nebesích, vám odpustil vaše přestoupení.
2Kor 2, 9-11
9: Proto jsem vám také psal, abych poznal, jak se osvědčíte, zda jste ve všem poslušní.
10: Komukoli něco odpustíte, odpustím i já. A když já něco odpouštím – mám-li co odpouštět –
činím to před tváří Kristovou kvůli vám,
11: aby nás satan neobelstil; jeho úskočnost přece známe.
Ef 4, 32: Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu
odpustil vám.
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NAPRAVTE VŠECHNY KŘIVDY

Mé děti, nyní připravuji situace, které vás přivedou tváří v tvář k těm, kterým jste
neodpustily, a k těm, jimž jste ublížily, abyste mohly napravit všechny křivdy, které lze
napravit.

Přeji si, abyste je požádaly o odpuštění. Pokud jste tak učinili již dříve, přeji si, abyste
o to požádaly znovu. Přeji si, abyste jim projevily mou lásku a laskavost, protože další šanci
už možná nedostanete. Některé z nich se možná do vás pustí. Neodpovídejte, ale prostě je
milujte mou láskou.
Vám, které Mě v tom poslechnou, nyní nadmíru požehnám, abyste obdržely mnoho odměn,
které si budete užívat, dokud jste ještě na zemi.
Ježíš
Mt 5, 23-24
23: Přinášíš-li tedy svůj dar na oltář a tam se rozpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě,
24: nech svůj dar před oltářem a jdi se nejprve smířit se svým bratrem; potom teprve přijď a přines
svůj dar.
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ODMĚNY PŘICHÁZEJÍ - NEZAPOMEŇTE NA MNE

V období, které brzy přijde, zažijí některé z mých dětí povýšení. Některé jste byly velmi
věrné, bez ohledu na to, co jste musely přetrpět. Některé jste vytrpěly mnoho těžkostí
a zušlechťování, a přesto jste zůstaly na cestě. K vám přicházejí odměny, i když jste zatím
ještě na zemi.
Z tohoto důvodu a jako odpověď na vaši velkou víru jsem pro vás vyčlenil pozemky, domy
a peníze, které vám nyní začnu dávat k dispozici. Některým z mých dětí bude předáno jmění,
které si nemusely vydělat, domy, které nepostavily, a pozemky, které si nekoupily.
Vězte, že to jsou mé odměny za vaši velkou věrnost, a nemyslete si, že vám tyto odměny
zajistila vaše vlastní ruka. Dávejte pozor, abyste na Mne nezapomněly, když máte víc, než
všechno, co potřebujete. Dbejte na to, abyste žehnaly těm, které stále ještě žijí v nouzi,
když vy máte nadbytek. Udělejte vše, k čemu vás v této době vedu, abych vám mohl
i nadále žehnat.
Ach, mé děti, nenechejte si vzít srdce bohatstvím nebo prestiží nebo domy nebo pozemky,
neboť Já jsem váš Bůh, a co dávám, to mohu také vzít. Nechci mít ve vašem srdci žádného
jiného boha než Mne, neboť Já jsem žárlivý Bůh.
Ježíš
De 6, 2-20
6: Proto budeš dbát na přikázání Hospodina, svého Boha, chodit po jeho cestách a jeho se bát.
7: Vždyť Hospodin, tvůj Bůh, tě uvádí do dobré země, do země s potoky plnými vody, s prameny
vod propastných tůní, vyvěrajícími na pláni i v pohoří,

8: do země, kde roste pšenice i ječmen, vinná réva, fíkoví a granátová jablka, do země olivového
oleje a medu,
9: do země, v níž budeš jíst chléb bez nedostatku, v které nebudeš postrádat ničeho, do země, jejíž
kamení je železo a z jejíchž hor budeš těžit měď.
10: Budeš jíst dosyta a budeš dobrořečit Hospodinu, svému Bohu, za tu dobrou zemi, kterou ti dal.
11: Střez se však, abys nezapomněl na Hospodina, svého Boha, a nepřestal dbát na jeho přikázání,
práva a nařízení, která ti dnes udílím.
12: Až se dosyta najíš a vystavíš si pěkné domy a usídlíš se,
13: až se ti rozmnoží skot a brav, až budeš mít hodně stříbra a zlata, až se ti rozmnoží všechno,
co máš,
14: jen ať se tvé srdce nevypíná, takže bys zapomněl na Hospodina, svého Boha, který tě vyvedl
z egyptské země, z domu otroctví.
15: Vodil tě velikou a hroznou pouští, kde jsou ohniví hadi a štíři, žíznivým krajem bez vody, vyvedl
ti vodu z křemene skály,
16: krmil tě na poušti manou, kterou tvoji otcové neznali, aby tě pokořil a vyzkoušel a aby ti
nakonec
prokázal dobro.
17: Neříkej si v srdci: "Tohoto blahobytu jsem se domohl svou silou a zdatností svých rukou."
18: Pamatuj na Hospodina, svého Boha, neboť k nabytí blahobytu ti dává sílu on, aby utvrdil svou
smlouvu, kterou přísahal tvým otcům, jak tomu je dnes.
19: Jestliže však přesto na Hospodina, svého Boha, zapomeneš a budeš chodit za jinými bohy,
sloužit jim
a klanět se jim, dosvědčuji vám dnes, že docela vyhynete.
20: Jako pronárody, které Hospodin před vámi vyhubí, tak vyhynete za to, že jste neposlouchali
Hospodina, svého Boha.
Ex 34, 14: Nebudeš se klanět jinému bohu, protože Hospodin, jehož jméno je Žárlivý, je Bůh žárlivě
milující.
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ZAOSTŘETE SVOU POZORNOST NA MNE

Mé děti, nadešel pro vás čas, abyste se zaměřily na Mne. Přišel čas, abyste vypustily ze
svého života vše, co není ode Mne.
Pocítily jste, jak se bitva zintenzivňuje. Postupem času se bude stále stupňovat. V této době
není bezpečné, abyste se soustředily na cokoli zábavného nebo uklidňujícího. Nepřítel
připravil mnoho úkolů proti vám. Ti, kdo jsou v jeho moci, připravili plány a budou proti vám
vydávat zákony.

Musíte být vždy připraveny. (Připraveni na další útok, na další úkol proti nám).
Ježíš

1Petr 5, 8-11
8: Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako 'lev řvoucí ' a hledá, koho by
pohltil.
9: Vzepřete se mu, zakotveni ve víře, a pamatujte, že vaši bratří všude ve světě procházejí týmž
utrpením jako vy.
10: A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás
obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ.
11: Jemu náleží panství na věky věků! Amen.
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VĚTŠÍ POMAZÁNÍ

Mé děti, proč se tolik obáváte toho, co přijde na zem? Neposlouchejte našeptávání nepřítele,
že nemůžete přežít, neboť cožpak nevíte, že jsem to všechno dávno naplánoval? Dávno jsem
věděl, že budete žít v této době a že budete mými.
Již mám plán pro větší pomazání, které pomůže každému z mých pravých dětí kráčet ve víře
až do konce. Dokonce i těm z vás, které budou muset uprchnout ze svých domovů. Stačí jen
věřit, abyste je obdrželi.
Povedu své děti k sobě navzájem a stanou se z nich skupiny. Zvětším odhodlání těch, kteří
jdou těsně se Mnou, abyste vytrvaly až do konce.
Při každém obratu nepřátelského plánu budu nadále zvětšovat vaše pomazání, abyste
s lehkostí mohly nést všechny těžkosti a nepohodlí. Vy, které Mě uctíváte, budete tak
na samém konci v souladu s mým Duchem, že nebudete pociťovat strach, ale budete
skutečně předjímat své umučení, protože to znamená, že poté budete navždy sjednoceny
v mé Přítomnosti se Mnou.
Ach, mé děti, snad jste si nemyslely, že bych vás nechal bez pomoci v nejtemnější době
v dějinách země?
Ježíš
Iz 10, 27: V onen den ti spadne z ramen její břímě a její jho z šíje, jho se z tebe sesmekne jak po
oleji.

1690. Poselství Ježíše ze dne 27. srpna 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

VÍTR ZMĚN

Amerikou vane vítr změn. Pro můj lid se vše mění, protože ostatní vás otevřeně odmítají
a pronásledují. Můj lid začíná být odříznut od věcí, které potřebuje, a od lidí, které zná,
protože se postavil za to, co je správné.
Varoval jsem vás předem, že to přijde, děti, tak se nebojte. Pokračujte v hájení pravdy a Já
vás budu chránit, dokud nenastane čas, abyste se vrátili ke Mně domů. Bezbožní nemohou
vidět chybu svých cest a svého myšlení, protože neznají Mne, Krále králů.
Modlete se za ně, protože pokud nebudou činit pokání a neodevzdají svá srdce Mně, jejich
konec bude horší - mnohem horší, než cokoli, co si vůbec dokážete představit, protože na
samém konci budou zaživa předáni Satanovi a budou se trápit navěky.
Uchovávejte si Mě ve svých srdcích a myslích a přibližujte se ke Mně každou hodinu. Tak vás
posílím a provedu vás bludištěm, kterému nyní čelíte. Nebojte se nedostatku, neboť Já sám
jsem vaše ochrana a vaše zaopatření. Tímto způsobem Mě lépe poznáte. Učte se od těch,
kteří prošli těmito cestami před vámi, a snažte se zůstat v mém pokoji, až se vás nepřítel
pokusí vyděsit.
Jsem stále s vámi a čas vašeho návratu domů je již velmi blízko. Běžte poslední část svého
závodu s odvahou a nedělejte kompromisy z žádného důvodu a vaše odměna bude velmi
velká.
Ježíš
Mt 21, 38-41
38: Když však vinaři shlédli syna, řekli si mezi sebou: 'To je dědic. Pojďte, zabijme ho, a dědictví
připadne nám! '
39: Chytili ho, vyvlekli ven z vinice a zabili.
40: Když nyní přijde pán vinice, co udělá těm vinařům?
41: Řekli mu: "Zlé bez milosti zahubí a vinici pronajme jiným vinařům, kteří mu budou odvádět
výnos v určený čas."
42: Ježíš jim řekl: Což jste nikdy nečetli v Písmech: 'Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kamenem
úhelným; Hospodin to učinil a je to podivuhodné v našich očích'?

1691. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 22. srpna 2021.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

ZŮSTAŇTE V PRAVÉM UČENÍ CÍRKVE

Milovaní našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
Žehnám vám, lidé Boží.
BUĎTE LÁSKOU, JEDNOTOU A ODPUŠTĚNÍM.
BUĎTE SOUCITNÍ A MILOSRDNÍ.
Buďte si navzájem oporou, uvádějte vzájemnou pomoc do praxe. Tímto způsobem do lesku
vyčistíte vše, co nesete s sebou a co je v rozporu s láskou našeho Krále a Pána Ježíše Krista.
V této době víc než kdy jindy, potřebují lidské bytosti jistotu a důvěru, že je náš Král
a Pán Ježíš Kristus neopustí, stejně jako že nad nimi bude stále bdít naše Královna
a Matka.
Tuto neklidnou dobu, v níž se pohybujete, využívají síly Zlého, aby odvedly duše do vod, které
nejsou dobré. Síly, které se staví proti dobru, jsou v činnosti, aby udržely děti naší Královny
a Matky ve zmatku a oslabily je.
Mějte na paměti, že ten, kdo se představí celému lidstvu, je antikrist, který se bude
vydávat za krále míru. Uchovejte si víru naplněnou poznáním, moudrostí a proste
Ducha Svatého, aby vás osvítil, abyste se nenechali svést nevědomou většinou.
Lidé naší Královny a Matky, musíte se posilovat ve víře. Nebojte se těch, kdo vás chtějí připravit
o život, bojte se spíše těch, kdo vás chtějí svést na scestí, bojte se doktorů Zákona, kteří nemilují
Boží lid.

Buďte bdělí k temperamentu a povaze každého z nich: jsou pastí pro lidská stvoření, aby ztratily směr,
jehož se musí držet věrný lid.
Jako lidstvo čelíte vrcholným okamžikům. Víte, že zemětřesení budou pokračovat, protože živly
vás budou i nadále očišťovat, ale největší očišťovatel lidstva pochází z elity, odkud na celosvětové
úrovni šíří příkazy k vašemu podrobení až do příchodu toho, kdo se představí jako král míru.
Zůstaňte v pravém učení církve, buďte stvořeními pokoje, znalé Božího Slova obsaženého
v Písmu svatém.
Modlete se, modlete se za církev, posilujte víru, jistá zpráva způsobí velké rozdělení
a otřese světem.
Modlete se, lidé Boží, modlete se, modlete se, pronásledování dětí našeho Krále a Pána
Ježíše Krista sílí.
Modlete se za Střední Ameriku, modlete se vytrvale a nezapomínejte na Kolumbii.
Modlete se, modlete se za Japonsko, podlehne kvůli vodě.
Modlete se, sopka Etna způsobí velkou spoušť. Dávejte si pozor na Středozemní moře.
Milovaní našeho Krále a Pána Ježíše Krista, jděte vpřed a neztrácejte čas. Je nutné, abyste si udrželi
víru, naději a lásku.
Uvědomte si tento čas, který se stále blíží a urychluje utrpení lidstva.
Vytrvejte v modlitbě, abyste byli láskou ke svým bratřím. Buďte věrnými Božími dětmi.
Modlete se, aby proroctví, která závisí na reakci lidského stvoření, byla minimalizována,
nebo zrušena ve jménu Nejsvětější Trojice.
Mé nebeské legie vás brání, dovolte jim, aby vás chránily, neodmítejte jejich ochranu.
Jděte vpřed bez strachu, pochodujte v sevřeném útvaru. Střeží vás mé legie, které slouží našemu Králi
a Pánu Ježíši Kristu.
Všechna čest a sláva našemu Králi.
Svatý Michael Archanděl

1692. 28. srpna 2021. Připomínka poselství Boha Otce ze dne 6. ledna 2011.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

BUDOU SE STYDĚT

Duch Páně říká: V minulosti byli ve tvé blízkosti ti, kdo se ti posmívali a zavrhovali tě, protože jsi
slyšela můj hlas. Někteří odešli, tak si byli jisti, že slyšíš jen ze sebe. Nyní ti říkám, že se budou
v budoucích časech stydět, až tě povýším ve všem, k čemu jsem tě povolal. Říkám ti nyní, že budeš
mít dvojnásobek za potupu, kterou jsi zrodila v mlčení kvůli mému Jménu.
Věřte Mi, když vám říkám, že odplatím v plné výši a dvojnásobným dílem všem svým dětem, které
trpěly odmítáním, posměchem a pronásledováním. V časech, které přijdou, až se rozhojní těžkosti,
nebudete trpět tak, jako budou trpět oni, protože jste poznaly mé Jméno, chodily jste se Mnou
a volaly ke Mně, nacházely jste se v mé Přítomnosti a hledaly mou Tvář.
V časech, které přijdou, nebudete bez pomoci jako ti, kdo se vám posmívali, a ti, kdo se Mně
posmívali. Velká bude vaše odměna a velký bude jejich trest a kontrast bude zřetelný v tom,
co přijde. Už nebudete chodit v potupě, neboť já vás pozvednu, praví Pán zástupů.
Povýším vás ke všemu, k čemu jsem vás povolal, a v onom čase nebudete bez ničeho dobrého, praví
Pán. Budete chodit v uzdravení, v hojnosti a v radosti z vědomí, že vaše jméno je zapsáno v mé Knize
Života. Budete chodit s ohnivým pomazáním a ve vašem životě se budou rozhojňovat zázraky,
znamení a divy.
Nevíte, že oheň musel nejprve hořet ve vašem vlastním životě, aby odstranil vše, co nebylo ode Mne?
Nevíte, že jsem na vás nemohl vložit oheň své slávy, dokud jste nebyly dostatečně čisté a silné, abyste
mohly nést jeho moc tam, kam vás posílám? Velké bude pronásledování mého lidu v přicházejících
dnech, ale ještě větší bude má moc a má sláva na zemi a moji lidé se stanou paprsky světla
v temnotě všeho, co se bude dít, až země bude sténat porodními bolestmi mého brzkého návratu.
Vzchopte se, mé děti, neboť čas se krátí před vaším návratem ke Mně domů, abyste žily navždy
ve všem, co jsem pro vás připravil. Buďte neohrožené s vědomím, že nad vámi bdím s velkou péčí
v každém okamžiku vašeho života, vidím každou situaci, ve které se nacházíte, a záleží Mi na vás.
Vzchopte se s vědomím, že to nebude trvat dlouho a že to všechno bude mnohem víc než užitečné,
bez ohledu na to, jakou bolest budete mezitím muset pro Mne snášet. Buďte silné a odvážné pro mé
Jméno. Buďte silné, až půjdete a ponesete mé Jméno až na konec země a budete hlásat mé slavné
evangelium všem národům před mým návratem.
Bůh Otec
Mt 5, 11-12
11: Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně.
12: Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích; stejně pronásledovali i proroky, kteří byli
před vámi.

1Tim 4, 10: Proto se namáháme a zápasíme, že máme naději v živém Bohu, který je Spasitel všech lidí, zvláště
věřících.
Iz 61, 7: Za svou dvojí ostudu a hanbu bude nad svým podílem lid plesat, dvojí dědictví obdrží v své zemi,
budou mít věčně radost.
Ž 104, 4: Z vichrů si činíš své posly, z ohnivých plamenů sluhy.
Iz 10, 16: Proto pošle Pán, Hospodin zástupů, na asyrské vypasence úbytě a pod asyrskou slávou to zapraská
praskotem ohně.
Joz 1, 9: Nepřikázal jsem ti snad: Buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se, neboť Hospodin, tvůj Bůh,
bude s tebou všude, kam půjdeš?“

1693. 29. srpna 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 6. srpna 2011.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

PŘIBLIŽTE SE KE MNĚ

Uctívala jsem Pána, když mi začal říkat toto Slovo:
Nebojte se, ať se kolem vás děje cokoli. Časy jsou zlé a zlo se v tomto čase rozhojní, ale nepřiblíží
se k vám, dokud vás budu chránit.
Přibližte se ke Mně na tajném místě, neboť vám dám velkou moudrost, abyste mohli jít dál v tomto
čase. Beze Mne nemůžete přežít to, co přichází. Přitáhněte se ke Mně a poznejte mou lásku k vám.
Poznejte, jak se o vás starám. Potěším vaše duše zde, na skrytém místě.
Budou se množit podivná znamení. Věci nejsou takové, jaké se zdají být. Mnohé se děje v zákulisí,
o kterém nevíte.
Mé děti, přeji si, abyste se nenechaly oklamat, i když žijete v době velkého klamu. Není možné, aby
člověk prohlédl tak velký klam bez mé moci, proto se Mi musíte přiblížit.
V našich společných důvěrných chvílích vám zjevím mnohé, co potřebujete vědět, abyste mohly kráčet
v temnotě. Mé světlo před vámi osvítí vaši cestu a učiní ji jasnou.
Nebojte se, jen přijďte ke Mně.
Ježíš
Jak 1, 5: Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek,
a bude mu dána.
2Tim 3, 13: Avšak se zlými lidmi a podvodníky to půjde stále k horšímu, neboť klamou jiné i sebe.
Ž 91, 1: Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného.

Ž 119, 105: Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku.

1694. Poselství Ježíše ze dne 30. srpna 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

POVOLÁNI DOMŮ
V tomto období bude můj lid prolévat mnoho slz. Vztahy budou ztraceny, přátelé budou povoláni
ke Mně domů a smutku bude plno, až budete procházet hořem.
Až k tomu dojde, pamatujte, že stejně jako věci, které vám bohatě dávám, abyste se z nich těšili,
i lidé, které vám vkládám do života, jsou jen na určitou dobu.
Mnozí budou brzy povoláni domů ke své odměně.
Ježíš
Zj 21, 4: A setře jim každou slzu z očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude – neboť
co bylo, pominulo.“
Ž 116, 15: Velkou cenu má v Hospodinových očích oddanost jeho věrných až k smrti.
Jak 4, 13-14
13: A nyní vy, kteří říkáte: "Dnes nebo zítra půjdeme do toho a toho města, zůstaneme tam rok, budeme
obchodovat a vydělávat" –
14: vy přece nevíte, co bude zítra! Co je váš život? Jste jako pára, která se na okamžik ukáže a potom zmizí!
Mt 5, 4: Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni.

1695. Poselství Ježíše ze dne 31. srpna 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

POSLEDNÍ PROBUZENÍ DUŠÍ

Právě teď připravuji svůj lid na pozdější deště. Strategicky umisťuji svůj lid, aby pomohl s mým
probuzením na konci času.
Bude to poslední probuzení duší. Mé děti - udělejte vše, co můžete, abyste pomohly přivést tyto
poslední duše do mého království. Vaše odměna bude velmi velká. Odměny pro ty, které všechno
odloží, aby Mi takto sloužily, budou mimořádně velké.

Úroda je bílá svou zralostí ke žni, ale těch, které jsou ochotné pro Mne pracovat v tomto čase
pronásledování, je velmi málo.
Ty, které odmítají nebo se drží zpátky, jsou děti, jež milují své životy. Jejich odměna bude malá.
Ježíš
Jan 4, 35-36
35: Neříkáte snad: Ještě čtyři měsíce a budou žně? Hle, pravím vám, pozvedněte zraky a pohleďte na pole,
že již zbělela ke žni.
36: Již přijímá odměnu ten, kdo žne, a shromažďuje úrodu k věčnému životu, aby se společně radovali
rozsévač i žnec.
Jan 12, 25: Kdo miluje svůj život, ztratí jej; kdo nenávidí svůj život v tomto světě, uchrání jej pro život věčný.
Mt 9, 37-38
37: Tehdy řekl svým učedníkům: "Žeň je velká, dělníků málo.
38: Proste proto Pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň!"
Za 10, 1-3
1: Vyproste si od Hospodina déšť v čas jarních dešťů. Hospodin tvoří bouřková mračna, hojnými dešti je
naplňuje, bylinu na poli dopřeje každému.
2: Bůžkové mluvili ničemnosti, co viděli věštci, byl klam; rozhlašují šalebné sny, přeludem utěšují. Proto táhl
lid jako stádo, ujařmený, bez pastýře. –
3: Můj hněv plane proti pastýřům, zakročím proti kozlům. Hospodin zástupů navštívil své stádo, judský dům;
vystrojí je nádherně jako svého válečného oře.

1696. Poselství Ježíše ze dne 1. září 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

POSLEDNÍ VYLITÍ
Moji lidé, začala velká duchovní změna. Jdete v době posledního vylití mého Ducha. Nyní uvidíte
mocné vylití zázraků, znamení a divů, aby pomohlo nevěřícím přijít ke kříži.
Dal jsem svým lidem období pokoje, aby dokázali být víc (duchovně) připravení na přicházející
události. Toto období nyní skončilo a ti, kdo chodí s nepřítelem vašich duší, kteří v tomto období byli
zadržování jít proti vám, byli uvolněni. Rychle si uvědomíte, že je to pravda, až jeden po druhém
začnou různými způsoby jednat proti vám.
V tomto posledním vylití mého mocného Ducha budete působit ve svých darech, pokud budete kráčet
v mé vůli. Jestli ukřižujete touhy svého těla, abyste byli nádobou vhodnou pro mé použití, použiji vás
v tomto čase a budete velmi odměněni.
Stůjte pevně na svých hodnotách a ctěte Mne ve všem, co děláte a říkáte v této době intenzivního
pronásledování, mé děti. Těm, kdo proti vám vystupují, hrozí osud mnohem horší než smrt, pokud

nebudou činit pokání a nepřijmou Mne před koncem. Pronásledují to, co nemohou pochopit. Protože
nejsou duchovní, zdá se jim Slovo a kázání pošetilé. Nebudou-li činit pokání, přijde jejich zkáza rychle
a bez nápravy.
Pamatujte, že v průběhu toho všeho jsem s vámi. Každou vteřinu jsem s vámi. Neopustím vás.
Ježíš
Jo 2, 11-13
11: Sám Hospodin dá povel svému vojsku. Jeho šiky jsou nesčíslné. Mocný je ten, kdo vykoná jeho rozkaz.
Hospodinův den je veliký a přehrozný! Kdo mu odolá?
12: Nyní tedy, je výrok Hospodinův, navraťte se ke mně celým srdcem, v postu, pláči a nářku.
13: Roztrhněte svá srdce, ne oděv, navraťte se k Hospodinu, svému Bohu, neboť je milostivý a plný slitování,
shovívavý a nejvýš milosrdný. Jímá ho lítost nad každým zlem.
Jo 3, 1-5
1I: Stane se potom: Vyleji svého ducha na každé tělo. Vaši synové i vaše dcery budou prorokovat, vaši starci
budou mít sny, vaši jinoši budou mít prorocká vidění.
2: Rovněž na otroky a otrokyně vyleji v oněch dnech svého ducha.
3: Způsobím, že budou na nebi i na zemi divné úkazy: krev a oheň a sloupy dýmu.
4: Slunce se zastře tmou a měsíc krví, dříve než přijde den Hospodinův, veliký a hrozný.
5: Avšak každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno, se zachrání. Na hoře Sijónu a v Jeruzalémě budou ti,
kdo vyvázli, jak řekl Hospodin, spolu s těmi, kdo přežili, jež Hospodin povolá.
1Kor 1, 18-19
18: Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě; nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží.
19: Je psáno: 'Zahubím moudrost moudrých a rozumnost rozumných zavrhnu.'

1697. Poselství Ježíše ze dne 2. září 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

PŘECHODY

Mnoho z mých lidí nyní přechází ke svým posledním pracím na zemi, než je povolám domů. Některé
ze mých lidí jsem povolal z jiných prací k pracím pro mé království.
Kráčíte v poslední generaci, než povolám všechny mé lidi domů. Dělejte práci, ke které jsem vás
povolal, a dělejte ji dobře. Celé nebe se dívá a čeká. Také se dívá i svět ztracených duší. Dbejte na to,
abyste Mě na zemi dobře reprezentovali - zejména nyní. Choďte po mých cestách, mluvte o mých
cestách.

I když se vaši blízcí snaží pochopit, jak jste mohli odhodit pozemský úspěch, nebojte se jich. Nemají
jak pochopit duchovní věci, mé děti, protože nejsou duchovní. Prostě poslechněte, když víte, kam vás
vedu.
Nakonec jsem vše, co máte, když se svět, který znáte, začíná řítit do záhuby. Nemůže obstát pod tíhou
tolika hříchů.
Nakonec jsem vše, co potřebujete.
Ježíš
Žid 12, 1-3
1: Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás tak snadno
přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo,
2: s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Místo radosti, která se mu
nabízela, podstoupil kříž, nedbaje na potupu; proto usedl po pravici Božího trůnu.
3: Myslete na to, co všecko on musel snést od hříšníků, abyste neochabovali a neklesali na duchu.

1698. Poselství Ježíše ze dne 3. září 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

PŘEKÁŽKY A POTÍŽE

Mé děti, nepřítel vašich duší vám klade velké překážky a vyvolává potíže, aby se pokusil zastavit práci,
kterou jsem vám uložil vykonat. Musíte bojovat, abyste je překonaly. Nedovolte ničemu, aby vás
zastavilo ve vašem posledním díle, protože v sázce jsou duše, které jinak poznají věčná muka.
To je životně důležité.
Žijete v době posledního boje mezi dobrem a zlem. Nepřítel vašich duší se nezastaví před ničím,
aby tyto ztracené duše udržel v temnotě.
Bojujte tvrdě, mé děti, a vzpomeňte si, že jste kdysi samy chodily ve stejné temnotě. Smilujte se
nad nimi a konejte práci, k níž jste povolány.
Nedovolte, aby vám v tom někdo bránil.
Ježíš
Žid 12, 2: S pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Místo radosti, která se
mu nabízela, podstoupil kříž, nedbaje na potupu; proto usedl po pravici Božího trůnu.
Iz 5, 20: Běda těm, kdo říkají zlu dobro a dobru zlo, kdo vydávají tmu za světlo a světlo za tmu, kdo vydávají
hořké za sladké a sladké za hořké!
Řím 12, 21: Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem.

Ef 6, 11-12
11: Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům.
12: Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk
tmy, proti nadzemským duchům zla.
1Petr 5, 8: Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako 'lev řvoucí' a hledá, koho by pohltil.
Lk 10, 19: Hle, dal jsem vám moc šlapat po hadech a štírech a po veškeré síle nepřítele, takže vám v ničem
neuškodí.

1699. 4. září 2021. Připomínka poselství Ježíše – nedatováno.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

MÁM RADOST Z VAŠEHO OPRAVDOVÉHO UCTÍVÁNÍ MNE

Pán ke mně mluvil o opravdovém uctívání během ranní modlitby, když přišlo toto poselství.
Moji lidé nevstupují až tam, kde jsem Já, a odcházejí nespokojení - nenaplnění a myslí si, že jsem
přišel zkrátka, zatímco ve skutečnosti je to jejich uctívání, které zaostává.
Potřeba uctívat Mne je potřebou, kterou jsem vložil do svého lidu, a svět nemá nic, co by tuto potřebu
naplnilo. Jedině má přítomnost vás takto naplňuje. Toužím po tom, aby se moji lidé přiblížili k mému
trůnu a uctívali Mne, aby zakusil mou krásu a pocítil mou svatost, aby ze Mne čerpali sílu. Když se ke
Mně takto přiblížíte, pocítíte mou moc a budete se méně bát nepřítele. Pocítíte mou lásku k vám
a poznáte v ní mou ochranu.
Pokud budou moji lidé dělat to, co je správné, a najdou si čas na mé uctívání, nebudou zklamáni
výsledky. Svět vás zklame, ale moje láska nikdy nezklame. Má láska je vždy dokonalá, vždy věrná.
Je to věčná láska, kterou vám, mé děti, žádný muž ani žena nemůže vzít. Mám radost z vašeho
opravdového uctívání Mne, mé děti, i když jsou vaše pokusy chabé. Budu vás učit, když se ke Mně
přitisknete.
Mnozí z vás se příliš snadno vzdávají věcí mého království, když vidí, že se jejich touhy neprojeví
okamžitě. Odpíráte si větší požehnání, když to děláte, neboť mé království překypuje mocnými
požehnáními pro ty, kteří jsou ochotni věnovat čas tomu, aby se ke Mně přitiskli a skutečně Mne
hledali, pro ty, kteří touží vidět mou Tvář, pro ty, kteří touží po mém hlase, po mé Přítomnosti.
Pro ty, kteří se chtějí ke Mně přiblížit, aby Mne poznali. To jsou mé pravé děti a pro ně mám spršky
požehnání, která čekají na uvolnění.
Ježíš
Jan 4, 23: Ale přichází hodina, ano, již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v Duchu
a v pravdě. A Otec si přeje, aby ho lidé takto ctili.
Ž 73, 28: Mně však v Boží blízkosti je dobře, v Panovníku Hospodinu mám své útočiště, proto vyprávím
o všech tvých činech.

Jak 4, 8: Umyjte si ruce, hříšníci, a očisťte svá srdce, lidé dvojí tváře!

1700. 5. září 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 3. května 2012.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

SPOUTANÍ

Byla jsem hluboce ponořena do uctívání a zbožňovala Pána, když se mi na rukou objevily řetězy, pak
na nohou a nakonec i okovy na nohou. Začala jsem křičet a prosit Jej, aby ze mě ty řetězy sňal, a On
mi začal sdělovat toto poselství.
Má nevěsta se učinila otrokem světa a jeho způsobů. Toužím, aby se osvobodila, ale ona
nechce, protože dala přednost tělesným rozkoším před vším, co jí mohu dát.

V duchu jsem viděla svět a všechny lidi v něm. Nejprve všichni kráčeli ke světu, pak se někteří začali
vracet a klanět se Králi králů. Když se mu skupina, která se obrátila zpět, klaněla, viděla jsem, jak na
ně z nebe z jeho ruky stéká zlatý olej. Zatímco se klaněli, skupina, která pokračovala v chůzi směrem
ke světu, těžce sténala a pokračovala dál do temnoty a chaosu.
Řetězy mé nevěsty jsou ukovány z jejích vlastních hříchů a ona je odmítá odložit, ačkoli
jsem ji již osvobodil a stanovil jí svobodu od hříchu.
Znovu a znovu jsem volal na své děti, ale ony se neobrátily a nyní musí na zem přijít soud.
Ty, které se nechtějí odvrátit od hříchu, zahynou, neboť mzdou hříchu je smrt, mé děti.
Proč dáváte přednost temnotě před světlem? Vždyť Já neodepřu nic dobrého těm, kdo Mi
slouží a chodí po mých cestách, vy však odmítáte a zůstáváte v otroctví. Už nevoláte po
svobodě, protože jste našly útěchu ve svých hříších a dáváte jim přednost přede Mnou
a mými cestami. To je v mých očích opravdu tragické.

V duchu jsem viděla, jak lidé v řetězech hřeší, jejich okovy jsou stále těžší a těžší.
Každý čin, každý skutek temnoty vám přidává na řetězech. Cožpak nevidíte své otroctví?
Necítíte tíhu svých hříchů a netoužíte být svobodné, abyste Mi mohly sloužit celým svým
srdcem? Zavrhly jste Mne jako starého milence a daly jste se do spolku se světem. (Když to

říkal, slyšela jsem v jeho hlase velký smutek.)

Zlý si pro vás přijde, mé děti, a ty, které jsou pod tíhou hříchů, mu nebudou moci včas
uniknout.
Obraťte se nyní - obraťte se ke Mně a volejte Mě a Já vás osvobodím.
Ježíš

Řím 6, 16: Víte přece, když se někomu zavazujete k poslušné službě, že se stáváte služebníky toho, koho
posloucháte – buď otročíte hříchu, a to vede k smrti, nebo posloucháte Boha, a to vede k spravedlnosti.
2Kor 6, 14: Nedejte se zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěřícími! Co má společného spravedlnost
s nepravostí? A jaké spolužití světla s temnotou?
Ž 84, 11: Den v tvých nádvořích je lepší než tisíce jinde; raději chci stát před prahem domu svého Boha,
než prodlévat v stanech svévolnosti,
Jan 8, 34: Ježíš jim odpověděl: Amen, amen, pravím vám, že každý, kdo hřeší, je otrokem hříchu.
Lk 5, 32: Nepřišel jsem volat k pokání spravedlivé, ale hříšníky.
Jan 8, 36: Když vás Syn osvobodí, budete skutečně svobodni.
Sk 3, 19: Proto čiňte pokání a obraťte se, aby byly smazány vaše hříchy
Řím 6, 23: Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu.
Jak 4, 4: Proradná stvoření! Což nevíte, že přátelství se světem je nepřátelství s Bohem? Kdo tedy chce
být přítelem světa, stává se nepřítelem Božím.
Ef: 5, 27: Tak si on sám připravil církev slavnou, bez poskvrny, vrásky a čehokoli podobného, aby byla
svatá a bezúhonná.
2Petr 2, 9: Pán však dovede vytrhnout zbožné ze zkoušky, ale nespravedlivé uchovat pro trest v den soudu;

1701. Poselství Matky Spásy ze dne 29. srpna 2021.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

NENÍ ČAS ZAJÍMAT SE O JINÉ VĚCI NEŽ O RŮST V DUCHU

Milované děti:
Žehnám vám jako Královna a Matka posledních časů.
Na závěr novény, kterou jste mi věnovaly, bylo mé srdce naplněno radostí z odpovědi mých dětí, které
s jistotou vědí, že to, co mi obětují, předkládám před Boží vůli. Viděla jsem bytosti, které se obrátily,
které se pevně rozhodly znovu se setkat s mým Synem.
Tato novéna byla nebem na zemi.
Pouze tím, že jste pokorní a prostí srdcem,
můžete pochopit, že jako Královna a Matka jsem vděčná za gesta, která se rodí z čistých
a prostých srdcí.
Milované děti, tato generace se musí připravit: musí být katechizována, aby nebyla ztracena.
Zlý syn zkázy je už v akci, neposílá své přisluhovače jako v minulosti, ale je to on, kdo se vydal
do rozšiřování svých chapadel nad zmateným a blouznícím lidstvem.
Právě tato generace prožívá chvíle bolesti, když se před vašima očima naplňuje:

"Bratr vydá svého bratra na smrt a otec svého syna. Děti povstanou proti svým rodičům a zabijí je;
všichni vás budou nenávidět kvůli Mně, ale kdo vytrvá až do konce, bude zachráněn" [Mt 10,21-22].
Děti, v této době panuje nedůvěra v domácnostech, na pracovištích, v rodinách, už se to děje
bezdůvodně a stane se to ještě výraznější.
Lidstvo směřuje k bodu, kdy bude ponecháno bez svobody, neschopné pohybu nebo vlastních
myšlenek a lidský tvor bude souhlasit se vším, aby mohl přežít.
Jako Matka vás vyzývám, abyste zůstaly tam, kde jste, pouze ty, kdo žijí v blízkosti pobřeží, by se měly
z pobřeží stáhnout. Moře vystoupí hluboko do pevniny, a některá z nich v sobě skrývají podmořská
pohoří, která se v určitém okamžiku vynoří na povrch.
Je to jen malý počet duší, který jde podle pokynů z nebe. Mé děti jsou znovu a znovu zkoušeny,
dostávají nové pobídky plné lží, aby se ztratily. V evropské zimě budou trpět.
Moji milovaní, dávám vám:
Mé srdce, abyste se nebáli…
Moje ruce, abyste se neztratili…
Mé nohy vás povedou…
Mé oči, abyste žili s odpuštěním a viděli mého Syna ve svých bratřích…
Můj jazyk, abyste se modlili a prosili o obrácení…
Modlete se svatý růženec bez přestání, čiňte dobro neúnavně.
Je nutné, abyste se zasvětili mému srdci, aby se za vás přimlouvalo.
Je naléhavé, abyste se zasvětili mému srdci: nečekejte.

Připravte si zasvěcení na měsíc září, před měsícem zasvěceným svatému růženci, je to nutné pro
dobro vašich duší.
Dávejte pozor, ztrácíte víru, a to vás povede k tomu, že se stanete kořistí ďábla. Buďte prostí
a pokorného srdce, abych vám mohla pomoci.
Není čas, abyste se zajímali o jiné věci než o růst v duchu.
Modlete se svatý růženec: je to modlitba, kterou ďábel nerad slyší, a pokud jste ve stavu
milosti, nepřiblíží se k vám.
ŽEHNÁM VÁM VŠEM, KTEŘÍ ČTETE TUTO MOU VÝZVU A UVÁDÍTE JI V ŽIVOT.
TENTO OKAMŽIK JE NALÉHAVÝ.
Matka Maria
1702. 6. září 2021. Připomínka poselství Ježíše z 19. června 2017.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

MOJI PŘÍMLUVCI

Včera pozdě večer jsem ležela v posteli a chvíli odpočívala před spaním, když jsem už druhou noc po
sobě pocítila, že mě zasáhl smutek. Přicházel ve vlnách, podobně jako se cítíte po ztrátě někoho, koho
máte velmi rádi. Začala jsem se v srdci modlit o tom, co se stalo.
Vyzývám své přímluvce, aby se Mnou truchlili za duše, které budou brzy ztraceny. Vyzývám vás,
abyste za ně pozvedli modlitby plné víry pro jejich záchranu dřív, než bude pozdě. Do vašeho světa
přichází mnoho smrti a mou vůlí není, aby někdo zahynul. Tímto způsobem se ke Mně můžete připojit
při uvádění duší do mého království.
Přesouvám mnoho svých bojovníků, svých proroků, svých kazatelů a svých apoštolů na jejich místa.
Přesouvám svou Nevěstu na její místo. Umístil jsem vás do těchto pozic pro tuto dobu, pro vaše
poslední bitvy za mé království. Ti, kdo Mě poslouchají, budou chráněni, dokud nenastane čas, aby se
vrátili ke Mně domů.
Mé děti, nemůžete pochopit závažnost toho, co přichází, všeho, co je proti vám plánováno. Nemůžete
pochopit hloubku zla, které přichází na zem, které vás bude pronásledovat, které pronásleduje
všechen můj lid. Nemůžete vědět o hrůzách, které v tomto čase uvidíte. Vaším úkolem v této době je
zůstat pokojní a ve všem Mě poslouchat, abych vás mohl chránit. Jen Já vím, jak vás ochránit. Nejste
schopni se sami ochránit před vším, co je na dosah ruky.
Život, jak ho znáte, se v jediném okamžiku navždy změní, ale nebojte se, protože váš skutečný život je
na věčnosti se Mnou. Život, který máte nyní, není nic než pouhá pára.
Ježíš

Jan 16, 20-22
20: Amen, amen, pravím vám, vy budete plakat a naříkat, ale svět se bude radovat; budete se rmoutit, ale váš
zármutek se promění v radost.
21: Žena, když rodí, má zármutek, neboť přišla její hodina; ale když porodí dítě, nevzpomíná už na soužení
pro radost, že na svět přišel člověk.
22: I vy máte nyní zármutek. Uvidím vás však opět a vaše srdce se zaraduje a vaši radost vám nikdo nevezme.
2Petr 3, 8-10
8: Ale tato jedna věc kéž vám nezůstane skryta, milovaní, že jeden den je u Pána jako tisíc let a 'tisíc let jako
jeden den'.
9: Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje,
aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání.
10: Den Páně přijde, jako přichází zloděj. Tehdy nebesa s rachotem zaniknou, vesmír se žárem roztaví a země
se všemi lidskými činy bude postavena před soud.
Jak 4, 13-15
13: A nyní vy, kteří říkáte: "Dnes nebo zítra půjdeme do toho a toho města, zůstaneme tam rok, budeme
obchodovat a vydělávat" –
14: vy přece nevíte, co bude zítra! Co je váš život? Jste jako pára, která se na okamžik ukáže a potom zmizí!
15: Raději byste měli říkat: "Bude-li Pán chtít, budeme naživu a uděláme to neb ono."

1703. Poselství Ježíše ze dne 7. září 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

KDYŽ VÁS VYŽENOU

Rozdělující linie tmavnou. Moji lidé jsou vyháněni, odstrkováni a opouštěni, protože svět plánuje
budoucnost bez nich. Ale Já vidím, co s vámi svět dělá, moji drazí, i když ve Mne nevěří, a až budete
povoláni domů, zjistí, že Já jsem Bůh.
Ujmu se vás, když ostatní vás odvrhnou. Přitáhnu vás, když vás nechají venku. Jste moji. A až pro ně
přijde neštěstí, sestoupí rychle zkáza.
Hle, Já jsem s vámi po všechny dny až do konce věků. Brzy se zde budete procházet po zlatých ulicích
se Mnou.
Ježíš
2Kor 6, 14-18
14: Nedejte se zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěřícími! Co má společného spravedlnost s nepravostí?
A jaké spolužití světla s temnotou?
15: Jaký souzvuk Krista s Beliálem? Jaký podíl věřícího s nevěřícím?

16: Jaké spojení chrámu Božího s modlami? My jsme přece chrám Boha živého. Jak řekl Bůh: 'Budu přebývat
a procházet se mezi nimi, budu jejich Bohem a oni budou mým lidem.'
17: A proto 'vyjděte z jejich středu a oddělte se', praví Hospodin a 'ničeho nečistého se nedotýkejte, a já vás
přijmu'
18: a 'budu vám Otcem a vy budete mými syny a dcerami, praví Hospodin zástupů'.

1704. Poselství Ježíše ze dne 8. září 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

MNOHO ÚTOKŮ

Mé děti trpí mnoha útoky nepřítele vašich duší. Tyto útoky jsou stále intenzivnější a častější a vy jste
stále unavenější.
Buďte trpělivé v utrpení, mé děti, neboť váš čas vrátit se domů ke Mně se rychle blíží a budete
překvapeny, jak málo času vám na zemi zbývá.
Modlete se za ty, kdo vás krutě pronásledují, neboť budou bídně trpět, až vás povolám domů
ke Mně. Jako oni neprokázali milosrdenství vám, tak ani Já je neprojevím jim.
Pamatujte, že jsem s vámi a vidím každou vaši slzu. Vidím každé kruté slovo pronesené proti vám
a přicházím se svou odměnou.
Ježíš
Ž 34, 16-23
16: Oči Hospodinovy jsou obráceny k spravedlivým, když volají o pomoc, on nakloní své ucho.
17: Hospodinova tvář se však obrací proti pachatelům zla, vymýtí ze země každou památku po nich.
18: Ty, kdo úpěli, Hospodin slyšel, ze všech soužení je vysvobodil.
19: Hospodin je blízko těm, kdo jsou zkrušeni v srdci, zachraňuje lidi, jejichž duch je zdeptán.
20: Mnoho zla doléhá na spravedlivého, Hospodin ho však ze všeho vysvobodí.
21: Ochraňuje všechny jeho kosti, nebude mu zlomena ani jedna.
22: Svévolníku připraví smrt jeho zloba, a kdo nenávidí spravedlivého, ponese vinu.
23: Hospodin vykoupí duše svých služebníků, nikdo z těch, kteří se k němu utíkají, vinu neponese.

1705. Poselství Ježíše ze dne 9. září 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

OCEŇTE JE NYNÍ

Važte si lidí ve své blízkosti, těch, kteří jsou k vám laskaví, štědří a obětaví, protože už s vámi
nebudou dlouho. Mnozí z nich se Mnou kráčeli mnoho let, tiše konali mou práci, byli mými pažemi
a ústy a přinášeli útěchu a zaopatření druhým, aniž by za to brali nějakou slávu. Mnohé z nich volám
domů ke Mně, kde na ně čeká skutečná odměna.
Mé děti na zemi, přechod začal. Volám domů ke Mně mnohé, kteří byli milosrdní, dávali, starali se
a nebyli doceněni.
Ačkoli země neviděla jejich skutečnou hodnotu a mnozí jejich blízcí jejich hodnotu přehlíželi, Já ji
vidím. Vidím je a velký oblak svědků, který je zde se Mnou, vidí jejich oběti. Jejich odměny se zde
v jejich nebeském domově hromadí, neboť jsem viděl každou slzu, každý čin zrady, který proti nim
nepřítel vyslal. Viděl jsem každé nevlídné slovo a každý odsuzující pohled, který snášeli pro mé Jméno,
a budou velmi odměněni a budou mít celou věčnost na to, aby si tyto odměny užívali. Viděl jsem
každý případ, kdy byli souzeni za to, co udělali a komu pomohli. Ani jeden skutek pomoci nezůstane
bez odměny.
Běda těm, kdo v tomto čase vynášejí soud nad těmi, kdo jsou moji. Běda těm, jejichž pyšné pohledy
jim ublížily. Čiňte rychle pokání, aby na vás nedopadl můj soud.

Poznámka: Když ke mně Pán promluvil tuto větu, viděla jsem, že mnozí v manželstvích, kteří si
nevážili štědrého a obětavého manžela, o ně přišli, když Bůh povolal domů tyto milosrdné lidi
k odměně. Viděla jsem, jak mnozí, kteří neustále dávali a byli přehlíženi, a dokonce se jim vyhýbali,
byli rychle vzati a jejich okolí zůstalo překvapeno. Jsou to ti, kteří dělají vše ve službě Pánu - každý
člověk, kterému pomáhají, každý čas, který dávají, každé úsilí je vynaloženo ve prospěch Božího
království - pracují tiše a neustále v pozadí. Pán je odvádí k odměně a pryč od budoucího zla, aby
už netrpěli. V jeho očích jsou vzácní. Je tomu tak i v jeho milosrdenství, aby ti, kdo zůstali vzadu,
činili pokání za špatné zacházení s nimi, dokud je ještě čas.
Ježíš
Iz 57, 1-10
1: Spravedlivý hyne a není nikoho, kdo by si to bral k srdci. Zbožní muži bývají smeteni a nikoho nezajímá,
že byl spravedlivý smeten zlem.
2: Pokoje dosáhne ten, kdo jde správnou cestou. Odpočine na svém loži.
3: "Předstupte sem, vy, synové té, která věští z mraků, potomstvo cizoložníka a nevěstky!
4: Komu se tak škodolibě posmíváte? Komu že se pošklebujete? Na koho vyplazujete jazyk? Což nejste děti
nevěrnosti, potomstvo zrady?
5: Rozpalujete se u mohutných stromů, pod každým zeleným stromem, v roklích, pod skalními útesy zabíjíte
děti.

6: V rokli mezi hlazenými kameny je tvůj díl, ano, ty budou tvůj úděl. Také jim jsi přinášela úlitbu, obětovala
dary. Tohle mě má těšit?
7: Na hoře vysoko strmící zřídila sis lože, tam také stoupalas k obětním hodům.
8: Za dveřmi a veřejemi sis dělala své pamětné znamení. Ode mne ses odvrátila, odhalovala ses, vystupovala
jsi na své lože, rozšiřovala je, s oněmi ses spřáhla, milovala jsi jejich lože, zírala jsi na znamení údu.
9: Mrhala jsi olejem pro Meleka, hýřila jsi svými mastmi, dodaleka vysílalas posly, snižovala ses až do
podsvětí.
10: Znavila ses množstvím svých cest, a neřeklas: 'Nemá to význam.' Ve znamení údu jsi nalézala život, proto
ses necítila vyčerpána."

1706. Poselství Boha Otce ze dne 10. září 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

POŽADOVANÝ VÝBĚR

Moji lidé procházejí obdobím zkoušek. Vaše odpovědi na tyto zkoušky určí úroveň vašeho požehnání
v tomto čase.
V životě mnoha z vás budu požadovat, abyste si vybrali, zda chcete být s někým, koho milujete, nebo
zda Mě máte poslechnout a opustit jej, abyste plnili mou vůli. Můj Syn Ježíš musel touto zkouškou
projít. Můj služebník Abram také.
Dávám vám vybrat, moji lidé, abyste mohli spatřit, zda je vaše srdce tam, kde si myslíte, že je. Dávám
vám vybrat, aby se vaše srdce osvobodilo od modlářství.
Bůh Otec
Ge 12, 1-3
1: I řekl Hospodin Abramovi: "Odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce do země, kterou
ti ukážu.
2: Učiním tě velkým národem, požehnám tě, velké učiním tvé jméno. Staň se požehnáním!
3: Požehnám těm, kdo žehnají tobě, prokleji ty, kdo ti zlořečí. V tobě dojdou požehnání veškeré čeledi země."
Mt 10, 37-39
37: Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mne hoden; kdo miluje syna nebo dceru víc nežli mne,
není mne hoden.
38: Kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden.
39: Kdo nalezne svůj život, ztratí jej; kdo ztratí svůj život pro mne, nalezne jej.

1706. Poselství Boha Otce ze dne 10. září 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

POŽADOVANÝ VÝBĚR

Moji lidé procházejí obdobím zkoušek. Vaše odpovědi na tyto zkoušky určí úroveň vašeho požehnání
v tomto čase.
V životě mnoha z vás budu požadovat, abyste si vybrali, zda chcete být s někým, koho milujete, nebo
zda Mě máte poslechnout a opustit jej, abyste plnili mou vůli. Můj Syn Ježíš musel touto zkouškou
projít. Můj služebník Abram také.
Dávám vám vybrat, moji lidé, abyste mohli spatřit, zda je vaše srdce tam, kde si myslíte, že je. Dávám
vám vybrat, aby se vaše srdce osvobodilo od modlářství.
Bůh Otec
Ge 12, 1-3
1: I řekl Hospodin Abramovi: "Odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce do země, kterou
ti ukážu.
2: Učiním tě velkým národem, požehnám tě, velké učiním tvé jméno. Staň se požehnáním!
3: Požehnám těm, kdo žehnají tobě, prokleji ty, kdo ti zlořečí. V tobě dojdou požehnání veškeré čeledi země."
Mt 10, 37-39
37: Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mne hoden; kdo miluje syna nebo dceru víc nežli mne,
není mne hoden.
38: Kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden.
39: Kdo nalezne svůj život, ztratí jej; kdo ztratí svůj život pro mne, nalezne jej.

1707. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 6. září 2021.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

JSTE VEDENI JAKO OVCE NA PORÁŽKU

Milované děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
NECHŤ JE POKOJ V KAŽDÉM Z VÁS.
Boží lidé, shromažďuji vás kolem naší Královny a Matky. Jako lidé jejího Syna musíte zůstat
sjednocení
a nerozptylovat se v této době, kdy zlo roztahuje svá chapadla, aby svedlo národy.
Cílem Zlého je dohnat lidské stvoření k extrémnímu utrpení, aby naše Královna a Matka trpěla kvůli
svým dětem, které jsou obléhány ze všech stran, všemožně týrány, pronásledovány a duchovně
ponižovány.
Nacházíte se v době, kdy jsou viditelné první projevy ruky antikrista na lidstvu, stejně jako ruce,
které ho neustále doprovázejí.
Znamení a signály, jimiž Stvoření odpovídá lidstvu, budou pokračovat v růstu, až do doby Velké
očisty.
Každý skutek lásky, poslušnosti a víry bude odměněn.....
Každý čin neposlušnosti bude přísně potrestán.....
Přišel jsem vás varovat před jednáním Zlého v tomto čase, kdy jste vedeni jako ovce na porážku.
Jazyk používaný pro celé lidstvo vás musí vést k tomu, abyste si všímali zla, které je předzvěstí
úplné kontroly nad lidstvem.
Musíte bojovat za zachování víry, bojovat poznáním, ne tápáním, ale poznáním a
láskou
k našemu Králi a Pánu Ježíši Kristu a naší Královně a Matce, abyste si zachránili duši.
Jako princ nebeských legií vás budu vždy bránit.

Nejsvětější Srdce vás milují, chrání a brání a odpověď lidstva musí být úměrná této velké ochraně.
Víra se však ztrácí a lidská stvoření se každým okamžikem stávají stvořeními bez myšlení,
automaty.
Modlete se ve vnitřním tichu, modlete se k naší Královně a Matce, ale modlete se na
úmysly naší Královny a Matky, a ne na své vlastní, které jsou osobní a poněkud
sobecké.
Naše Královna a Matka se přimlouvá za celé lidstvo bez rozdílu, modlí se, aby byly
některé události zastaveny. Lidské stvoření je ve své dychtivosti po udržení života
sobecké, i když se obrací s prosbami k nebi.
Shromážděte se kolem naší Královny a Matky, milujte ji, respektujte ji, buďte jejími dětmi, ne
vzdálenými příbuznými.
Nyní je čas, kdy je třeba posílit víru a posílit ji jednotou, jen tak budete užiteční pro plány Otce.
Modlete se s naší Královnou a Matkou posledních časů.
Hleďte, jak reaguje na vaše volání, jak moc vás miluje!
Naše Královna a Matka si přeje, abyste jí odevzdali svá břemena, vaše utrpení, těžkosti a vše,
co vás omezuje nebo děsí. Odevzdejte je Královně a Matce, aby je mohla zahrnout do svých
záměrů, a tak se vám dostane odpovědi v podobě mateřské lásky.
Boží lidé:
Nemáte jídlo, přišel hladomor? Obraťte se na Boží Prozřetelnost.
Nemáte léky? Nebe vám dalo hlavní léky. (*) Odevzdejte své starosti do Boží vůle.
Naše Královna a Matka bude jednou spatřena mnoha svými dětmi, těmi, kteří věří, i těmi, kteří
nevěří, a ti se obrátí, a každému z nich dá znamení jednoty, s nímž budou žít, dokud nedosáhnou
věčného života.
Milovaní lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
Modlete se s láskou, nekritizujte bližního, nezacházejte špatně se svými bratry. Buďte
vírou, nadějí a láskou pro svatý Zbytek.
Žehnám vám ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.
Přivítejte naši Královnu a Matku jako Matku, kterou je.
S požehnáním andělských sborů. Amen.
Svatý Michael Archanděl.

(*) Speciál o budoucích nemocech a jejich léčení.

1708. 11. září 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 7. prosince 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

MŮJ SYSTÉM

Moji lidé, přichází čas, kdy ti, kdo patří Zlému, se budou snažit vás odstřihnout od všeho,
co potřebujete. Zlý usiluje odstranit vše, co je ode Mne z tohoto světa, v němž žijete, a již začal.
Připravte se být odříznuti od všeho, na čem závisíte, od všeho, na čem vám záleží a všeho,
co potřebujete k přežití, neboť to je jeho ďábelský plán. Všichni, kdo mu patří, mu pomohou
splnit tento plán a vy jasně uvidíte, kdo jsou.
Řekl jsem vám v mém Slovu, že v těchto časech ti, kdo nepřijmou značku na svou ruku, nebo na
čelo, nebudou moci kupovat, nebo prodávat. Ti, bez své značky, nebudou moci pracovat nebo jíst,
budou-li záviset na svém systému. Nyní připravuji mé lidi žít podle jiného systému – mého ystému.
Mé děti nemohou být odstřiženy od mého systému, protože nepřítel nad ním nemá žádnou moc.
Nepřítel Mě nemůže zastavit, abych se nepostaral o mé vlastní.
Připravte se naučit novým cestám jak žít, mé děti, protože nyní je čas na přípravu pro ty, kdo
budou v těchto časech žít tímto způsobem.
Hledejte mou Tvář a nacházejte se v mém Slovu. Nechejte mé Slovo přebývat ve vás, abyste se
mohli naučit mému systému. Jen ti, kdo se podvolí a ve všem Mě budou neustále dávat na první
místo, mohou jít touto cestou. Jen ti, kdo uposlechnou vše, co řeknu, aby dělali, mohou jít touto
cestou.
Ježíš

Zj 13, 6-8
6: A tak otevřela ústa a rouhala se Bohu, jeho jménu i jeho příbytku, všem, kdo přebývají v nebi.
7: A bylo jí dáno, aby vedla válku proti svatým a aby nad nimi zvítězila. Dostala moc nad každým kmenem,
národem, jazykem i rasou;
8: budou před ní klekat všichni obyvatelé země, jejichž jména nejsou od stvoření světa zapsána v knize
života, v knize toho zabitého Beránka.
Zj 13, 11-18
11: Vtom jsem viděl jinou šelmu, jak vyvstala ze země: měla dva rohy jako beránek, ale mluvila jako drak.
12: Z pověření té první šelmy vykonává veškerou její moc. Nutí zemi a její obyvatele, aby klekali před
první šelmou, které se zahojila její smrtelná rána.
13: A činí veliká znamení, dokonce i oheň z nebe nechá před zraky lidí sestoupit na zem.
14: Bylo jí dáno dělat znamení ke cti první šelmy a svádět jimi obyvatele země; rozkazuje obyvatelům
země, aby postavili sochu té šelmě, která byla smrtelně zraněna mečem, a přece zůstala naživu.
15: Je jí dáno, aby do sochy té šelmy vdechla život, takže ta socha mluvila a vydala rozkaz, že zemřou
všichni, kdo před ní nepokleknou.

16: A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele
cejch,
17: aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména.
18: To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo
šest set šedesát šest.
Lk 12, 16-31
16: Pak jim pověděl toto podobenství: "Jednomu bohatému člověku se na polích hojně urodilo.
17: Uvažoval o tom a říkal si: 'Co budu dělat, když nemám kam složit svou úrodu?'
18: Pak si řekl: 'Tohle udělám: Zbořím stodoly, postavím větší a tam shromáždím všechno své obilí
i ostatní zásoby
19: a řeknu si: Teď máš velké zásoby na mnoho let; klidně si žij, jez, pij, buď veselé mysli.'
20: Ale Bůh mu řekl: 'Blázne! Ještě této noci si vyžádají tvou duši, a čí bude to, co jsi nashromáždil?'
21: Tak je to s tím, kdo si hromadí poklady a není bohatý před Bohem."
22: Svým učedníkům řekl: "Proto vám pravím: Nemějte starost o život, co budete jíst, ani o tělo, co budete
mít na sebe.
23: Život je víc než pokrm a tělo než oděv.
24: Všimněte si havranů: nesejí, nežnou, nemají komory ani stodoly, a přece je Bůh živí. Oč větší cenu
máte vy než ptáci!
25: Kdo z vás může jen o píď prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat?
26: Nedokážete-li tedy ani to nejmenší, proč si děláte starosti o to ostatní?
27: Všimněte si lilií, jak rostou: nepředou ani netkají – a pravím vám, že ani Šalomoun v celé své nádheře
nebyl tak oděn jako jedna z nich.
28: Jestliže tedy Bůh tak obléká trávu, která dnes je na poli a zítra bude hozena do pece, čím spíše obleče
vás, malověrní!
29: A neshánějte se, co budete jíst a co pít, a netrapte se tím.
30: Po tom všem se shánějí lidé tohoto světa. Váš Otec přece ví, že to potřebujete.
31: Vy však hledejte jeho království a to ostatní vám bude přidáno."

1709. 12. září 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 14. září 2017.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

VĚCI, NA KTERÝCH NEZÁLEŽÍ

Toužíte vědět, kdy a jak přijde konec. Toužíte vědět, jaký další soud na vás padne ve vašem světě,
ale Já vám říkám toto - kdy a jak není důležité.
Důležité je, zda jste na tyto věci připraveni. Jste připraveny, mé děti? Jste připraveny vidět statisíce
lidí, kteří zahynou, až přijdou mé soudy? Snesly byste slyšet v pekle křik těch, kteří tehdy zemřou
beze Mne? Proč se namáháte kvůli věcem, na kterých nezáleží, když jsou v sázce duše? Když ti,
které milujete, Mě neznají?

Věnujte Mi své hodiny v přímluvách, abych je mohl zachránit. Obětujte své hodiny na tváři přede
Mnou, aby tisíce duší mohly vstoupit do mého království dřív, než bude pozdě. Cožpak nevíte,
že mnoho duší, které Mne neznají, vstoupí dnes do pekla? Mějte soucit s těmi, kteří nemají pokoj,
jaký máte vy, a ukládejte poklady v nebi, dokud je na to ještě čas. Není důležité, kdy a jak nastane
konec.
Takto vám mohu požehnat, dokud jste na zemi, a také až se vrátíte domů ke Mně.
Ježíš
Mt 6, 33-34
33: Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.
34: Nedělejte si tedy starost o zítřek; zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost vlastního trápení.
Kol 4, 5-6
5: Jednejte moudře ve styku s okolním světem a využijte čas vám svěřený.
6: Vaše slovo ať je vždy laskavé a určité; ať víte, jak ke komu promluvit.
2Petr 3, 8-10
8: Ale tato jedna věc kéž vám nezůstane skryta, milovaní, že jeden den je u Pána jako tisíc let a‚ tisíc let
jako jeden den.
9: Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože si
nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání.
10: Den Páně přijde, jako přichází zloděj. Tehdy nebesa s rachotem zaniknou, vesmír se žárem roztaví
a země se všemi lidskými činy bude postavena před soud.

1710. Poselství Ježíše ze dne 13. září 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

DVEŘE K ZAOPATŘENÍ

Mnoho mých dětí je v této době na cestách. Přesouvám vás na bezpečnější místa. Skrývám vás
na tajném místě, abych vás chránil před těmi, kdo chtějí zničit vás a vše, co skrze vás uskutečňuji.
Ačkoli jste ve svém čase zvyklé na pozemské zaopatření, přeji si, abyste se naučily spoléhat na
Mne kvůli nebeskému zaopatření. Mám vše, co potřebujete. Mám mnoho poslušných dětí, které
vám dají, když jim řeknu o vaší potřebě. I když nemůžete vidět, odkud bude zaopatření pocházet,
Já jsem o vašem zaopatření rozhodl už dávno, ještě dřív, než jste Mne poznaly.
Slyšte a poslouchejte, mé děti, protože jste Mě požádaly, abych vás chránil, a Já to činím. Hledáte
mnoho podrobností o tom, kam jdete, ale když vám to řeknu, nepřítel se bude snažit zavřít dveře
k zaopatření, které jsem vám určil, abyste jimi prošly. Tyto dveře jsou nastaveny tak, aby se
otevřely právě ve chvíli, kdy si myslíte, že tudy cesta nevede.
Nejsem zlý otec, který nedává, ale váš bohatý nebeský Otec, který poskytuje víc, než byste kdy
mohly žádat nebo si jen myslet.

Ježíš
Fil 4,19: Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete, podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši.
1Kr 17, 3-4
3: "Jdi odtud a obrať se na východ a skryj se u potoka Kerítu proti Jordánu.
4: Z potoka budeš pít a přikázal jsem havranům, aby tě tam opatřovali potravou."
1Kr 17, 9: "Vstaň a jdi do Sarepty, jež je u Sidónu, a usaď se tam. Hle, přikázal jsem tam jedné vdově,
aby tě opatřovala potravou."
Mt 6, 31-32
Nemějte tedy starost a neříkejte: Co budeme jíst? Co budeme pít? Co si budeme oblékat?
Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete.
Mt 7, 11: Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec v nebesích
dá dobré těm, kdo ho prosí!
Lk 12, 24: Všimněte si havranů: nesejí, nežnou, nemají komory ani stodoly, a přece je Bůh živí. Oč větší
cenu máte vy než ptáci!
Iz 1, 19: Budete-li povolní a poslechnete, budete požívat dobrých darů země.
Lk 6, 46: Proč mne oslovujete 'Pane, Pane', a nečiníte, co říkám?
Ex 23, 22: Když jej však budeš opravdu poslouchat a činit všechno, co mluvím, stanu se nepřítelem tvých
nepřátel a protivníkem tvých protivníků.

1711. Poselství Ježíše ze dne 14. září 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com
NEBUDETE DĚLAT, CO SI PŘEJETE
V této době budou moji proroci velmi odvážní. Budou stát a říkat slova, která jim vložím do úst.
Budou křičet o hříších, o nichž chci, aby křičeli. Nesmíte se bát tváří lidí, moji lidé, ale směle
předávejte, co vám dávám říkat. U některých z vás nechám, abyste volali i k vedoucím církví,
do kterých vás pošlu. Dávejte si pozor, abyste mluvili POUZE to, co vám dávám, a POUZE tehdy,
když vám řeknu, abyste mluvili. Je to naprosto nezbytné.
Pro ty, kteří to nedokážou, kteří odmítají dělat to, co jim říkám, aby dělali – vězte, že v tomto
posledním probuzení budou všem, kteří odmítnou působit v darech, které jsem do nich vložil
(všechny dary, nejen proroctví), tyto dary odebrány a dány jinému. Vložil jsem do vás dary,
dávám svým dětem dobré dary, aby je používaly pro účely mého království, ale vy si s těmito
dary nebudete počínat, jak chcete, když Mě v této době ignorujete.
Ježíš
De 18, 18: Povolám jim proroka z jejich bratří, jako jsi ty. Do jeho úst vložím svá slova a on jim bude
mluvit vše, co mu přikáži.
Ez 33, 7-9
7: "Ty, lidský synu, slyš. Ustanovuji tě strážcem izraelského domu. Uslyšíš-li z mých úst slovo, vyřídíš jim
mé varování.

8: Řeknu-li o svévolníkovi: 'Svévolníku, zemřeš,' a ty bys nepromluvil a nevaroval ho před jeho cestou,
ten svévolník zemře za svou nepravost, ale za jeho krev budu volat k odpovědnosti tebe.
9: Jestliže budeš svévolníka varovat před jeho cestou, aby se od ní odvrátil, ale on se od své cesty
neodvrátí, zemře pro svou nepravost, ale ty jsi svou duši vysvobodil."
Ez 33, 11: Řekni jim: Jakože jsem živ, je výrok Panovníka Hospodina, nechci, aby svévolník zemřel,
ale aby se odvrátil od své cesty a byl živ. Odvraťte se, odvraťte se od svých zlých cest! Proč byste
měli zemřít, dome izraelský?
Mt 25, 15: jednomu dal pět hřiven, druhému dvě, třetímu jednu, každému podle jeho schopností,
a odcestoval.
Mt 25, 18: Ten, který přijal jednu, šel, vykopal jámu a ukryl peníze svého pána.
Mt 25, 20: Přistoupil ten, který přijal pět hřiven, přinesl jiných pět a řekl: 'Pane, svěřil jsi mi pět hřiven;
hle, jiných pět jsem jimi získal.'
Mt 25, 22: Přistoupil ten se dvěma hřivnami a řekl: 'Pane, svěřil jsi mi dvě hřivny; hle, jiné dvě jsem
získal.'
Mt 25, 28: Vezměte mu tu hřivnu a dejte tomu, který má deset hřiven!

1712. Poselství Ježíše ze dne 15. září 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

OVLÁDNUTÍ
Jak čas postupuje a temnoty přibývá, mnozí z těch, které znáte a kteří Mě neznají, se stanou lidmi,
které ani nepoznáte, tolik v nich bude temnoty.
Zvolili si cesty nepřítele místo mých a zbude v nich jen málo světla. Vězte, že to přichází, protože
to postihne všechny mé děti.
Ovládne je jakýkoli hřích, v němž jsou nejvíce zakořeněni - vražda, zvrácenost, krádež, lež,
cizoložství a další. Uvidíte, že jejich hříchů bude velmi přibývat, až nakonec v nich nic jiného
neuvidíte.
Přeji si, abyste byli před těmito mými dětmi chráněni, ale mnozí z vás Mě neposlouchali ve věcech,
které jsem vám řekl, což vás zbavuje mé ochrany.
Ježíš

Tim 3, 1-5
1: Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy.
2: Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče, budou
nevděční, bezbožní,
3: bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému,
4: zrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít raději rozkoš než Boha,
5: budou se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat. Takových lidí se straň.

2Petr 3, 3-4
3: Především vám chci říci, že ke konci dnů přijdou posměvači, kteří žijí, jak se jim zachce,
4: a budou se posmívat: "Kde je ten jeho zaslíbený příchod? Od té doby, co zesnuli otcové, všecko zůstává
tak, jak to bylo od počátku stvoření."
Lk 21, 36: Buďte bdělí a proste v každý čas, abyste měli sílu uniknout všemu tomu, co se bude dít, a mohli
stanout před Synem člověka.
Př 6, 12-15
12: Ničemný člověk, muž propadlý ničemnostem, má plná ústa falše,
13: mrká očima, nohama cosi naznačuje, svými prsty ukazuje.
14: V srdci má proradnost, osnuje zlo v každém čase, vyvolává sváry.
15: Proto náhlá pohroma ho stihne, bude nenadále rozdrcen a nezhojí ho nikdo.
Jan 5, 19: Ježíš jim řekl: Amen, amen, pravím vám: Syn nemůže sám od sebe činit nic než to, co vidí činit
Otce. Co činí Otec, stejně činí i jeho Syn.
Sk 17, 30: Bůh však prominul lidem dobu, kdy to ještě nemohli pochopit, a nyní zvěstuje všem, ať jsou
kdekoliv, aby této neznalosti litovali a obrátili se k němu.

1713. Poselství Matky Spásy ze dne 10. září 2021.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

KOMUNISMUS DEGRADOVAL ČLOVĚKA VE VŠECH OBLASTECH ŽIVOTA

Milovaní lidé mého Neposkvrněného Srdce:
Žehnám vám jako Matka lidstva.
Vyzývám vás, abyste se zřekli hříchu a odevzdali se mému Synu.
Lidstvo se stalo natolik zvrácené, že se poddalo zlu, kterého se nechce vzdát.

Ďábel vás svedl, abyste pohrdali přikázáními, svátostmi a skutky milosrdenství.
Krvácí mi srdce nad stavem této generace:
Oddáváte se tělesným neřestem a dosahujete ohavností a úchylek, jimiž drásáte srdce
mého Syna a mé srdce.
Milovaní lidé mého Syna:
Pláču
Pláču
Pláču
Pláču
Pláču

nad
nad
nad
nad
nad

lhostejností vůči mému Synu...
lhostejností k jeho výzvám...
utrpením lidstva bez víry...
bojem mezi národy...
duchovním bojem, v němž se nachází velká část mých dětí...

Volám vás, kteří přicházíte ke slovu této Matky:
VYZÝVÁM VÁS, ABYSTE ZŮSTALI VĚRNÍ, ABYSTE ŽILI VÍRU V CELÉ JEJÍ KRÁSE
A V MUČEDNICTVÍ VIDĚLI TRIUMF, KTERÝ VÁS ČINÍ PODOBNÝMI MÉMU SYNU.
Velká mašinérie zla si přivlastňuje to, co patří mému Synu: lidské stvoření, které udržuje v
rozkladu, aby vás na něm učinila závislými. Touto mašinérií je komunismus, který degradoval
člověka ve všech oblastech života a je živnou půdou pro násilí, rozdělení a odpor. Vznikla, aby
utlačovala lidstvo. Bolest bude pro mé děti silnější a povede vás k tomu, že budete nuceny zapřít
eucharistický zázrak a budete tvrdě zkoušeny.
Neochabujte, děti, neochabujte, zůstaňte pevné ve víře. Víte, že bolest je odčiněním a vaše oběti
nejsou ztracené.
Lidstvo přešlo z dřívějška do přítomnosti, a "nyní" začíná, když zlo zraňuje mé srdce tím, že útočí
na mé děti.
Živly rozpoutaly svou zuřivost, která se bude stupňovat, dokud se lidské bytosti nebudou cítit
zahnané do kouta a vrávorat ve víře. Je to lidstvo, které uráželo mého božského Syna uctíváním
falešných bohů.
Zplozenec zla přichází zničit člověka, rouhat se mému Synu a jeho církvi, pomlouvat, uctívat sám
sebe a vnucovat modly, které přenese do chrámů mého Syna. Události pokračují, Měsíc a Slunce
se budou vzájemně ovlivňovat, což povede k velkým geografickým změnám, živly povstanou s větší
silou,
a změní podnebí na Zemi.
Nemusíte se bát. Nebe je skutečně s vámi.
Dodržujte přikázání, neumdlévejte na cestě – nebudete sami. Můj Syn dá některým z mých
oblíbených dětí duchovní sílu a víru, aby vás udrželi na cestě mého Syna, a nezapomene, že anděl
Pokoje bude poslán z výsosti, aby vás v potřebných chvílích utěšil a udržel lid věrným.
Musíte si být jisti, že nejste sami, důtky jsou každým dnem blíž a silnější.
Vyzývám vás, abyste se modlili za zastavení pohromy komunismu. Ujišťuji vás, že
věrnost Otcovu domu, takovou, jakou jste nikdy nezažili, přijde potom.
Žehnám vám, děti, svou mateřskou ochranou.
Svým Neposkvrněným Srdcem vám žehnám a chráním vás.

Matka Maria
1714. Poselství Ježíše ze dne 16. září 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

NÁDOBY SLÁVY

Mé děti budou brzy čelit mnoha výzvám. Na zem přichází mnoho nedostatku, pronásledování
a podvodů. Mnohé z těch, které si myslí, že jsou nad podvodem, jsou ve skutečnosti samy
oklamány.
Mé děti, buďte opatrné a prověřujte vše, co je proti mému svatému Slovu. Mé Slovo potvrdí, co je
pravda.
Posilujte svou nejsvětější víru a vězte, že Já jsem s vámi ve všem, co děláte. Jsem s vámi,
ať procházíte čímkoli. Všechno jsem předvídal, než jsem vás povolal do tohoto času. Každé
z vás je jedinečně vybaveno pro to, čemu budete nyní čelit. Každý den jděte po cestách, které
Mě oslavují.
Buďte nádoby mé slávy na zemi. Buďte dětmi spravedlnosti, kterými nelze pohnout bez ohledu
na okolnosti. Zlý se vám bude snažit ztížit cestu. Zůstaňte neochvějné ve své víře a vytrvejte
až do konce, neboť konec již není daleko. Brzy budete tady se Mnou doma a vaše odměny se
budou hromadit.
Ježíš
2Tim 3, 12: A všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, zakusí pronásledování.
Jan 15, 18: Nenávidí-li vás svět, vězte, že mě nenáviděl dříve než vás.
1Thes 5, 21: Všecko zkoumejte, dobrého se držte,
1Jan 4, 1: Milovaní, nevěřte každému vnuknutí, nýbrž zkoumejte duchy, zda jsou z Boha; neboť mnoho
falešných proroků vyšlo do světa.
Řím 10, 17: Víra je tedy ze zvěstování a zvěstování z pověření Kristova.
Da 7, 20-22
20: i o deseti rozích, které mělo na hlavě, a o dalším, který vyrostl a před nímž tři spadly, totiž o tom rohu,
který měl oči a ústa mluvící troufale a jevil se větší než ostatní.
21: Viděl jsem, že ten roh vedl válku proti svatým a přemáhal je,
22: až přišel Věkovitý a soud byl předán svatým Nejvyššího; nadešla doba a království dostali do držení
svatí.

1715. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 14. září 2021.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

BEZ OBRÁCENÍ NEBUDETE SCHOPNI SPASIT SVÉ DUŠE

Milovaní lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
Jako velitel nebeských vojsk vás vyzývám, abyste se zaslíbili naší Královně a
Bolestiplné Matce.
Každé lidské stvoření je projevem božské lásky a Mateřské lásky. Naše Královna a Matka vás volá,
aby vás přivedla ke svému Synu, který se vydal na kříži jako pokorný Beránek za hříchy lidstva.
Naše Královna a Matka neodpočívá:
Neustále vás vyzývá a nabádá k obrácení, k modlitbě, k pokání.
Litovali jste svých špatných skutků a jednání, abyste kajícně vykročili na cestu ke spáse?
Jsou lidé, kteří jsou stále lhostejní k tomu, co vidí před svýma očima. Chtějí ignorovat pravdu této
chvíle, aby nepřemýšleli a nezměnili svůj život. Oklamaná stvoření! Bez změny života, bez touhy
a ochoty obrátit se, nebudou schopni spasit své duše.
Plameny pekla jsou strašná muka a naše Královna a Matka trpí neposlušností lidského stvoření.
V TENTO DEN ODČIŇME UTRPENÍ NEPOSKVRNĚNÉHO SRDCE NAŠÍ KRÁLOVNY A
MATKY.
Bez ztráty času, napravte to, napravte to...
Než bude příliš pozdě.
Modlete se, modlete se za Francii: je v nebezpečí.

Modlete se, modlete se, hora svaté Heleny přinese neštěstí, modlete se.
Modlete se, modlete se, Turecko potřebuje konverzi, způsobí lidstvu bolest.
Milovaní lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista, připravujte se duchovně, buďte bratrští, ochraňujte
se navzájem, zachovávejte přikázání a zkoumejte je.
BUĎTE POKOJEM, který lidstvo nemá.....
BUĎTE POŽEHNÁNÍM, které lidstvo nenabízí...
DODRŽUJTE VŠE, co vám předávám z Boží vůle.
Kéž je ve vás pokoj nástrojem k přemáhání zla.
Nebojte se, nebe vás vždy ochrání, nebojte se.
Žehnám vám, bráním vás před vším zlým.
Uctívejte Bolestiplnou Královnu a Matku.
Svatý Michael Archanděl
1716. Poselství Ježíše ze dne 17. září 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

VYSLYŠENÉ MODLITBY

V tomto období chci vyslyšet modlitby svých dětí, které Mi už dlouho věří, že na ně dostanou
odpověď. Toužím vás vidět, že budete žít životy požehnání, ale vy odmítáte byť jen uvěřit, že vás
zaopatřím.
Znovu Mi předložte své prosby, mé děti, a uvidíte, co udělám. Nastavte svá srdce tak, abyste věřily
všemu, co chcete vidět, aby se stalo. Nedržte se stranou, neboť Já jsem mocný Bůh a mohu učinit
víc, než o co můžete požádat nebo na co jen pomyslet.
Co se vám zdá nemožné, je pro Mne snadné vykonat.
Ježíš
Mt 7, 7: Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno.
1Jan 5, 14: Máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší, kdykoliv o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí.
Jan 15, 7: Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám.
1Jan 5, 15: A víme-li, že nás slyší, kdykoliv o něco žádáme, pak také víme, že to, co máme, jsme dostali
od něho.
Žid 4, 6: Trvá-li tedy možnost, aby někteří do odpočinutí vešli, a ti, kterým ta zvěst byla nejprve ohlášena,
pro neposlušnost nevešli.

1717. 18. září 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 30. srpna 2015.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

JAK VÁS MOHU POUŽÍT?

Mnozí z mých lidí si myslí, že jsou připravení vstoupit do svého osudu, ale jejich životy jsou
v chaosu.
Nedbají o své zdraví ani o své tělo, jejich finance jsou špatně rozvrženy a jejich domácnosti jsou
v nepořádku.
Moji lidé, jak vás mohu postavit před své ostatní děti, když je tomu tak? Musíte být střízliví, bdělí
a rozvážní ve všech záležitostech, mám-li vás mocně použít. Žádali jste Mě o mnoho, Já za to
požaduji mnoho na oplátku – vaše tělesné způsoby a touhy.
Mnohé z mých dětí v těchto časech konce nevstoupí do svých osudů a tužeb, protože jejich životy
jsou příliš neukázněné a Já skrze ně nemohu činit, co si přeji.
Chcete-li být Poslanými, mé děti, dejte si do pořádku své domovy i sebe.
Ježíš
Ef 4, 1-6
1: Proto vás já, vězeň kvůli Pánu, prosím, abyste tomu povolání, kterého se vám dostalo,
2: dělali čest svým životem, vždy skromní, tiší a trpěliví. Snášejte se navzájem v lásce
3: a usilovně hleďte zachovat jednotu Ducha, spojeni svazkem pokoje.
4: Jedno tělo a jeden Duch, k jedné naději jste byli povoláni;
5: jeden je Pán, jedna víra, jeden křest,
6: jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech.
1Kor 6, 19-20
19: Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od Boha?
Nepatříte sami sobě!
20: Bylo za vás zaplaceno výkupné. Proto svým tělem oslavujte Boha.
1Tim 3, 2: Nuže, biskup má být bezúhonný, jen jednou ženatý, střídmý, rozvážný, řádný, pohostinný,
schopný učit.
Tit 1, 7: Neboť biskup má být bezúhonný jako správce Božího domu. Nemá být nadutý, zlostný, pijan,
rváč, ziskuchtivý.
Lk 21, 33-34
33: Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou.
34: Mějte se na pozoru, aby vaše srdce nebyla zatížena nestřídmostí, opilstvím a starostmi o živobytí
a aby vás onen den nepřekvapil jako past.
Řím 12, 2: A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli
rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.
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VAROVAL JSEM

Život v tomto národu půjde dál "normálně" ještě nějaký čas, ale Já pak rychle přikročím
k soudu. Mé soudy jsou spravedlivé, mé děti, nemyslete si něco jiného.
Když to, co vidíte, vám připadá tvrdé, vzpomeňte si, že Já jsem svatý Bůh. Varoval jsem
a naléhavě žádal tento národ (Ameriku), aby se kál, znovu a znovu a znovu a má slova
padala do hluchých uší. Zlí kráčeli dál a nyní šlapou po mých lidech, kteří jsou nazýváni
mým Jménem, a to Já nebudu ignorovat.
Já milosrdným vždy prokazuji milosrdenství. Moji lidé, kteří jsou milosrdní, se nepotřebují
bát. Bezbožné budu soudit rychle, neboť stále se mi vzpírají a pokračují ve svých
zvrácenostech. Oni vskutku poznají, že JÁ JSEM mocný Jehovah, a uvidí mou obrovskou
moc!
Bouře přichází do Ameriky, bouře, která se připravovala už jistý čas a JÁ JSEM v této bouři.
Můj soud je v této bouři. Tato bouře přichází jako odpověď na zápach zla, jenž ke Mně
stoupá každý den z tohoto zkaženého národa – kdysi pro Mne skvělého – který se odvrátil
ode Mne a vzdoruje Mi všemi způsoby.
Modlete se nyní za vaše drahé ztracené, mé děti, zejména za ty, kteří tam bydlí, neboť
Amerika padne a její pád bude veliký. Její soud přijde v jediném dni a Já jí zcela odejmu její
moc. Od tohoto dne bude znát jen slabost a sama bude křičet o milosrdenství, jako tolik
jiných křičelo o milosrdenství před její válečnou mocí.
Je to má moc, která to udělá. JÁ JSEM Pán.
Bůh Otec
Př 6, 12-16
12: Ničemný člověk, muž propadlý ničemnostem, má plná ústa falše,
13: mrká očima, nohama cosi naznačuje, svými prsty ukazuje.
14: V srdci má proradnost, osnuje zlo v každém čase, vyvolává sváry.
15: Proto náhlá pohroma ho stihne, bude nenadále rozdrcen a nezhojí ho nikdo.
16: Těchto šest věcí Hospodin nenávidí a sedmá je mu ohavností:
Mi 2, 1-3
1: Běda těm, kdo strojí ničemnosti, páchají zlo na svých ložích, dopouštějí se ho za jitřního světla;
na to mají dost sil.
2: Žádostivě dychtí po polích – a uchvacují, po domech – a zabírají. Utiskují muže i jeho dům,
člověka i jeho dědictví.

3: Proto praví Hospodin toto: Hle, já na tu čeleď strojím zlo, z něhož nevyvléknete své šíje.
Přestanete chodit povýšeně, bude to zlý čas.
Mt 5, 7: Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství.
Zj 7-9
7: kolik si užila slávy a hýření, tolik jí dejte teď trýzně a žalu. Protože si namlouvá: Trůním jako
královna, vdovou nejsem a neokusím smutku –
8: proto v jediném dni dopadnou na ni pohromy: smrt i žal a hlad, a bude zničena ohněm. Neboť
mocný je Hospodin, Bůh, který ji odsoudil.
9: Pak budou naříkat nad ní a bědovat králové světa, kteří s ní smilnili a hýřili, až uvidí dým hořícího
města;
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DOKUD JE DEN

Mé děti se snaží pochopit vše, co se právě teď děje. Je přirozené, že s tím bojujete. Mé cesty
nejsou vaše cesty.
Řekl jsem vám, že se celé Písmo musí naplnit, abyste všechny mohly být povolány ke Mně
domů. Některé z vás pláčou, že vaše okolnosti nejsou optimální, a Já vám říkám: Učte se
ponižovat
a rozhojňovat.
Některé z vás pláčou, protože se vám stýská po minulosti, ale Já vám říkám - pracujte,
dokud je den, netruchlete nad tím, co nelze změnit. Některé z vás pláčou, že vás vaše vlády
utlačují, ale já vám říkám, že přijde mnohem horší pronásledování než to, které vidíte nyní. V
časech, které brzy přijdou, moji lidé položí své životy za víru ve Mne. A ti, kteří tak učiní,
budou mít v nebi velkou a mocnou odměnu, jakou si nikdy nedokážete představit.
Pracujte, dokud je den, mé děti. Přiveďte poslední ztracené duše do mého království. Konec
všech věcí se rychle blíží a velké budou odměny těch, kdo získávají duše!
Ježíš
Mk 16, 15-18
15: A řekl jim: "Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.
16: Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen.
17: Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit
novými jazyky;
18: budou brát hady do ruky, a vypijí-li něco smrtícího, nic se jim nestane; na choré budou vzkládat
ruce
a uzdraví je."
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ČAS ŽALMU 23, 5

Mé děti vstupují do doby velkého pronásledování. V tomto období vás, moji drazí, štědře
zaopatřím, aby to viděl celý svět. Ti kolem vás, kteří ve Mne nevěří, kteří Mne neustále
odmítají a kteří se Mi vysmívají, se obejdou beze Mne. Budou křičet na ulicích, protože
přede Mnou nestanuli.
V tomto čase uvidí mou ruku, která vás zaopatřuje. Uvidí, že máte hojnost, i když oni mají
nedostatek, a budou vás pronásledovat ještě intenzivněji. Radujte se, až se to stane, neboť
jste na cestě do nebe a jejich pronásledování vám zde hromadí odměnu za odměnou, kterou
můžete užívat po celou věčnost. Nepohrdejte jimi, neboť nemohou pochopit, co se děje,
a mají strach.
V této době jděte v mé lásce ke všem lidem, čiňte rychle pokání, pokud hřešíte, a buďte
připraveni být povoláni domů, neboť váš čas je nyní velmi blízko. Blíží se konec.
Ježíš
Ž 23, 1-6
1: Davidův. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.
2: Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod,
3: naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno.
4: I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá
hůl mě potěšují.
5: Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš.
6: Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se
budu vracet do nejdelších časů.
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Rychle konejte skutky, k nimž jsem vás povolal, moji lidé. Pracujte pilně, neboť váš čas je
velmi krátký. Brzy už Amerika nebude a vy budete velmi nečekaně povoláni domů.
Jeden den bude život běžet hladce a druhý den se navždy změní. Do vašich ulic se blíží
válka, to víte. Na hraní už není čas.

I mezi popelem budu mít v Americe zbytek, který Mě bude uctívat, který bude pozvedat mé
svaté Jméno, který bude na čas vyprávět ostatním o mé mocné síle a velké slávě, aby bylo
zachráněno více duší. Mé další děti budou náhle povolány domů ke Mně. (Neřekl mi, ani

neukázal, JAK budou povolány domů.)

Rychle se přichystejte a buďte připraveni. Čas vypršel.
Ježíš
1Thes 5, 2-4
2: Sami přece dobře víte, že den Páně přijde, jako přichází zloděj v noci.
3: Až budou říkat 'je pokoj, nic nehrozí ', tu je náhle přepadne zhouba jako bolest rodičku, a
neuniknou.
4: Vy však, bratří, nejste ve tmě, aby vás ten den mohl překvapit jako zloděj.
Lk 12, 18-20
18: Pak si řekl: 'Tohle udělám: Zbořím stodoly, postavím větší a tam shromáždím všechno své obilí i
ostatní zásoby
19: a řeknu si: Teď máš velké zásoby na mnoho let; klidně si žij, jez, pij, buď veselé mysli.'
20: Ale Bůh mu řekl: 'Blázne! Ještě této noci si vyžádají tvou duši, a čí bude to, co jsi nashromáždil?'

1722. Poselství Ježíše ze dne 21. září 2021.
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BLÍŽÍTE SE K VAROVÁNÍ

Milované děti, přijměte mé požehnání. Jste můj lid, který miluji.

Děti, přicházím k vám znovu, abych vás vyzval odmítnout hřích a dobře Mě
poznat, abyste se nenechaly tak snadno zmást.
Odmítly jste Mě poznat, proto Mě nepoznáváte, pohrdáte přikázáními, svátostmi,
eucharistickou slavností a řádným přijímáním. Pro většinu z mých dětí je to jen symbolika,
ztráta času, kdy Mne přijímají jen kvůli vnějškovému zdání.
Aniž byste naslouchaly výzvám domu Otce, jdete dál s lidským já, nadmutým zvráceností,
kterou v sobě nesete. Vytváříte zákony, které podporují zabíjení nevinných, a tento nejtěžší
hřích vyvolává utrpení lidstva.
Stvoření vás nezná…
Jste generací, která se bouří proti svému Pánu a svému Bohu.
Domýšlivé lidské ego nezná lásku k bližnímu…
Neposlušnost je potravou mnoha lidských tvorů…
Na věrnost je pohlíženo jako na absurditu, a proto jste ve velkém nebezpečí, neboť vám
chybí upřímnost a bratrská láska, která by vám dovolila přežít, kdybyste se navzájem chránili.
To jsou pro mé lidi vrcholné chvíle, kdy se lidské stvoření nechalo svést na scestí s krajní
poslušností
a vydalo se vlkům jako ovce bez pastýře [Mk 6, 34].
Čekají vás větší a strašnější utrpení, krize všeho druhu, pronásledování kvůli tomu, že jste
mými dětmi, že se lišíte od ostatních, kteří jsou ponořeni do hříchu a neposlušnosti.
ČAS JE KRÁTKÝ… Sociální neklid sílí, komunismus je připraven zaútočit na lidstvo a
uvrhnout je do války.
Blížíte se k Varování.
Varování přijatá mým domem se naplňují před vašima očima a budou se
naplňovat i nadále. Pšenice se odděluje od koukolu.
Ne všichni, kdo se nazývají mými dětmi, dosáhnou konce.
Uchovávejte si potraviny, bude jich nedostatek. Připravte požehnané hrozny a uložte med.
Mějte u sebe olej milosrdného Samaritána a léky, které vám můj dům dal poznat (*).
Mějte u sebe geránium, které mé děti nazývají olejem svatého archanděla Michaela na
počest mého milovaného archanděla.
Blížíte se k Varování…
K očekávaným událostem, které se mají stát před Varováním, může dojít během
několika dnů. Duchovní bída lidstva vás vede do propasti.
Stydíte se modlit, žehnat a být bratrští, neboť mnoho mých dětí má srdce z kamene.

LÁSKA VYHASÍNÁ… Ďábel o to usiluje tváří v tvář prázdnému lidství, zbavenému
Mne
a bez citů.
Mé děti se nemusí bát, mé milosrdenství je chrání a má Nejsvětější Matka je přikrývá svým
pláštěm.
Kupředu, moji lidé! Jděte vpřed s vírou, s nadějí, s jistotou nového nebe a nové země
[Zj 21, 1].
Můj anděl pokoje vás stále pozoruje s nekonečnou láskou a od nynějška vás bude
chránit!
Jděte vpřed beze strachu, jste moji lidé, nezastavujte se, nosím vás ve svém Nejsvětějším
Srdci.
S věčnou láskou,
Váš Ježíš

(*) Speciál o budoucích chorobách. Aktualizováno.
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VYKROČTE

V tomto čase si přeji, aby lidé všude činili pokání. Čiňte pokání, i když si nejste jisti, že jste
zhřešili, protože se musíte ujistit, že už vám žádný hřích nezbyl. Přeji si mnoho pokání pro
toto příští období.
Beru vás do posledního probuzení, děti, i když se váš svět kolem vás rychle mění. Budou dny,
kdy sotva popadnete dech kvůli všemu, co se bude dít na zemi, avšak tyto věci byly
předpověděny a Já vás stále držím v dlani své mocné ruky.
Nebojácně vykročte, abyste konali skutky, k nimž jsem vás povolal. Vykročte a dokončete
úkoly, které jsou před vámi. Není čas soustředit se na sebe, ale na miliony ztracených duší na
zemi, které brzy zahynou, aniž by o Mně kdy slyšely, pokud neodpovíte na mé volání.
Brzy – velmi brzy – budete všichni tady se Mnou.
Ježíš

Mt 4, 17: Od té chvíle začal Ježíš kázat: "Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské."
Mk 1, 15: "Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu."
2Tim 1, 9: Který nás spasil a povolal svatým povoláním ne pro naše skutky, nýbrž ze svého
rozhodnutí a z milosti, kterou nám daroval v Kristu Ježíši před věčnými časy.
Mt 22, 14: "Neboť mnozí jsou pozváni, ale málokdo bude vybrán."
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DVEŘE BUDOU ZAVŘENY

Dal jsem vám další šanci, abyste Mi sloužili. Dal jsem vám malé časové okno, abyste získali
více moudrosti a poznání pro nadcházející čas, ale jestli tento čas promarníte, nebude vám
dán další a ponesete následky svých rozhodnutí. Ne proto, že bych byl rozhněván, ale
protože jsem spravedlivý soudce.
Někteří z mých lidí a mnozí, kteří nejsou skutečně moji, kteří se nazývají mým Jménem,
promarní tento čas, jako promarnili všechen čas předtím. Následky budou kruté, protože až
dopadnou soudy, nebudou mít žádnou moudrost a žádná jim nebude k dispozici, aby ji našli
v tom čase. Až se rozmnoží pohromy, hladomory a války, budou běhat sem a tam, ale
žádných odpovědí se jim nedostane. Dveře budou zavřené a oni zůstanou bez nich.
Nebuďte jako nerozumné panny, moji lidé, neboť jsem vám prokázal velké milosrdenství.
Mnozí z mého lidu se modlili a žádali více času, aby mohli přivést ztracené duše do mého
království, a Já jsem vám k tomu poskytl malé časové okno. Neplýtvejte jím, neboť nemám
zalíbení v pošetilosti. Využijte tento čas.
Byl jsem dlouho trpělivý se všemi svými dětmi i se všemi, kteří nejsou moji, ale můj Duch
nebude s člověkem vždy bojovat. Naplním své Slovo, a až se ten čas začne odehrávat,
nebudu litovat – konec přijde.
Dveře budou zavřeny a těm, kdo nyní odmítají činit pokání, už nebude prokázána žádná
milost. Čas se všem lidem krátí.
Ježíš
Ef 4, 13-1513: Až bychom všichni dosáhli jednoty víry a poznání Syna Božího, a tak dorostli zralého
lidství, měřeno mírou Kristovy plnosti.
14: Pak už nebudeme nedospělí, nebudeme zmítáni a unášeni závanem kdejakého učení – lidskou
falší, chytráctvím a lstivým sváděním k bludu.
15: Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. On je hlava.

, 3: Hospodin však řekl: "Můj duch se nebude člověkem věčně zaneprazdňovat. Vždyť je jen tělo. Ať
je jeho dnů sto dvacet let."
Př 4, 6-8
6: Neopouštěj ji, bude tě střežit. Miluj ji, bude tě chránit.
7: Počátek moudrosti je: Snaž se získat moudrost, za všechno své jmění získej rozumnost.
8: Obklop se jí, vyvýší tě; oslaví tě, když ji obejmeš.
Mt 25, 1-13
1: Tehdy bude království nebeské, jako když deset družiček vzalo lampy a vyšlo naproti ženichovi.
2: Pět z nich bylo pošetilých a pět rozumných.
3: Pošetilé vzaly lampy, ale nevzaly si s sebou olej.
4: Rozumné si vzaly s lampami i olej v nádobkách.
5: Když ženich nepřicházel, na všechny přišla ospalost a usnuly.
6: Uprostřed noci se rozlehl křik: 'Ženich je tu, jděte mu naproti!'
7: Všechny družičky procitly a dávaly do pořádku své lampy.
8: Tu řekly ty pošetilé rozumným: 'Dejte nám trochu oleje, naše lampy dohasínají!'
9: Ale rozumné odpověděly: 'Nemůžeme, nedostávalo by se nám ani vám. Jděte raději ke kupcům
a kupte si!'
10: Ale zatímco šly kupovat, přišel ženich, a které byly připraveny, vešly s ním na svatbu; a dveře
byly zavřeny.
11: Potom přišly i ty ostatní družičky a prosily: 'Pane, pane, otevři nám!'
12: Ale on odpověděl: 'Amen, pravím vám, neznám vás.'
13: Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu.
Mt 7, 21-25
21: Ne každý, kdo mi říká 'Pane, Pane', vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého
Otce v nebesích.
22: Mnozí mi řeknou v onen den: 'Pane, Pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém
jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů?'
23: A tehdy jim prohlásím: 'Nikdy jsem vás neznal; jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti.'
24: A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil
svůj dům na skále.
25: Tu spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice, a vrhly se na ten dům; ale nepadl, neboť
měl základy na skále.

1725. 26. září 2021. Připomínka poselství Boha Otce ze dne 12. října 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), http://wingsofprophecy.blogspot.cz/

UŽ NEZBÝVÁ MOC ČASU

Modlila jsem se v časných hodinách tohoto rána za prezidenta Trumpa a Ameriku, a když jsem
se modlila, uslyšela jsem v duchu… tik tak… tik tak… tik tak… Mohla jsem doslova slyšet tikání
hlasitých hodin, jako slyšíte u hodin, které mají vteřinovou ručičku.
Moji lidé, už nezbývá moc času. Nařídil jsem soud nad Amerikou za její hříchy, za hřích vraždy
nevinných duší, které jsem stvořil, za hřích vzpoury proti Mně, za odvrácení ode Mne a za uctívání
falešných bohů místo Mne.
Stvořil jsem tě a všechnu nádheru a bohatství uvnitř tebe a ty jsi Mne odvrhla jako odpad.
Nyní změním tvou krásu, nádheru a bohatství, uctívané po celém světě, v odpad. Už se více
nepozvedneš, Ameriko. Upadneš v nemilost, ačkoli lidé mého Zbytku po jistou dobu zůstanou,
aby přivedli duše do mého království. Obdařím je duchovními dary, aby přežili, a dokonce aby
se jim dařilo, až povedou pro Mne ztracené v čase pronásledování, jaké nikdy dříve nebylo viděno
ve vaší zemi.
Rozluč se se svou nádherou a bohatstvím, Ameriko, neboť jsi probudila můj hněv a ten na tebe
dopadne.
Už nezbývá moc času.
Bůh Otec.

Ex 30, 3: Nebudeš mít jiného boha mimo mne.
Ez 20, 8: Ale oni se mi vzepřeli a nechtěli mě ani slyšet. Žádný neodhodil ohyzdné modly, k nimž vzhlížel,
a neopustil egyptské hnusné modly. I řekl jsem, že na ně vyleji své rozhořčení, a tak dovrším svůj hněv
proti nim uprostřed egyptské země.
Ez 5, 6-9
6: Vzepřel se však proti mým řádům a nařízením svévolněji než pronárody a země, jež jsou okolo něho; mé
řády znevážili a mými nařízeními se neřídili.
7: Proto praví Panovník Hospodin toto: Poněvadž hlučíte více než pronárody, které jsou okolo vás, ale
mými nařízeními se neřídíte a mé řády nezachováváte, ba ani nejednáte podle zvyklostí pronárodů, jež
jsou okolo vás,
8: proto praví Panovník Hospodin toto: Jsem proti tobě, Jeruzaléme, a vykonám uprostřed tebe soudy
před očima pronárodů.
9: Pro všechny tvé ohavnosti vykonám v tobě, co jsem ještě nevykonal a už nikdy nic takového
nevykonám.
Iz 1, 4-9
4: Ach, pronárode hříšný, lide obtížený vinou, potomstvo zlovolníků, synové šířící zkázu! Opustili
Hospodina, Svatého, Boha Izraele, znevážili, odcizili se mu.
5: Nač vás ještě bít? Jste jen umíněnější. Hlava je celá chorá a celé srdce zemdlené.
6: Od hlavy až k patě nic zdravého není. Samá modřina a jizva i čerstvá rána, nejsou vymačkány ani
obvázány ani ošetřeny olejem.

7: Vaše země je zpustošená, vaše města vypálená ohněm, vaši půdu vám před očima vyžírají cizáci;
je zpustošená, cizáky podvrácená.
8: Dcera siónská zůstala jako chatrč na vinici, jako budka v okurkovém poli, jako obležené město.
9: A kdyby Hospodin zástupů nám neponechal hrstku těch, kdo přežili, byli bychom jako Sodoma, podobni
Gomoře bychom byli.
Sf 2, 13-15
13: Napřáhne svou ruku proti severu, zahubí Ašúra, z Ninive učiní zpustošené místo, stepní suchopár;
14: v jeho středu budou odpočívat stáda, všechna zvěř toho pronároda. Na hlavicích sloupů tam bude
nocovat pelikán a sýček. Jaký to zpěv zazní z oken! Na prahu trosky, cedrové deštění vytrháno.
15: Tohle je město jásotu, které tak bezpečně trůnilo a v srdci si namlouvalo: Není nade mne. Jak bylo
zpustošeno! Jen zvěř tam odpočívá. Každý, kdo přejde kolem, posměšně sykne a mávne rukou.
Mal 3, 13-18
13: Příliš smělá jsou vaše slova proti mně, praví Hospodin. Ptáte se: Co mluvíme proti tobě?
14: Říkáte: Sloužit Bohu není k ničemu. Co z toho, že jsme před ním drželi stráž a že jsme chodili před
Hospodinem zástupů zachmuřeně?
15: Proto za šťastné pokládáme opovážlivce. Mají úspěch, ač se dopouštějí svévolností, pokoušejí Boha,
a přece uniknou.
16: Tehdy ti, kteří se bojí Hospodina, o tom rozmlouvali; Hospodin to pozoroval a slyšel. A byla před ním
sepsána pamětní kniha se jmény těch, kteří se bojí Hospodina a mají na mysli jeho jméno.
17: Ti budou, praví Hospodin zástupů, v den, který připravuji, mým zvláštním vlastnictvím, budu k nim
shovívavý, jako bývá shovívavý otec k synu, jenž mu slouží.
18: Potom uvidíte rozdíl mezi spravedlivým a svévolníkem, mezi tím, kdo Bohu slouží, a tím, kdo mu
sloužit nechce.

1726. Poselství Ježíše ze dne 27. září 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), http://wingsofprophecy.blogspot.cz/

BUĎTE VELMI OSTRAŽITÍ
Mé děti, čas vašeho návratu domů se rychle blíží. Přeji si, abyste se připravily, abyste byly
připraveny opustit své pozemské příbytky.
Přeji si, abyste se každé z vás velmi pečlivě zkoumalo. Hledejte i ty nejmenší stopy hříchu.
Zkoumejte svá srdce, zda v nich není neodpuštění. Hledejte ve svých srdcích urážku. Zkoumejte
svá srdce, zda v nich není chtíč a modlářství. Je v nich nějaká chamtivost? Nějaká faleš, které jste
nelitovaly? Je v nich byť sebemenší stopa pýchy?
Přeji si, abyste odložily každý hřích, který v sobě najdete, abyste byly připraveny přijít domů, až
vás zavolám. Buďte nyní velmi ostražité, mé děti, neboť nepřítel vašich duší se potuluje a hledá,
koho by pohltil.
Ježíš
Petr 5, 4,-14

4: Když se pak ukáže nejvyšší pastýř, dostane se vám nevadnoucího vavřínu slávy.
5: Stejně se i vy mladší podřizujte starším. Všichni se oblečte v pokoru jeden vůči druhému, neboť
'Bůh
se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost '.
6: Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas.
7: 'Všechnu svou starost vložte na něj ', neboť mu na vás záleží.
8: Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako 'lev řvoucí ' a hledá, koho by
pohltil.
9: Vzepřete se mu, zakotveni ve víře, a pamatujte, že vaši bratří všude ve světě procházejí týmž
utrpením
jako vy.
10: A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás
obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ.
11: Jemu náleží panství na věky věků! Amen.
12: Prostřednictvím Silvána, kterého mám za věrného bratra, vám toto krátce píšu, abych vás
povzbudil
a dosvědčil vám, že taková je pravá milost Boží; v ní stůjte.
13: Pozdravuje vás vaše spoluvyvolená, která je v Babylónu, a Marek, můj syn.
14: Pozdravte jedni druhé políbením lásky. Pokoj všem vám, kteří jste v Kristu.

1727. Poselství Ježíše ze dne 28. září 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), http://wingsofprophecy.blogspot.cz/

MŮJ NÁVRAT

Mnohé z mých dětí žijí každý den, jakoby konec už nyní nebyl blízko. Popírají skutečnost
mého návratu. Můj návrat je pro ně nějakou vzdálenou událostí, a přesto, kdyby znaly
a chápaly pravdu, připravily by se, a připravily by se dobře.
Mé pravé děti, nedovolte nepříteli, aby vás oklamal, že vám zbývá více času, než jej ve
skutečnosti máte. Čas je velmi krátký a Já vás budu volat domů. Vše, co bylo předpověděno
v mém svatém Slovu, se již začalo dít a nyní, když je to uvedeno do pohybu, nemůže to být
a nebude zastaveno.
Chci, aby se mé děti vrátily domů ke Mně.
Ježíš
Mt 24, 44
44: Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete.

1728. Poselství Ježíše ze dne 29. září 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), http://wingsofprophecy.blogspot.cz/

VÍCE SVĚTŠTÍ

V tomto čase ode Mne mnozí odpadají. Mnozí se zabývají hlavně jinými záležitostmi nebo
ztrácejí víru v době smutku či ztráty.
Mé děti, žijete v době Velkého odpadlictví. V době Velkého odpadlictví jsou lidé všude velmi
zaneprázdněni a zaměstnáni světem a věcmi tohoto světa. Vidíte to nyní kolem sebe. Jak se
lidé stále víc zabývají světem, jejich myšlenky se stávají více světské.
Musíte si co nejpečlivěji střežit svůj čas se Mnou, jak jsem vám již dříve připomněl. Nic nesmí
vstoupit mezi nás – nepřítel se bude pokoušet vám přinést rozptýlení. Bude se snažit vnést
zaneprázdněnost a jiné potřeby, aby vás odradil od mého Slova. Bude vám vkládat do mysli
myšlenky na starosti, když se budete chtít modlit. Všechny tyto věci vám zabrání vstoupit do
mé Přítomnosti a čerpat ode Mne dodatečnou sílu pro tento čas, a než si uvědomíte, co se
děje, bude následovat chaos a vy nebudete připraveny.
Mé děti, pevně se rozhodněte a potlačte všechny ostatní myšlenky a rozptýlení, které by vás
zdržovaly od mé Přítomnosti, protože vás chci posílit pro bitvu, která je před vámi. Vlastními
silami ji nemůžete přežít.
Ježíš
2Thes 4-10
4: Proto jsme na vás hrdi v církvích Božích, neboť vaše víra je vytrvalá v každém pronásledování
a útisku, které snášíte:
5: to je předzvěst spravedlivého soudu Božího. Tak se stanete hodnými Božího království, pro něž
trpíte.
6: A je spravedlivé, že Bůh všem, kteří vás utiskují, odplatí útiskem,
7: a vás utiskované spolu s námi vysvobodí, až se zjeví Pán Ježíš z nebe se svými mocnými anděly,
8: aby v plameni ohně vykonal trest na těch, kteří neznají Boha, a na těch, kteří odpírají poslušnost
evangeliu našeho Pána Ježíše.
9: Jejich trestem bude věčná záhuba 'daleko od Pána a slávy jeho moci ',
10: až v onen den přijde, aby byl oslaven svým lidem a veleben těmi, kdo uvěřili; také vy jste uvěřili
našemu svědectví.

1729. Poselství Ježíše ze dne 30. září 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), http://wingsofprophecy.blogspot.cz/

BUĎTE STÁLE OSTRAŽITĚJŠÍ

Mnohé z mých dětí v tomto čase trpí zvýšenými útoky nepřítele vašich duší. Tyto útoky budou
pokračovat a stále se stupňovat, jak se budete blížit ke konci času.
Musíte být stále ostražitější, děti, abyste se chránily před osobním zraněním, abyste chránily to, co
vlastníte, abyste se modlily za vše, co se vás týká, protože nepřítel vašich duší se vám vždy snaží
způsobit bolest a ztrátu.
Nyní, kdy čelíte všemu, co vychází najevo, je pro mnohé z vás čas zranitelnosti, a tedy
nejvhodnější doba pro skryté útoky a útoky, které přicházejí z ničeho nic. Zdánlivé nehody, když
jste samy, nejsou náhodné, ale záměrné.
Buďte si stále vědomy toho, že v tomto čase neutrpíte ztrátu.
Ježíš

1Petr 5, 8: Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako 'lev řvoucí ' a hledá, koho by
pohltil.

1730. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 26. září 2021.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

SLUNCE POTEMNÍ A MĚSÍČNÍ SVIT UŽ NEUVIDÍTE

Milovaní lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
Sjednoceni jako děti téhož krále, vás vyzývám, abyste se připojili k mým nebeským
legiím a spolu s nimi bojovali proti hříchu a ďáblově nepravosti.
Cestu lidstva vyznačují znamení na nebi i na zemi, aniž by Boží lidé pozvedli oči k nebi.
Následkem lhostejnosti a velké nevíry budou lidé trpět i nadále. Nebojíte se Boha, žijete
v nemravnosti, neposlušnosti a v bahně hříchu.
Náš Král a Pán Ježíš Kristus, nekonečné milosrdenství, žádá svou Matku,
aby již déle nezadržovala Boží rámě, aby nebylo ztraceno více dětí.
Jak se čas zrychluje, utrpení se zdvojnásobuje a hřích roste. Neposlušnost, bezbožnost
a nevíra mezi většinou lidstva, povedou k bičování lidí našeho Krále a Pána Ježíše Krista.
Jdeme vpřed na obranu dětí našeho Krále a Pána Ježíše Krista a čekáme na znamení, které nám
dá náš Král, abychom přišli na pomoc duším, které zůstávají věrné.
ZAPOMNĚLI JSTE, ŽE TATO GENERACE BUDE KRUTĚ BIČOVÁNA OHNĚM?
Proč neustále hřešíte!
Uvidíte samotnou zemi hořet, až praskne…
Kvůli zvýšené aktivitě budou sopky vypouštět oheň, kouř a plyny, které zabrání přežití velké části
lidstva.
Vidím, jak při otřesech země mnozí ve strachu padají na zem a pak pokračují v hříchu.
Slunce potemní a měsíční svit už neuvidíte v kouři sopek.
Jste to vy, kteří jste urazili našeho Krále a Pána Ježíše Krista, kdo musí činit nápravu,
modlit se a milovat vše, co vám dala Boží vůle a čím jste pohrdli.
Pokračujte v lidské pošetilosti, dokud na toto zvrácené pokolení nepřijde velký trest.
Připravte si zásoby podle možností každého z vás.
Modlete se, Boží děti, modlete se za Argentinu, lid se bude bouřit.
Modlete se, Boží děti, modlete se za Brazílii, trpí, aby byla očištěna.
Modlete se, Boží děti, modlete se za Balkán, připravují se válečné strategie.
Modlete se, Boží děti, modlete se za Bali, sopka Agung vyvolává velký strach.
Jako Kníže nebeských legií vás vyzývám, abyste se připravili, obrátili a rozhodli se k vnitřní změně,
jinak bude pro vás těžké dosáhnout obrácení.
Pýcha vede lidské bytosti k pádu… Dávejte si pozor!

Děti Boží, nebojte se, choďte v míru a neubližujte svým bližním.
Děti Boží, buďte pokornými služebníky naší Královny a Matky, abyste pod její ochranou zůstali v její
podobnosti: stvořeními víry.
Boží ruka vás neopustila.
Mějte víru a vyměňte strach za pevný úmysl změny.
Žehnám vám, lidé Boží.
Svatý archanděl Michael

1731. 2. října 2021. Připomínka poselství Boha Otce ze dne 10. října 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), http://wingsofprophecy.blogspot.cz/

V JEDINÉ HODINĚ

Mé děti se dívaly, jak jejich svět prudce klesá do žumpy hříchu. Díval jsem se taky. Cítily jste
smutek, jak svět, který Mě kdysi alespoň uznával za Boha, se vzbouřil a pyšně odpochodoval
jiným směrem. Mé děti se rmoutí, neboť vědí, co přijde. Vy víte, že na vzpouru se vždy odpovídá
soudem.
Ti, kdo se vzbouřili proti mému Stvoření, ti, kdo se postavili proti tomu, co jsem nařídil v mém
Slovu, kdo se vzepřeli a stále se bouří proti všemu, co je ve světě kolem nich ode Mne, budou
čelit palčivému soudu, jemuž nebudou moci uniknout. Vše, o co tvrdě bojovali, aby měli, to ztratí.
Vše, o čem si myslí, že získají, toho zanechají, neboť to zničím.
Mé děti, řekl jsem vám, abyste se rozloučily se světem kolem vás. Řekl jsem, abyste pověděly
těm, které milujete, všechno, co máte na srdci. Mé soudy jsou nyní ustanoveny a zkáza přijde
rychle. Až budu ničit národ Ameriky, udělám to okamžitě.
Budete stát s ústy dokořán, až uvidíte, jak se to stane. V jediné hodině se celý svět změní a už
nikdy nebude zase stejný. Rozhodnutí jediného člověka jej navždy změní, ale bude to má ruka,
která jím pohne.
Připomínejte si má slova.
Bůh Otec
Zj 18, 3-11
3: neboť vínem Božího hněvu pro smilství té nevěstky byly opojeny všecky národy, králové světa s ní
smilnili a bohatí kupci země bohatli z její rozmařilosti a přepychu.“
4: A slyšel jsem jiný hlas z nebe: "Vyjdi, lide můj, z toho města, nemějte účast na jeho hříších, aby vás
nestihly jeho pohromy.
5: Neboť jeho hříchy se navršily až k nebi a Bůh nezapomněl na jeho viny.
6: Odplaťte po zásluze té nevěstce, dvojnásob jí odplaťte za její činy! V poháru, který připravovala,
připravte pro ni dvojnásob;

7: kolik si užila slávy a hýření, tolik jí dejte teď trýzně a žalu. Protože si namlouvá: Trůním jako královna,
vdovou nejsem a neokusím smutku –
8: proto v jediném dni dopadnou na ni pohromy: smrt i žal a hlad, a bude zničena ohněm. Neboť mocný
je Hospodin, Bůh, který ji odsoudil."
9: Pak budou naříkat nad ní a bědovat králové světa, kteří s ní smilnili a hýřili, až uvidí dým hořícího
města;
10: z hrůzy nad jeho zkázou neodváží se přiblížit a budou naříkat: "Běda, běda, ty veliký Babylóne,
město tak mocné, jak v jedinou hodinu byl nad tebou vykonán soud!"
11: A bohatí kupci země naříkají a bědují nad ním, protože už nikdo nekoupí jejich zboží.

1732. 3. října 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 20. ledna 2011.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), http://wingsofprophecy.blogspot.cz/

BUDE PŘIBÝVAT MÝCH SLOV, KTERÉ VÁM DAJÍ MOJI PROROCI

V příštích dnech bude přibývat mých slov, které vám dají moji proroci. Přeji si, aby můj lid činil
pokání, dokud je ještě čas. Některé z vás pošlu na temná místa, na cizí místa, která jste neznali,
aby tato Slova předávali a konali tam mou vůli. Některé z vás povolám k modlitbě. Mnohé z vás
povolám, aby se Mnou ustoupili stranou.
Je čas, aby můj lid zjednodušil svůj život. Omezte, moji lidé, omezte přebytky, zbytečnosti,
povrchní prvky svého života, protože v časech, které přijdou, vám to bude pomocí.
Americký národ brzy zasáhne katastrofa v takovém rozsahu, že postihne všechny národy, a můj lid
není připraven. Prokázal jsem tomuto národu velkou lásku, ale on se ke Mně obrátil zády a jeho
cesty již nejsou mými cestami.
Moji lidé ignorovali má slova, odvrátili se od mých Přikázání a jdou po svých vlastních cestách.
Jejich srdce se ode Mne vzdálila a jejich životy se zapletly do světa, v němž žijí. V časech, které
mají přijít, tomu tak nebude, neboť pokud zanedbají přiblížit se ke Mně, zaniknou na zemi.
Moji lidé, cožpak to nevíte? Nechápete ještě, že beze Mne nemůžete přežít to, co přichází? Cožpak
nevíte, že toužím po zvuku vašeho hlasu, který Mě volá? Toužím po našich společných intimních
chvílích, po tom, abyste se ke Mně přiblížili a hledali mou Tvář. Toužím, abyste ve věcech svého
života hledali mé srdce, a nenásledovali své vlastní.
Mnozí z vás naplnili svůj čas, ve kterém žijete, světským potěšením, rozptýlením, zábavami,
a zapomněli jste na Mne. Neuvědomujete si skutečnou cenu těchto rozptýlení.
Ježíš
Ž 9, 17-18
18: Do podsvětí se navrátí svévolníci, všechny pronárody, jež na Boha zapomněly.
19: Ubožák však nikdy neupadne v zapomnění; naděje ponížených nikdy neztroskotá.

Da 9, 5-6
5: Zhřešili jsme a provinili se, jednali jsme svévolně, bouřili se a uchýlili od tvých přikázání a soudů.
6: A neposlouchali jsme tvé služebníky proroky, kteří mluvili ve tvém jménu našim králům, našim
velmožům, našim otcům a všemu lidu země.
Iz 29, 13: Panovník praví: Protože se tento lid přibližuje ke mně ústy a ctí mě svými rty, ale svým srdcem
se ode mne vzdaluje a jejich bázeň přede mnou se stala jen naučeným lidským příkazem.
Ž 73, 28: Mně však v Boží blízkosti je dobře, v Panovníku Hospodinu mám své útočiště, proto vyprávím
o všech tvých činech.
Tit 2, 12: A vychovává nás k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti a světských vášní, žili rozumně,
spravedlivě a zbožně v tomto věku.
Jak 4, 8: Umyjte si ruce, hříšníci, a očisťte svá srdce, lidé dvojí tváře!

1733. Poselství Ježíše ze dne 4. října 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), http://wingsofprophecy.blogspot.cz/

BUĎTE PŘIPRAVENI SE ROZHODNOUT

Ach, mé děti, nyní jdete v nejtěžším období tohoto času. Budete nuceny znovu a znovu volit, zda
Mě milujete víc než svět; víc než své pozemské pohodlí; víc než kohokoli nebo cokoli jiného.
Nebude to pro vás snadné období.
Občas budete pokoušeny přát si minulé časy, kdy jste se cítily spokojeně a byly milovány, neboť
v této době nepřítel vašich duší všude rozdmýchává nenávist vůči mému lidu.
Připravte se jít domů domů, mé děti, neboť váš návrat domů se blíží a přijde vskutku velmi brzy.
Někteří z vás neuvidí přicházet zlo, jiní však ano. Neděste se toho, ale buďte vždy připraveny se
rozhodnout.
Ježíš
Mt 10, 33 : Ale kdo mě však zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi.
Ef 6, 11: Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům.
Zj 13, 16-18
16: A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele
cejch,
17: aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména.
18: To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo
šest set šedesát šest.

1734. Poselství Ježíše ze dne 5. října 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), http://wingsofprophecy.blogspot.cz/

JAK MĚ MŮŽETE POZNAT
Mnoho mých dětí touží po důvěrnějším vztahu se Mnou. Toužíte Mě lépe poznat, nejen se
Mnou mluvit, ale také slyšet, jak vám odpovídám. I Já po tom toužím, ale mnoho věcí ve
světě se uchází
o váš čas a pozornost - rodina, přátelé, práce, světská potěšení.
Já jsem poslední na vašem seznamu.
Proč Mi dáváte to, co vám zbývá, místo toho, abyste Mi daly to nejlepší? Jak můžete
očekávat, že Mě poznáte, když Mi nevěnujete žádný čas?
Ježíš
Jan 17, 3: A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi
poslal, Ježíše Krista.
Řím 12,2: A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli
rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.
Jr 9, 23-24
23: "Chce-li se něčím chlubit, ať se chlubí, že je prozíravý a zná mne; neboť já Hospodin prokazuji
milosrdenství a vykonávám na zemi soud a spravedlnost; to jsem si oblíbil, je výrok Hospodinův."
24: Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy potrestám všechny, kteří se obřezávají, a přesto
jsou neobřezaní.

1735. Poselství Boha Otce ze dne 6. října 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), http://wingsofprophecy.blogspot.cz/

JEN JÁ A VY
Mé děti si času se Mnou neváží tak jako Já. Nedáváte Mi přednost tak, jako Já dávám
přednost vám.
Pozoruji vás, jak se zabýváte svým dnem, a doufám, že si uděláte čas přijít do ústraní
promluvit si se Mnou, jen Já a vy. Čekám a doufám, že budu s vámi alespoň pár minut
o samotě. Ne na šeptanou modlitbu, když spěcháte od jednoho úkolu k druhému,
ale na čas o samotě, který je jen pro Mne a pro vás.
Z mé velké lásky k vám jsem vám dal domov zde se Mnou na celou věčnost. Udělil jsem vám
tolik požehnání, abyste se z nich těšily i zde, také během svého pobytu na zemi. Obětoval

jsem mého vlastního Syna a přihlížel jeho smrti na zemi, abyste sem mohly přijít a trávit se
Mnou věčnost.
Jak je možné, že se nestaráte dost o to, abyste každý den trávily čas se Mnou? Dal jsem vám
mé nejlepší, a vy Mi přesto dáváte to, co vám z vašeho času a pozornosti zbylo – často vůbec
nic.
Bůh Otec
Mt 6, 19-21
19: Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde je zloději vykopávají a kradou.
20: Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani rez a kde je zloději nevykopávají a nekradou.
21: Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.
Mt 6, 33: Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.
Jan 15, 5: Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné
ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic.

1736. Poselství Ježíše ze dne 7. října 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), http://wingsofprophecy.blogspot.cz/

JSTE DALEKO

Proč stojíte daleko, jako bych byl nepřístupný? Proč se tak málo mých dětí snaží vstoupit
do mé Přítomnosti? Otevřel jsem vám dveře, abyste ke Mně přišli skrze mého Syna Ježíše,
ale vy stojíte daleko.
V mé Přítomnosti je vše, co kdy budete potřebovat. V mé Přítomnosti je radost, pokoj, který
si ani neumíte představit, přijetí, láska, uzdravení a vysvobození. V mé Přítomnosti je plnost
všech věcí, všeho, co je dobré.
Přijďte blíž a poznejte Mě jako svého milujícího Otce. Toužím vás zahrnout požehnáním,
ale stojíte ode Mne daleko.
Bůh Otec
Žid 4, 16: Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost
a pomoc v pravý čas.
Ž 16, 11: Stezku života mi dáváš poznat; vrcholem radosti je být s tebou, ve tvé pravici je neskonalé
blaho.
Ex 33, 14: Odvětil: "Já sám půjdu s vámi a dám vám odpočinutí."

1737. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 4. října 2021.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

ROZDĚLENÍ POVEDE K CHAOSU

Lidé Boží, volám vás v jednotě s Nejsvětějšími Srdci.
Jako kníže nebeských legií vyzývám ve jménu Nejsvětějších Srdcí Boží lid, aby se sjednotil
v jednotě s Nejsvětějšími Srdci:
Vyzývám Boží lid, aby se sjednotil v jednom hlase, v jedné víře, pod slovem
našeho Krále a Pána Ježíše Krista, které je známo již z Písma svatého.
Posilujte se přijímáním Těla a Krve našeho Krále a Pána Ježíše Krista a při každém přijímání
pozvěte naši Královnu a Matku, aby s vámi přijímala svého božského Syna.
Naše Královna a Matka nebes a země vás chrání a povzbuzuje vás, abyste zůstali s jejím
božským Synem, aby vás zlo nezískalo jako svou kořist.
Jako děti Boží:
Zůstaňte pozorné k pokynům z nebe.
Uvědomte si naléhavost uskladnění obilí a dalších potravin podle věku jednotlivých členů
rodin a nezapomeňte na pomoc pro některé své bratry.
Udělejte si zásoby léků, které potřebujete, a nezapomeňte na vodu, která je pro život
nezbytná.
Jste tak blízko globálnímu chaosu...

A budete litovat, že jste neposlechly, jako když Noe…
Jako když byla stavěna babylonská věž… [Gn 11, 1-8].
Tato generace "pokroku" bude žít bez tohoto "pokroku" a vrátí se k primitivnímu životu bez
ekonomiky, aniž by při tom zapomněla na smrt velké části lidstva.
Co se stane, když vám bude znemožněno opustit místo, kde se nacházíte? Cestující se domů
nedostanou. Uprostřed zločinného globálního chaosu, elita nenápadně povstane a vnutí se
lidstvu.
Lidský tvor se stává kořistí svých vlastních "pokroků", připravených předem na dobu, kdy
Evropu pokryje sníh, a kdy zima bude i v ostatních zemích.
Probuďte se, děti Boží, probuďte se!
Obraťte se dřív, než nastane tento čas.
Mé andělské legie mají za úkol chránit věrné našeho Krále a Pána Ježíše Krista a děti naší
Královny a Matky nebe a země.
Modlete se, děti, modlete se vytrvale, poslušně, oddaně a s vírou.
Modlete se za celé lidstvo.
Modlete se za La Palmu (Španělsko), ukazuje už předem, co bude utrpením lidstva.
Obraťte se, než na Zemi nastane úplné ticho.
Část lidstva se vydá na milost nečistým duchům.
Mé legie jsou pověřeny chránit především nevinné.
Kdo se bojí, ať se obrátí a změní svůj život. Nepřináším vám strach, ale apeluji na svědomí
lidstva tváří v tvář tomu, co se stane.
Obraťte se, sjednoťte se, připravte se – rozdělení povede k chaosu.
Kdo žehná, je požehnaný [1Petr, 3 – 9], kdo neposlouchá, trpí, a proto, děti našeho Krále
a Pána Ježíše Krista, poslechněte TEĎ!
Chráníme vás, budeme vás chránit z Božího příkazu.
Buďte věrné Nejsvětější Trojici, milované děti své Královny a Matky, buďte nositeli dobra
pro své bližní.
Chráníme vás v každém okamžiku proti všem útokům zla.
S mečem vztyčeným vás bráním, vedu vás, osvětluji vám vaši cestu.
Žehnám vám, věrní lidé.
Svatý Michael Archanděl

1738. Poselství Ježíše ze dne 8. října 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), http://wingsofprophecy.blogspot.cz/

NETOUŽÍTE PO MNĚ

Já jsem Alfa a Omega. Jsem první i poslední. Dejte Mi první část svého dne a dejte Mi
poslední – pojďte, poznejte Mě. Zvu vás k tomu, co nebylo dovoleno ani za mého pobytu na
zemi - jen málo lidí mohlo vstoupit do Svatyně svatých. Vy můžete, a přesto se ke Mně tak
málo mých dětí vůbec přiblíží.
Nabízím vám vše, co můžete kdy potřebovat. V dobách hojnosti i nedostatku se nemusíte
bát, jestli Mě znáte.
Toužím po čase s mými dětmi, ony však po Mně netouží.
Ježíš
Zj 1, 8: Já jsem Alfa i Omega, praví Pán Bůh, ten, který jest a který byl a který přichází, Všemohoucí.
Mt 6, 33: Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.
Žid 9, 6-8
6: Od té doby, kdy bylo všecko tak zařízeno, vcházeli stále do přední části stánku kněží a konali tam
bohoslužbu.
7: Do druhé části stánku vcházel jen jednou za rok sám velekněz, a to nikdy bez krve, kterou
obětoval
za sebe i za přestoupení lidu.
8: Tím Duch svatý naznačuje, že ještě nebyla otevřena cesta do nejsvětější svatyně, pokud stála
přední
část stánku.

1739. 9. října 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 30. května 2017.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), http://wingsofprophecy.blogspot.cz/

POSLECHNĚTE BEZ OTÁLENÍ
Mé děti, ohlašuji období, v němž budu učit lidská srdce bát se mé moci. Na zemi je málo
strachu ze Mne, ale to není, jak bych si přál, aby tomu bylo. Nebojí-li se lidé mé moci, budou
lehce zranitelní Šelmou, která přichází. Ti, kdo nejdou se Mnou, budou zničeni. Budou
snadno oklamáni a jejich zranitelnost vůči klamu povede k jejich zničení.
Nepřítel vašich duší tvrdě pracuje, aby přesvědčil ty, kteří nepochopili, že není nic, čeho by
se měli bát. Jsou to ti, kdo ještě milují své životy a jsou snadno svedeni na scestí, protože

jejich srdce nejsou plná mého Slova. Zvýší počet těch, kteří se Mne nebojí a kteří vás časem
budou pronásledovat.
Mé soudy začnou v mém Domu, mezi mými lidmi, ale uvidíte také, jak se rozšíří do života
těch, kdo se odmítají kát a sloužit Mi, když k nim volám. Uvidíte je, jak se přidruží k těm,
kdo odmítají milovat jiné, kdo odmítají dát své srdce Mně.
Moji lidé, připravte své srdce na to, co přichází, neboť uvidíte mnoho strašných výjevů.
Uslyšíte o mnoha podlostech a budete svědky skutků, které vám naženou strach, ledaže
byste jim rozuměli. Neboť ti, kdo znají mé Slovo, budou vědět, že je to naplnění konce
a všeho, co bylo předpověděno. I tak to bude pro vás velmi těžké. Já povedu mnoho z mých
vlastních na místa tajných útulků, abych vás udržel v bezpečí po delší čas, abyste mohli
přivést ke Mně ostatní. Poslechněte bez otálení, až vás začnu vést, neboť času je velmi
málo a zpoždění jen o pár dnů vás může stát všechno.
Buďte stále těsně u Mne. Modlete se bez přestání. Poznejte mé Slovo. Poslechněte okamžitě.
Ježíš
Mt 5, 10-12
10: Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jim patří nebeské království.
11: Blahoslavení jste, když vás budou kvůli mně proklínat, a vylhaně vám připisovat každou
špatnost,
12: radujte se a jásejte, neboť vás čeká v nebi velká odměna. Tak přece pronásledovali proroky,
kteří byli před vámi.
Zj 19, 19-21
19: A tu jsem spatřil šelmu a pozemské krále s jejich vojsky, shromážděnými k válčení proti tomu,
který seděl na koni, a proti jeho vojsku.
20: Ale šelma byla chycena s ní i nepravý prorok – ten, který pod jejím dohledem dělal zázraky,
jimiž svedl ty, kdo si nechali udělat znak šelmy a klaněli se její soše; oba byli zaživa vhozeni
do ohnivého močálu hořícího sírou.
21: Ostatní pak byli pobiti mečem vycházejícím z úst toho, který seděl na koni. A všichni ti ptáci
se dosyta nažrali jejich masa.
1Tes 5, 2-4
2: Víte totiž sami velmi dobře, že onen den Páně přijde jako zloděj v noci.
3: Až budou lidé říkat: Je pokoj, bezpečnost, tu znenadání přitrhne na ně záhuba jako porodní
bolesti na těhotnou ženu. Uniknout jim nebudou moci.

4: Ale vy, bratři, nejste ve tmě, že by vás ten den překvapil jako zloděj.
1Petr 4, 17
17: Přišel totiž čas, aby se začal soudit nejdříve Boží dům. Zažíná-li to však napřed u nás, jak teprve
dopadnou ti, kdo se zdráhají poslušně přijmout Boží evangelium!
Řím 1, 27-31
27: A podobně i muži nechali přirozeného styku se ženou a rozpálili se náklonností k sobě navzájem.
Muži páchali nestoudnosti s muži, a tak zakusili sami na sobě zasloužený trest za svoje poblouznění.
28: A protože nekladli žádnou váhu na to, aby dobře poznali Boha, dopustil Bůh, že klesli
do převrácených názorů, takže se dopouštěli věcí ošklivých.
29: Jsou plní kdejaké špatnosti a ničemnosti, chamtivosti a zloby, jsou samá závist, vražda a nesvár,
lest, zlomyslnost. Pomlouvají,
30: na cti utrhají, Boha mají v nenávisti, urážejí druhé, jsou nadutí, domýšliví, vynalézaví ve zlém,
vzpurní vůči rodičům,
31: tupí, věrolomní, bezcitní, nemilosrdní.
1Jan 4, 16-19
16: My jsme poznali lásku, jakou má Bůh k nám, a uvěřili jsme v ni. Bůh je láska; kdo zůstává
v lásce, zůstává v Bohu a Bůh zůstává v něm.
17: V tom záleží vyvrcholení lásky v nás, že s radostnou důvěrou očekáváme den soudu, protože
jaký je on tam, takoví jsme i my zde na zemi.
18: Strach nemá v lásce místo, protože dokonalá láska strach vyhání; strach totiž předpokládá trest,
a kdo má strach, není v lásce přiveden k dokonalosti.
19: My milujeme, protože on napřed miloval nás.
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CÍRKVE SVĚTA

Světové církve nedokázaly naučit mé lidi, jak Mi důvěřovat ve všem, co potřebují. Mnozí je
učili klamným představám a lžím, a nyní jsou moji lidé v nouzi. Budu je proto volat (církve)
k odpovědnosti. A budu volat k odpovědnosti můj lid, že zanedbal mé Slovo. Mé Slovo je
jasné, ale vy jste si neudělali pro Mne čas, moji lidé, a nyní víra, kterou potřebujete k přežití,
vám chybí.
Mé děti, přeji si, abyste učinily z vašeho času v mém svatém Slovu svou prioritu. Ve vašem
životě Já musím být první. Co je pro vás důležitější než váš Bůh? Může vás to (co je
důležitější než Bůh) zachránit, až přijde konec? Může vás ochránit před zraněním?

Budete-li se snažit trávit čas se Mnou, pomohu vám vaši víru vybudovat včas, pro to,
co přijde. Tuto volbu musíte učinit ze své vlastní svobodné vůle. Zameškáte-li to udělat,
to, co přichází, vás vyděsí.
Ježíš
Ez 34, 10-16
10: Toto praví Panovník Hospodin: Hle, chystám se na ty pastýře, budu je volat k odpovědnosti
za své ovce. Nedovolím jim už pást ovce, aby místo nich pásli sami sebe. Vysvobodím své ovce
z jejich chřtánu, nebudou jim potravou.
11: Toto praví Panovník Hospodin: "Hle, já sám vyhledám své ovce a budu o ně pečovat.
12: Tak jako pastýř pečuje o své stádo, když je uprostřed svěřených ovcí, tak budu pečovat
o své ovce a vysvobodím je ze všech míst, kam byly rozptýleny v den oblaku a mrákoty.
13: Vyvedu je z národů, shromáždím je ze zemí a přivedu je do jejich země. Budu je pást
na izraelských horách, při potocích a na všech sídlištích v zemi.
14: Budu je pást na dobré pastvě; jejich pastviny budou na výšinách izraelských hor.
Budou odpočívat na dobrých pastvinách, budou se pást na tučné pastvě na horách izraelských.
15: Sám budu pást své ovce a dám jim odpočívat, je výrok Panovníka Hospodina.
16: Ztracenou vypátrám, zaběhlou přivedu zpět, polámanou ovážu a nemocnou posílím,
kdežto tučnou a silnou zahladím. Budu je pást a soudit."
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VELKÉ PROBUZENÍ

Právě jsem začala číst Slovo, během klidných hodin začínajícího sobotního rána, když Pán ke
mně začal mluvit Slovo a já jsem v duchu spatřila to, co říkal. To, co jsem uviděla, mě
šokovalo. Přijde to brzy.
Moji lidé, čas Velkého probuzení je u vás, kdy poslední velká vlna duší přijde do mého
království. Chci, abyste na to byli připraveni.
Buďte připravení s odpovědí, proč věříte, když ti, kdo Mě neznají, se Mě ptají, proč jsem
vyvolal události, které způsobily, že přiběhli ke Mně.
Modlete se nyní ke Mně s horlivostí a vroucností za ztracené mezi vašimi blízkými, abych je
mohl v tomto čase zachránit, neboť si to velmi přeji učinit. Je to doba, kdy mnoho
milovaných bytostí přijde ke Mně.
Připravte kostely, aby tam ztracení mohli vejít, protože budete potřebovat místa, abyste je
učili.
Ježíš

Poznámka: Slyším "budou ustrašení", a vidím, že nechodí, ale UTÍKAJÍ. Vidím, že budou
potřebovat Bible a že budou PROSIT, aby se dověděli něco o Ježíši… je to obrovská změna,
vidím obyčejné lidi, o nichž nikdo nikdy neslyšel, že věří v Ježíše vkládajícího ruce [na
nemocné] a o velkých a větších zázracích, které vykonal, aby učinil lidi znovu zdravé. Vidím
celé skupiny lidí, jak žadoní o učení Bible. Vidím celé davy lidí, jak se shromažďují pod širým
nebem, protože slyšeli o někom, kdo tam bude mluvit o Ježíši. Stojí v hloučcích a úzkostlivě
čekají. Co mohlo způsobit takovou změnu? Proč se tak bojí? Vidím lidi, kteří nabízejí vše,
co mají, jen aby o Něm něco věděli.
Nikdy jsem nic takového neviděla, co vidím právě teď. Vystrašení lidé běží ke každému
cizinci, kterého vidí, a ptají se, jestli něco ví o našem Ježíši! V těch lidech je zoufalství,
najednou pro ně světské věci neznamenají nic. Vypadají zoufale a vystrašeně, ale není mi
ukázáno proč, jen to, že jsou rozptýleni v oblasti, kterou v této vizi považuji za střed
Spojených států, což mě přivádí na myšlenku o linii zlomu [zvanou] New Madrid.
Zdá se, že téměř uctívají lidi, kteří Ho dobře znají. Někdo se musí o ty lidi postarat, aby
nebyli podvedeni méně než čestnými Nárokovateli. Vypadají, že nemají žádný majetek,
ale není mi ukázáno proč.
Vidím je plakat na kolenou, odevzdávat své srdce a litovat svých hříchů, když jim někdo
začne vyprávět o Ježíši. Nestarají se o nic, kromě toho, aby Jej poznali!!! Co to mohlo
způsobit a kde jsou všichni ostatní normální lidé? Proč je nás tam tak málo, kdo se snaží učit
tyto velké zástupy?
Tuto vizi jsem dostala 13. září 2020, právě před 5. hodinou.
Jak 5, 7: Buďte tedy trpěliví, bratří, až do příchodu Páně. Pohleďte, jak rolník čeká trpělivě na
drahocennou úrodu země, dokud se nedočká podzimního i jarního deště.

1742. Poselství Ježíše ze dne 12. října 2021.
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NEŽÁDEJTE MĚ
Moje děti budou brzy žít ve světě, který sotva poznají.
Mnozí z vás nejsou duchovně připraveni na to, co přijde. Varoval jsem vás, ale vy jste Mě
neposlouchali. Věřili jste lžím nepřítele, že je ještě spousta času, ačkoli vám říkám, že není.
Až udeří katastrofa, budete ke Mně volat o pomoc, přesto, že jsem vám ji nabídl a vy jste ji
odmítli.
Proč Mě žádáte o moudrost a pak ji odmítáte, když je vám nabídnuta? Proč Mě žádáte, abych
vás připravil, a neuděláte si čas na jedinou přípravu, která vám zajistí to, co vám říkám, že
budete v té době potřebovat?
Nežádejte Mě o to, co nejste ochotni přijmout.
Ježíš

Př 1, 7: Počátek poznání je bázeň před Hospodinem, moudrostí a kázní pohrdají pošetilci.
Př 2, 6: Neboť moudrost dává Hospodin, poznání i rozumnost pochází z jeho úst.
Př 4, 7: Počátek moudrosti je: Snaž se získat moudrost, za všechno své jmění získej rozumnost.
Př 20, 21: Dědictví, na jehož počátku je nečestnost, nebývá nakonec požehnané.
Př 21, 30: Žádná moudrost, žádná rozumnost, žádný úradek nic nesvedou proti Hospodinu.
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OBKLOPENI NEBEZPEČÍM

Moji lidé se nacházejí v období přechodu. Přecházejí ze života, který byl kdysi všední a
normální,
k novému, vysoce bdělému životu, obklopenému nebezpečím.
V tomto novém období se mnozí Mne naučí hledat jako nikdy předtím. Já jsem jediný, kdo
vás může ochránit bez ohledu na nebezpečí. Mnohé z mých dětí nikdy nepoznaly nedostatek
ani skutečné nebezpečí a nyní poznají obojí.
Mé děti, musíte se Mnou chodit každý den a každý den být v mém svatém Slovu, chcete-li
uniknout nástrahám, které na vás nepřítel v této době nastražil. Buďte bdělé.
Ježíš
2Tim 3, 1: Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy.
1Petr 5, 6-10
6: Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas.
7: Všechnu 'svou starost vložte na něj', neboť mu na vás záleží.
8: Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako 'lev řvoucí' a hledá, koho by
pohltil.
9: Vzepřete se mu, zakotveni ve víře, a pamatujte, že vaši bratří všude ve světě procházejí týmž
utrpením
jako vy.
10: A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás
obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ.

1744. Poselství Ježíše ze dne 14. října 2021.
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STRACH NECHAT JÍT

V tomto přechodném období bude pro mnohé z mého lidu nutné opustit lidi a místa kvůli
bezpečnosti.
Moji lidé se bojí odejít. Přeji si, abyste rychle uvolnili lidi, opustili místa a vzdali se věcí, až
vaše období bude u konce, protože Já vám poskytnu vše, co budete potřebovat, až půjdete
dál.
Mé děti, tak jako jsou vaše ruce otevřené k přijímání, přeji si, aby byly otevřené, když
opouštíte to,
co vám už dobře neslouží.
Poslechněte Mne, když vám ukazuji, co máte opustit, a jděte se Mnou kupředu. V tomto
období je před vámi ještě mnoho práce.
Ježíš
Př 3, 5-6
5: Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.
6: Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.
Iz 43, 18-19
18: Nevzpomínejte na věci dřívější, o minulosti nepřemítejte.
19: Hle, činím něco docela nového a už to raší. Nevíte o tom? Já povedu pouští cestu, pustou
krajinou řeky.
Jr 29, 11: Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o
pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti.
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ODPOUTÁNÍ
Mé děti, nastal pro vás čas, abyste se rozloučily s tím, co vás obklopuje na zemi. Mnozí z vás
mají mnoho majetku a někteří z vás mají mnoho bohatství, ale to všechno bude brzy pryč.
Ačkoli vám to říkám, mnozí tomu ještě nevěří. Předesílám, že můžete zmírnit svá připoutání.

Začněte si ulehčovat své břemeno, uvolněte, co se uvolnit dá, abyste byli lépe připraveni na
vše, co se má stát. Podělte se s těmi, kdo jsou v nouzi, a ukládejte si poklady, z nichž se
můžete těšit, až přijdete sem, ke Mně domů.
Nemůžete si s sebou vzít to, co vlastníte, až přijdete domů ke Mně.
Ježíš

Mt 6, 19-21
19: Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde je zloději vykopávají a kradou.
20: Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani rez a kde je zloději nevykopávají a nekradou.
21: Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.
Lk 12, 33: Prodejte, co máte, a rozdejte to. Opatřte si měšce, které se nerozpadnou, nevyčerpatelný
poklad
v nebi, kam se zloděj nedostane a kde mol neničí.
Mt 6, 28-34
28: A o oděv proč si děláte starosti? Podívejte se na polní lilie, jak rostou: nepracují, nepředou –
29: a pravím vám, že ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl tak oděn jako jedna z nich.
30: Jestliže tedy Bůh tak obléká polní trávu, která tu dnes je a zítra bude hozena do pece, neobleče
tím spíše vás, malověrní?
31: Nemějte tedy starost a neříkejte: Co budeme jíst? Co budeme pít? Co si budeme oblékat?
32: Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete.
33: Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.
34: Nedělejte si tedy starost o zítřek; zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost vlastního
trápení.
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NOVÉ PROBUZENÍ

Mnoho mých dětí bědovalo nad změnami, které přicházejí na Zem. Když Mi dovolíte vás vést
v tomto čase velké změny, budete v pokoji a tyto změny vám přinesou požehnání. Můj
úmysl, děti, je vždy vám žehnat.
Nové probuzení začíná a mnoho duší přichází do mého království – pohleďte a radujte se!
Řekl jsem, že vyliji mého Ducha na vaše syny a dcery a nyní jste svědky toho, jak je můj
Duch vyléván.

Radujte se, radujte se, radujte se, neboť poslední duše, které mají být zachráněny, tam nyní
vstupují! Dovolím událostem, které způsobí pokání, přivést poslední duše do mého království.
Chci volat mé děti ke Mně domů.

Ježíš

Jl 2, 27: Poznáte, že jsem uprostřed Izraele. Já jsem Hospodin, váš Bůh, a jiného Boha není. A můj
lid nebude navěky zahanben.
Jl 3, 1-5
1: I stane se potom: Vyleji svého ducha na každé tělo. Vaši synové i vaše dcery budou prorokovat,
vaši starci budou mít sny, vaši jinoši budou mít prorocká vidění.
2: Rovněž na otroky a otrokyně vyleji v oněch dnech svého ducha.
3: Způsobím, že budou na nebi i na zemi divné úkazy: krev a oheň a sloupy dýmu.
4: Slunce se zastře tmou a měsíc krví, dříve než přijde den Hospodinův, veliký a hrozný.
5: Avšak každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno, se zachrání. Na hoře Sijónu a v Jeruzalémě budou ti,
kdo vyvázli, jak řekl Hospodin, spolu s těmi, kdo přežili, jež Hospodin povolá. (*)

(*) V Bibli paní Glyndy Linkous: Jl 2, 27-32.
1747. Poselství Ježíše ze dne 12. října 2021.
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ZIMA ZASÁHNE VELKOU ČÁST ZEMĚ

Vroucně milované děti mého Nejsvětějšího Srdce, zůstáváte v mých ranách.
Dal jsem vám Vykoupení, aby se v této chvíli každý, jako individuální stvoření,
mohl svobodně rozhodnout pro dobro, nebo zlo.
Neobviňujte mě z toho, co se vám děje, ale podívejte se na sebe…

Co na sebe, jako lidstvo, přivoláváte?
Jak žijete?
Jaká rozhodnutí děláte?
Jak řídíte svou osobní morálku: co bytostně přijímáte a co nepřijímáte ve svém vnitřním já?
Každé z mých dětí se zcela přirozeně miluje, ale tato generace se miluje naprosto
neuspořádaně.
Proto jste sobečtí a kážete ve jménu svého ega: určuje vaše já. Vlastnosti a příklady, které
dáváte bratrům, jsou posuzovány podle jejich vnitřního já, které [také] miluje jen sebe.
Moji lidé:
Chcete vyjít z nevědomosti, které se podřizujete tím, že se chováte a jednáte
podle svého individuálního já?
Buďte pokorní: to této generaci chybí – pokora, abyste přijali, i když každý z vás je
individuální osobou, že nežijete sami, ale jste obklopeni jinými lidskými tvory, s nimiž jsem
vás povolal žít v bratrství.
Stvoření sténá, pociťuje porodní bolesti a očekává, že si moji lidé zachovají víru.
Člověk ovládá člověka do té míry, že elita přijímá vyhlídku na sebezničení mých
dětí způsobené:
Potraty...
Eutanazií...
Atomovými zbraněmi, nejnehumánnějšími zbraněmi, jaké kdy lidstvo vytvořilo...
Chemickými zbraněmi, jimiž bude můj lid bičován...
A v tuto chvíli "pokroky", o kterých nevíte, symboly lidské pýchy...
Modlete se, moji lidé, modlete se, modlete se, zima zasáhne velkou část Země,
pronikne až na kost a mé děti budou kvůli tomu velmi trpět, protože to nečekaly
a nebyly na mráz náležitě připraveny.
Modlete se, moji lidé, modlete se, modlete se, země se bude stále silně třást, budete vehnáni
do utrpení.
Moji lidé, musíte se připravit, než události všeho druhu naberou na síle a chaos
vzroste. Dobře víte, že lidské bytosti se chovají brutálně, když čelí nestabilitě.
Lidstvo bude bez komunikací, technologie bude pozastavena rozhodnutím lidské moci na
Zemi. Mlčení a strach se zmocní těch, kdo Mě nemilují, a těch, kdo nepřijmou pokání za své
zlé skutky.
Zůstaňte Mi věrní, přijímejte Mě ve svaté eucharistii. Nechoďte po cestách, které jsou
v rozporu s Přikázáními, svátostmi a Písmem svatým. Teď není čas vykládat si mé Slovo,
jak se vám zlíbí, buďte věrní pravému učení mé církve.
NEPROMARNĚTE TENTO ČAS…
VSTOUPILI JSTE DO VELKÉHO UTRPENÍ.

Moji lidé, modlete se k mé Matce svatý růženec se zvláštní oddaností 13. října (*) a po celý
den Mi obětujte vaši modlitbu pro následující úmysly:
Na odčinění hříchů lidstva.
V prosbě týkající se utrpení lidstva způsobené jeho hříchy a přírodou.
Jako oběť pokání mého lidu k Neposkvrněnému Srdci mé Matky.
Moji lidé, jste chráněni. Bratrsky se sjednoťte a nezapomeňte, že vás z Boží vůle střeží mé
nebeské legie pod velením svatého archanděla Michaela.
Moji lidé:
ČAS JE PŘÍTOMNÝ OKAMŽIK.
Chráním vás, nosím vás v mém Nejsvětějším Srdci, nebojte se, zlo přede Mnou utíká.
Žehnám
Žehnám
Žehnám
Žehnám

vašim
vašim
vašim
vašim

smyslům, aby byly více duchovní a méně světské.
srdcím, aby byla mírná a nepůsobila bolest vašim bratrům.
rukám, aby konaly dobro.
nohám, abyste šli v mých šlépějích.

JAK VÁS MILUJI, MÉ DĚTI, JAK VÁS MILUJI!
Nebojte se, ochráním vás.
Váš Ježíš
(*) Dne13. října 1917 dala lidstvu Nejsvětější Panna Maria ve Fatimě v Portugalsku, velký

zázrak Slunce.
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KDYŽ PRONÁSLEDOVÁNÍ ROSTE
Až pronásledování začne růst, bude s mými lidmi hrubě zacházeno. Budete trestáni
bezbožníky, protože existují. Kvůli tomu, že věříte, že milujete, že se snažíte být jiní. Satan
i nyní zasévá velkou nenávist do srdcí těch, kteří nevěří, a ta se každým dnem zvětšuje.
Jak jejich nenávist roste, způsoby, jakými trestají můj lid, budou stále silnější a nakonec
budou velmi násilné. Zlí lidé začnou nahrazovat ty, kteří jsou ve vládách, a budou vydávat
zákony proti vám, mému lidu. Nakonec toto pronásledování nejen povolí, ale budou ho
i podporovat.
Říkám vám tyto věci, abyste připravili svá srdce na to, co se má stát. Tyto věci musí přijít,
aby se vše naplnilo a mohl nastat konec. Konec všeho zla. Konec veškeré špatnosti na zemi.

Konec věku, kdy Věkovitý uvidí svého Syna oslaveného a odhaleného všem. Kdy se všechny
mé děti budou moci vrátit domů a odpočinout si od svých prací.
Nebojte se toho, co má přijít, mé děti, neboť už jsem rozhodl o vaší pomoci. Rozhodl jsem
o vaší útěše v těchto časech. Určil jsem pro vás cesty a prostředky tam, kde žádné cesty
a prostředky nejsou.
Nejste sami.
Patříte Mně.
Ježíš

Ž 7, 2: Hospodine, Bože můj, k tobě se utíkám, zachraň mě a vytrhni z rukou všech, kdo mě stíhají,
Mt 13, 49-50
49: Tak bude i při skonání věku: vyjdou andělé, oddělí zlé od spravedlivých
50: a hodí je do ohnivé pece; tam bude pláč a skřípění zubů.
Mt 5, 10-12
10: Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské.
11: Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně.
12: Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích; stejně pronásledovali i proroky,
kteří byli před vámi.
Mt 10, 21-23
21: Vydá na smrt bratr bratra a otec dítě, povstanou děti proti rodičům a připraví je o život.
22: Budou vás všichni nenávidět pro mé jméno; ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.
23: Když vás budou pronásledovat v jednom městě, prchněte do jiného; amen, pravím vám, že
nebudete hotovi se všemi izraelskými městy, než přijde Syn člověka.
Mt 24, 9: Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro
mé jméno.

1749. Poselství Ježíše ze dne 18. října 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

NOVÉ ÚROVNĚ BOJE

Moji lidé vstupují do doby, kdy k přežití bude zapotřebí nových úrovní boje.
Ve svém svatém Slovu vám dávám mocné zbraně, ale mnohé z mých dětí je nevyužívají.
Některé z vás mají pocit, že bych měl bojovat za vás, přestože jsem vás vybavil, abyste
mohly bojovat samy za sebe.

Mé děti, které jsou ochotné bojovat za mé království v tomto čase, které chodí po mých
cestách a snaží se Mi ve všem sloužit, dostávají nyní nové zjevení o vedení boje. Předávám
nové dary pro vítězství v boji těm, které jsou ochotné bojovat za mé království.
Jste ochotné?
Ježíš
Lk 10, 19: Hle, dal jsem vám moc šlapat po hadech a štírech a po veškeré síle nepřítele, takže vám
v ničem neuškodí.
Ef 6, 11-12
11: Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům.
12: Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá
tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla.
2Kor 10, 3-5
3: Jsme ovšem jenom lidé, ale svůj zápas nevedeme po lidsku.
4: Zbraně našeho boje nejsou světské, nýbrž mají od Boha sílu bořit hradby. Jimi boříme lidské
výmysly
5: a všecko, co se v pýše pozvedá proti poznání Boha. Uvádíme do poddanství každou mysl, aby byla
poslušná Krista.
1Petr 5, 8: Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako 'lev řvoucí ' a hledá,
koho by pohltil.

1750. Poselství Ježíše ze dne 19. října 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

NEOČEKÁVANÉ ZMĚNY

Nedokážete pochopit vážnost toho, co brzy přijde na zem, ani změny, které to přinese do
vašeho života.
Mé děti, brzy přijde doba - mnohem dřív, než si myslíte -, kdy se vše změní tak drasticky, že
vaše mysl bude usilovat, aby udržela krok s tím, jak se to stane. Do vašeho světa přijdou
nečekané změny, které budou tak velkého rozsahu, že by pro vás bylo nemožné, abyste se
na ně dostatečně připravily.
Ujistěte se, že jste silné ve své víře ve Mne a každý den si vyhraďte čas pro Mne, pro mé
Slovo a pro velebení mého svatého Jména. Věci důležité pro vaše přežití jsou v zákulisí tiše
odnášeny pryč, protože ti, kdo jsou u moci, se snaží převzít kontrolu nad vším, co děláte.
Jsou to ti u moci, kteří si přejí a mají plán odstranit Mě ze všeho, co na zemi zůstává. Aby
toho dosáhli, musí tlačit na mé děti, aby Mě zapřely. Když odmítnete, připraví vás o život, ale
nebojte se, protože v těchto posledních hodinách budu s vámi a opravdu se nemusíte bát,
protože váš duch bude okamžitě vzat do vašeho domova v nebi, aby byl se Mnou.

Mnozí Mě v té době zapřou – někteří v domnění, že se budou moci později kát, jiní ze strachu
před smrtí. Ty už neuvidíte, protože jejich domov nebude v nebi.
Ježíš
2Tim 3, 12: A všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, zakusí pronásledování.
1Petr 4, 14-16
14: Jestliže jste hanobeni pro jméno Kristovo, blaze vám, neboť na vás spočívá Duch slávy, Duch
Boží.
15: Ale ať nikdo z vás netrpí za vraždu, za krádež nebo jiný zlý čin anebo za intriky.
16: Kdo však trpí za to, že je křesťan, ať se nestydí, ale slaví Boha, že smí nosit toto jméno.
Zj 6, 9-10
9: Když Beránek rozlomil pátou pečeť, spatřil jsem pod oltářem ty, kdo byli zabiti pro slovo Boží a
pro svědectví, které vydali.
10: A křičeli velikým hlasem: "Kdy už, Pane svatý a věrný, vykonáš soud a za naši krev potrestáš ty,
kdo bydlí na zemi?"
Mt 10, 28-33
28: A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou; bojte se toho, který může i duši i
tělo zahubit v pekle.
29: Neprodávají se dva vrabci za haléř? A ani jeden z nich nepadne na zem bez dopuštění vašeho
Otce.
30: U vás pak jsou spočteny i všecky vlasy na hlavě.
31: Nebojte se tedy; máte větší cenu než mnoho vrabců.
32: Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi;
33: kdo mě však zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi.
Zj 13, 16-18
16: A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na
čele cejch,
17: aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména.
18: To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to
číslo šest set šedesát šest.

1751. Poselství Ježíše ze dne 20. října 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

NEPODAŘÍ SE JIM TO
Všechen můj lid právě čeká velká bitva. Posilujte se na tuto bitvu ve všech směrech,
ale především se posilujte v mém Slovu, protože největší bitva bude o vaši víru ve Mne.

Mé děti, žijete ve světě, který Mnou pohrdá, a protože jste Moji, pohrdá i vámi. Ti zlí, kteří
jsou u moci, se nyní začnou pokoušet odstranit ze země vše, co je ode Mne, ale nepodaří se
jim to. Neuspějí, protože Já jsem stvořil zemi a vše, co je na ní. Neuspějí, protože jsem se
otiskl do srdcí svých drahých dětí. Neuspějí, protože Já jsem všechno ve všem a oni nemají
moc odstranit velké Já Jsem.
Až zahájí své tažení za vytvoření bezbožné společnosti, budete tvrdě pronásledováni. Dlouho
jsem vás před tím varoval. Uvědomte si, že to pro vás nebude snadné období. Mnozí z mých
lidí se kvůli tomuto pronásledování spojí, aby se navzájem povzbudili a podělili se o zásoby.
Když to začne, vězte, že na tomto světě už nebudete dlouhou dobu. Konejte vše dobré, co
jste schopni udělat, protože konec není daleko, a až vás povolám domů ke Mně, všichni, kteří
zůstanou na zemi, čeká strašný osud.
Ježíš
Jan 15, 18-19
18: Nenávidí-li vás svět, vězte, že mě nenáviděl dříve než vás.
19: Kdybyste náleželi světu, svět by miloval to, co je jeho. Protože však nejste ze světa, ale já jsem
vás ze světa vyvolil, proto vás svět nenávidí.

1752. Poselství Ježíše ze dne 21. října 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

ŽÁDNÁ PRÁCE NENÍ DŮLEŽITĚJŠÍ

V čase, který vám na zemi zbývá, mé děti, si přeji, abyste se zaměřily na získávání duší pro
mé království. Na zemi není důležitější práce, protože brzy skončí čas, kdy Mne ztracení
mohou najít, a čeká je hrozný osud, pokud si Mne včas nevyberou.
Ti, kdo se rozhodnou zaměřit se na získávání duší, vězte, že vám v tomto čase neodepřu nic
dobrého, pokud to budete dělat, a poskytnu vám vše, co budete potřebovat, abyste pro Mne
dokončili dílo.
Jděte vpřed - vyprávějte o Mně ostatním na hlavních silnicích i postranních cestách. Řekněte
to každému, koho potkáte, protože Mě možná neznají tak jako vy.
Brzy bude příliš pozdě na to, aby Mi řekli Ano.
Ježíš
Př 11, 30: Ovoce spravedlivého je jako strom života, a kdo se ujímá duší, je moudrý.
Jan 15, 16: Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli
ovoce a vaše ovoce aby zůstalo; a Otec vám dá, oč byste ho prosili v mém jménu.

Da 12, 3: Prozíraví budou zářit jako záře oblohy, a ti, kteří mnohým dopomáhají k spravedlnosti,
jako hvězdy, navěky a navždy.
Mt, 28, 19: Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha
svatého.

1753. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 19. října 2021.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

PODÍVEJTE SE NA STAV LIDSTVA... OBRAŤTE SE TEĎ!

Milovaní lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
Žehnám vám Láskou, kterou lze nalézt pouze ve věrnosti našemu Králi.
Nacházíte se ve chvíli, kdy nasloucháním jiným hlasům, než hlasům našeho
Krále a Pána Ježíše Krista a Naší Královny a Matky, jste dovolili, aby do vás
vstoupil zmatek, nedůvěra a pýcha, které v člověku vyvolávají to nejhorší,
když se z nedůvěry vzbouří proti Domu Otce.
Směřujete k době, kdy člověk bude bojovat proti člověku a zapomene, že je Božím
stvořením: před hladomorem, který hrozí lidstvu a před temnotou tak hlubokou,
že se nebudete moci podívat na své ruce. Temnota, jakou si lidská stvoření nesou
ve svých duších kvůli neustálým hříchům, do nichž se jako lidstvo ponořilo.
Tato generace prožije regresi technologií a stane se lidmi bez znalostí jak žít bez pohodlí
tohoto času.
Pokračujete ve svém životě, aniž byste se zastavili a vnitřně se zkoumali, a to způsobuje,
že jste necitliví, myslíte si, že všechno je jen výmysl, a proto se neobrátíte.

Milovaní našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
Slovo Nejsvětější Trojice je spravedlivé a pravdivé.
Slovo, které vám předává naše Královna a Matka, je pravdivé.
Hloupá stvoření! Zvrácená generace, jak jen budete trpět!
PŘIPRAVTE SE, NEZAPOMEŇTE, ŽE ČAS SE STÁVÁ TVRDŠÍM. TO, CO MUSÍTE
VYTRPĚT, SE BLÍŽÍ.
Obraťte se teď! Podívejte se na stav lidstva... Obraťte se teď!
Žehnám vám, mé nebeské legie vás chrání.
Láska a ochrana Nejsvětější Trojice a naší Královny a Matky zůstává u vás.
Každého anděla strážného je třeba v tomto čase milovat a vzývat s větší vírou.
Vyzývám vás, abyste se neustále modlili svatý růženec a růženec Božího
milosrdenství.
Svatý archanděl Michael
1754. Poselství Ježíše ze dne 22. října 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

PO ČEM NEJVÍCE TOUŽÍTE
Mé děti, čas, který vám zbývá na zemi, je nyní velmi krátký, pak budete tady doma se Mnou.
Je nutné, abyste tento čas využily moudře, a když tak učiníte, nashromáždíte si zde velký
poklad.
Kvůli tíze všech hříchů na zemi nemohu déle zadržovat soud, přesto si přeji, aby do mého
království přicházelo stále více duší. Přeji si, abyste tyto duše získaly pro Mne v čase, který
vám tady zbývá.
Těm, kdo získávají duše, odpovím na dlouho trvající modlitby. Budu na vás sesílat požehnání
a vy nebudete mít nouzi.
Jděte a veďte ke Mně ztracené duše a můžete ode Mne žádat, po čem nejvíce toužíte.
Ježíš
Řím 1, 18: Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří svou
nepravostí potlačují pravdu.

Iz 26, 21: Hle, Hospodin vychází ze svého místa, aby ztrestal nepravost obyvatel země. I odhalí
země
krev prolitou na ní a nebude již přikrývat povražděné.

1755. 23. října 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 3. prosince 2013.
Nástroj: Glynda Linkous USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

NEJJEMNĚJŠÍ ŠEPOT VAŠEHO SRDCE
Nyní začnu každého z vás zvláštním způsobem připravovat na vaše jedinečné úkoly.
To, k čemu jsem některé z vás v těchto posledních dnech povolal, je nejen jedinečné,
ale v některých případech i velmi neobvyklé - protože můj plán pro poslední časy je
jedinečný i neobvyklý a vzbudí ve světě údiv.
Pro tyto poslední časy jsem naplánoval mnoho soudů pro různé části světa, abych přiměl
ztracené hledat mou Tvář. Tolik lidí si myslí, že Mě nepotřebují, a tak jim musím ukázat jejich
potřebu způsobem, který je přiměje hledat a v některých případech i volat ke Mně. To je
jediný způsob, jak budou mnozí zachráněni, protože velké bohatství nebo postavení má
tendenci dávat lidem pocit bezpečí a ochrany - ale nikdo není v bezpečí bez mé péče
a ochrany.
Nebojte se, moji maličcí, když vidíte, že tyto soudy padají. Některé se vám mohou zdát kruté,
ale skutečnou krutostí by bylo nechat tolik lidí zahynout, aniž by Mě kdy poznali.
I když se věci a podmínky na konci dnů mohou zdát velmi chmurné, nikdy si nemyslete,
že jsem vás opustil. Nikdy neopouštím své vlastní. Nikdy.
Vždy jsem dost blízko, abych slyšel i ten nejmenší šepot vašich malých srdcí, když se Mě
dovoláváte.
Miluji vás láskou, jakou si ani nedokážete představit, mé drahé děti. Svět, ve kterém žijete,
je zlý a násilnický a nepřítel vašich duší si přeje, aby byl ještě více takový. Toužím vás vzít
ze světa, abyste žili se Mnou navždy tam, kde není zlo a zkaženost, a ten čas se blíží. Vše se
zde pro vás připravuje - pracujte, dokud můžete, abyste pomohli ostatním Mě poznat a být
spaseni.
Miluji vás, Mé děti!
Ježíš

Ž 9, 18: Do podsvětí se navrátí svévolníci, všechny pronárody, jež na Boha zapomněly.
Jr 51, 20: "Tys byl mé kladivo, má válečná výzbroj, tebou jsem rozrážel pronárody, tebou jsem vrhal
do zkázy království."

2Tim 2, 21: Kdo se od těch falešných nauk očistí, bude nástrojem vznešeným, posvěceným,
užitečným pro hospodáře, připraveným ke každému dobrému dílu.
Ž 83, 17: Pohanou jim pokryj líce, aby hledali tvé jméno, Hospodine.
Mt 24, 6-13
6: Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách; hleďte, abyste se nelekali. Musí to být, ale to ještě
nebude konec.
7: Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha
místech.
8: Ale to vše bude teprve začátek bolestí.
9: Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé
jméno.
10: A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět;
11: povstanou lživí proroci a mnohé svedou,
12: a protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých.
13: Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.
Ž 91, 4-8
4: Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost.
5: Nelekej se hrůzy noci ani šípu, který létá ve dne,
6: moru, jenž se plíží temnotami, nákazy, jež šíří zhoubu za poledne.
7: Byť jich po tvém boku padlo tisíc, byť i deset tisíc tobě po pravici, tebe nestihne nic takového.
8: Na vlastní oči to spatříš, uzříš odplatu, jež stihne svévolníky.
Mk 4, 19: Ale časné starosti, vábivost majetku a chtivost ostatních věcí vnikají do nitra a dusí slovo,
takže zůstane bez úrody.

1756. 24. října 2021. Připomínka poselství Boha Otce ze dne 27. dubna 2017.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com
JÁ JSEM VAŠE ÚTOČIŠTĚ
Já jsem vaše útočiště, vaše pevnost a ochrana ve všech situacích. Vaše útočiště je vždy ve
Mně. Chci, aby mé děti si na to vzpomněly v tom, co přichází, neboť jsem vám dal tento slib.
V časech boje jsem zaštítil mé vlastní a přivedl je v bezpečí domů. V časech hladu jsem živil
ty, kdo věřili v mé velké Jméno. Poskytl jsem jim zásoby, protože Mě poslouchali.
Moji maličcí, nemáte se čeho bát, když se schováte ve Mně. Přijdete-li ke Mně ve zbožňování,
v modlitbě a v chvále, uvidíte, že mohu být velmi dobře vším, co potřebujete.

Spočívejte ve Mně a netrapte se kvůli těmto časům, neboť tato pravda bude trvat až do
konce času.
Já jsem vše, co potřebujete.
Bůh Otec
2Sam 22, 2: Bože můj, má skálo, utíkám se k tobě, štíte můj a rohu spásy, nedobytný hrade, moje
útočiště, zachránce můj, ty mě před násilím zachraňuješ!
Ž 91, 1-16
1: Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného.
2: Říkám o Hospodinu: "Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám."
3: Vysvobodí tě z osidla lovce, ze zhoubného moru.
4: Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost.
5: Nelekej se hrůzy noci ani šípu, který létá ve dne,
6: moru, jenž se plíží temnotami, nákazy, jež šíří zhoubu za poledne.
7: Byť jich po tvém boku padlo tisíc, byť i deset tisíc tobě po pravici, tebe nestihne nic takového.
8: Na vlastní oči to spatříš, uzříš odplatu, jež stihne svévolníky.
9: Máš-li útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov,
10: nestane se ti nic zlého, pohroma se k tvému stanu nepřiblíží.
11: On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě ochránili na všech tvých cestách.
12: Na rukou tě budou nosit, aby sis o kámen nohu neporanil;
13: Po lvu a zmiji šlapat budeš, pošlapeš lvíče i draka.
14: Dám mu vyváznout, neboť je mi oddán, budu jeho hradem, on zná moje jméno.
15: Až mě bude volat, odpovím mu, v soužení s ním budu, ubráním ho, obdařím ho slávou,
16: dlouhých let mu dopřeji do sytosti, ukážu mu svoji spásu.

1757. Poselství Ježíše ze dne 25. října 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com
JÁ JSEM VAŠE SÍLA
Některé z mých dětí se unavily v boji. Útoky nepřítele na vás byly intenzivní a neustálé a
vaše síla slábne.
Mé děti, pamatujte - Já jsem vaše síla. Já jsem vaše vysoká věž - Já jsem útočiště,
ke kterému se utíkáte do bezpečí. V žádném čase toho nebudete potřebovat využít víc
než v době, v níž žijete nyní.
Nepřítel vašich duší se vás snaží udolat, svádí vás k návratu k jednoduššímu způsobu života
ve světě kolem vás, ale lže. Není to snazší, neboť cesta provinilce je těžká. Nenechejte se
zmást svou únavou, ale přijďte ke Mně, abych vás občerstvil a posílil svým Slovem a svou
silou.
Ještě chvíli a budete všichni tady u Mne doma. Proměňte své tváře v křemen a postavte se
nepříteli svých duší se vším, co je ve vás.
Jsem s vámi ve všem, co děláte.
Ježíš
Př 13, 15: Prozíravost zjednává přízeň, kdežto věrolomní vytrvávají na své cestě. (*)
Ž 46, 2-4
2: Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená.
3: Proto se bát nebudeme, byť se převrátila země a základy hor se pohnuly v srdci moří.
4: Ať si jejich vody hučí, ať se pění, ať se hory pro jejich zpupnost třesou!
Mt 11, 28-30
28: Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.
29: Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete
odpočinutí svým duším.
30: Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží.
Iz 50, 7-9
7: Panovník Hospodin je moje pomoc, proto nemohu být potupen, proto tvář svou nastavuji, jako
kdyby byla z křemene, a vím, že nebudu zahanben.
8: Blízko je ten, jenž mi zjedná spravedlnost. Kdo chce vést se mnou spory? Postavme se spolu! Kdo
bude můj odpůrce na soudu? Ať ke mně přistoupí!
9: Hle, Panovník Hospodin je moje pomoc. Kdo mě chce obvinit ze svévole? Hle, ti všichni zvetší
jako šat, sežerou je moli.

Mt 28, 20: A učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky
dny až do skonání tohoto věku. “

(*) V Bibli krále Jakuba, z níž paní Glynda Linkous často cituje, tento verš zní: "... ale cesta

věrolomných je těžká."

1758. Poselství Ježíše ze dne 26. října 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

ZKOUŠKY A POKUŠENÍ

Mé děti, buďte trpělivé, když v těchto časech procházíte zkouškami. Dbejte na slova, která
říkáte, dávejte pozor, abyste nezpůsobily pohoršení, a dávejte pozor, abyste nenařizovaly to,
co nechcete. Buďte laskavé a projevujte lásku, kdekoli můžete, protože svět kolem vás
potřebuje mou lásku víc než kdykoli předtím.
Když přijdou zkoušky a pokušení, pamatujte na mou oběť za vás a odolávejte zlu ve všech
jeho podobách. Váš nepřítel vás nepřestane pokoušet ani teď – každým hříchem, který jste si
užily dříve, a každým, o kterém si myslí, že by vás mohl pokoušet i teď. Už dlouho nebudete
chodit ve svém pozemském těle, protože se brzy vrátíte domů.
Buďte trpělivé, zůstaňte klidné a vytrvejte až do konce. Sledujte, jak se naplňuje vše,
co je předpověděno v mém svatém Slovu, a mé Slovo vám říká, jak bude konec vypadat.
Když se unavíte, vzhlédněte vzhůru, mé děti, neboť vaše vykoupení se blíží.
Ježíš
Řím 5, 3: A nejen to: chlubíme se i utrpením, vždyť víme, že z utrpení roste vytrvalost,
1Kor 10, 13: Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni
zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu,
abyste mohli obstát.
Jak 1, 2-3
2: Mějte z toho jen radost, moji bratří, když na vás přicházejí rozličné zkoušky.
3: Vždyť víte, že osvědčí-li se v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti.
Ž 34, 17-18
17: Hospodinova tvář se však obrací proti pachatelům zla, vymýtí ze země každou památku po nich.
18: Ty, kdo úpěli, Hospodin slyšel, ze všech soužení je vysvobodil.
Jak 1, 12: Blahoslavený člověk, který obstojí ve zkoušce; když se osvědčí, dostane vavřín života, jejž
Pán zaslíbil těm, kdo ho milují.
Mt 24, 13: Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.
Lk 21, 28: Když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko.

1759. Poselství Ježíše ze dne 24. října 2021.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

NECHCI VÁS VYDĚSIT, ALE VAROVAT

Moji milovaní lidé:
POVZBUZUJI VÁS SLOVEM ZE SVÉHO DOMU, ABYCH VÁS VAROVAL, NE ABYCH
VÁS VYSTRAŠIL.
Vzývejte Mě ve dne v noci, ve vhodnou i nevhodnou dobu, stejně jako mou Matku a nebeské
sbory.
Vzývejte svatého archanděla Michaela a nebeské legie, aby vás chránily a vy zůstali stále
věrní.
Toto je vhodný čas k tomu, abyste činili pokání a stali se stvořeními víry dřív, než se události
objeví před lidstvem.
MOJI LIDÉ, MILUJI VÁS A VYZÝVÁM VÁS, ABYSTE SE CO NEJDŘÍVE OBRÁTILI.
Zachraňte si duši: odvraťte se od zla, nezapojujte se do pohanství, neúčastněte se
svatokrádeží, protože jsou nakonec znesvěcením toho, co představuje Mne. V této době je
tolik prokletých uchvatitelů, kteří pronikli do mého Domu [Gal 1, 8; I Kor 12, 3].
Vyrůstejte duchovně, nepřejte bližnímu zlo a nepodílejte se na tom, když je urážen váš bratr.
Zakazuji vám podílet se na pronásledování vašich bratří.
Mé děti, buďte bratrské, respektujte věci svých bližních, aniž byste se podílely na
vandalismu, který se objeví.

Nechci vás vyděsit, ale varovat. Nejdříve se připravte duchovně a pak si přichystejte potravu
podle toho, jaké prostředky má každé z vás k dispozici. Rozmnožím, co mé děti mají, pokud
to, co získají, bude skutečně odpovídat jejich možnostem.
Moji nejdražší, nečekejte na zítřek, připravte se teď! Mějte čistou duši a požehnané svíce,
stejně jako požehnané hrozny a zimní oblečení. Mějte zásoby vody, která je základním
prvkem života.
MÉ DĚTI, UVAŽUJTE DO HLOUBKY O MÝCH SLOVECH, ABYSTE NEPŘEHLÉDLY TO,
CO VÁM MÁ SLOVA ŘÍKAJÍ.
Obraťte se, aby to, co vás čeká, bylo snesitelnější, a abyste si uprostřed nedostatku
zachovaly víru a naději.
Můj milovaný lide, má církev směřuje k úplnému rozkolu, buďte duše s vroucí modlitbou.
Lidstvo se odevzdalo do moci zla.
Modlete se, děti, modlete se srdcem, přijímejte Mě ve svaté eucharistii v duchu
adorace a s vědomím, že Já jsem váš Bůh.
Modlete se, mé děti, modlete se, obětujte, postěte se, jak vám to tělo dovolí,
abyste rozeznaly znamení šelmy a nebyly zmateny.
Modlete se, mé děti, modlete se za Turecko, padne v boji.
Modlete se, mé děti, modlete se, ti, kdo se modlí, udržují můj lid stojící.
Modlete se, mé děti, víra je podkopávána, a ničitelé víry mají odvahu jednat proti
mé církvi, a mé děti mlčí.
Můj vyslanec (*) přijde po vystoupení antikrista a mé děti jej poznají.
Modlete se, mé děti, obraťte se ihned!
Ten okamžik je na dohled.
Miluji vás mým Nejsvětějším Srdcem. Nejste samy, jste můj lid.
Žehnám vám.
Váš Ježíš

(*) Anděl pokoje, jenž bude požehnáním pro svatý Zbytek.

1760. Poselství Boha Otce ze dne 27. října 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

BÝT SCHOPEN VĚŘIT
Tolik mých dětí má strach z událostí přicházejících na zem. Mé děti, protože je dnes
na zemi tak málo mé skutečné moci, zapomínáte, jak mocný Bůh jsem. Protože jen málo
z mých dětí chodí v čistotě, která je nezbytná k tomu, aby se staly prostředníky mé
uzdravující a osvobozující moci, začínáte naslouchat našeptávání nepřítele o vašem osudu.
Pokud se ke Mně přiblížíte a budete se nacházet ve Mně a v mém Slovu, ukážu vám svou
moc. Pokud očistíte své životy, můžete v ní kráčet.
Nebojte se, mé děti, neboť váš Otec v nebi vás může spolehlivě zachránit před újmou.
Já jsem dobře schopen vás ukrýt a ochraňovat. Jsem spolehlivě schopen učinit vše,
co potřebujete.
Ale vy musíte být schopny věřit.
Bůh Otec
Iz 41, 10: Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti
odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.
Př 29, 25: Kdo se třese před lidmi, ten klade sobě léčku, kdo však doufá v Hospodina, má v něm svůj
hrad.
Ž 91, 2-5
2: Říkám o Hospodinu: "Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám."
3: Vysvobodí tě z osidla lovce, ze zhoubného moru.
4: Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost.
5: Nelekej se hrůzy noci ani šípu, který létá ve dne,
Ž 46, 2: Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená.
2Sam 22, 3: Bože můj, má skálo, utíkám se k tobě, štíte můj a rohu spásy, nedobytný hrade, moje
útočiště, zachránce můj, ty mě před násilím zachraňuješ!

1761. Poselství Ježíše ze dne 28. října 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

DRŽTE SE MNE

V událostech, které brzy přijdou, budou mé děti v pokušení mít strach. Až uvidíte, že se dějí
věci takového rozsahu, o jakém se vám ani nesnilo, mnozí budou ve strachu utíkat a
propukne chaos,
ale moji lidé by měli zůstat klidní.
Klidní, protože jste byli předem varováni. Klidní, protože i když se má ruka pohybuje proti
zlým, nepohybuje se proti vám. Klidní, protože i když všude kolem vás bude nedostatek, vy
sami – všichni, kdo jste skutečně moji – budete dobře zaopatřeni. Vskutku, vaše zaopatření
bude tak hojné, že to způsobí, že vás bezbožní budou pronásledovat ještě víc. Radujte se, až
se tak stane, protože vaše odměna v nebi vzroste a vy už nebudete dlouho v pozemské říši.
Brzy budete zde ve svých věčných domovech.
Mnozí z těch, kteří se nazývají mým Jménem, ale nechodí po mých cestách, budou ve
strachu utíkat spolu s nevěřícími, až se události stanou. Nebyli zakořeněni a s dobrým
základem v mém Slovu nebo ve Mně. Ve skutečnosti ve Mně vůbec nebyli a dávali přednost
rozkoším okolního světa před čistotou, kterou vyžaduji.
Mé děti, jakmile začne to, co jsem vám předpověděl, rychle uvidíte, že Já jsem vaše útočiště,
vaše ochrana a váš živitel. Ať do vašich srdcí nevstoupí strach, protože se nemáte čeho bát,
dokud se držíte Mne.
Ježíš
Jan 15, 4-8
4: Zůstaňte ve mně, a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při
kmeni,
tak ani vy, nezůstanete-li ve mně.
5: Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce;
neboť beze mne nemůžete činit nic.
6: Kdo nezůstane ve mně, bude vyvržen ven jako ratolest a uschne; pak ji seberou, hodí do ohně a
spálí.
7: Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám.
8: Tím bude oslaven můj Otec, když ponesete hojné ovoce a budete mými učedníky.
Iz 41, 10: Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti
odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.
Př 29, 25: Kdo se třese před lidmi, ten klade sobě léčku, kdo však doufá v Hospodina, má v něm svůj
hrad.
Ž91, 2-5

2: Říkám o Hospodinu: "Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám."
3: Vysvobodí tě z osidla lovce, ze zhoubného moru.
4: Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost.
5: Nelekej se hrůzy noci ani šípu, který létá ve dne,
2Sam 22, 3: Bože můj, má skálo, utíkám se k tobě, štíte můj a rohu spásy, nedobytný hrade, moje
útočiště, zachránce můj, ty mě před násilím zachraňuješ!

1762. Poselství Ježíše ze dne 29. října 2021.
Nástroj: Glynda Linkous, (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

NÁRŮST HŘÍCHU

Děti moje, rozhlédněte se kolem sebe. Vidíte všechnu tu krásu, kterou jsem stvořil? Víte,
že jsem to všechno stvořil pro vás?
Nezbývá mnoho času, než bude vše, co je kolem vás, zničeno. Dopadnou soudy a začnou
války a nakonec zůstane jen zkáza.
Stvořil jsem zde ještě více krásy, abyste se z ní mohli těšit, až budete se Mnou trávit věčnost.
Netruchlete nad ztrátou Země nebo její nádhery, protože se máte těšit na mnohem víc než
na její pomíjivou krásu.
Jak bude ve vašem světě přibývat hříchu, pocítíte, jak ošklivost proniká vším, co vidíte.
Uvidíte, jak prosakuje do oblastí, kde by být neměla. Netruchlete, neboť se brzy vrátíte
domů ke Mně.
Hřích se zvětšil a rozmnožil a nyní vidíte, jak začíná ovládat vše a všechny kolem vás.
Až dokončí své dílo, zavládne smrt a zkáza a vy, Já a mé Slovo tam nebudete vítáni.
Ale nebojte se, mé děti, neboť Já jsem to všechno viděl před založením světa a vy na tom
nepřátelském místě nezůstanete.
Ježíš
Řím 6, 17-23
17: Díky Bohu za to, že jste sice byli služebníky hříchu, ale potom jste se ze srdce přiklonili k tomu
učení, které vám bylo odevzdáno.
18: A tak jste byli osvobozeni od hříchu a stali jste se služebníky spravedlnosti.
19: Mluvím názorně z ohledu na vaši lidskou slabost: Jako jste se dříve propůjčovali k službě
nečistotě
a nepravosti k bezbožnému životu, tak se nyní dejte do služby spravedlnosti k posvěcení.
20: Když jste byli služebníky hříchu, měli jste svobodu od spravedlnosti;
21: jaký jste tehdy měli užitek z toho, zač se nyní stydíte? Konec toho všeho je přece smrt.

22: Avšak nyní, když jste byli osvobozeni od hříchu a stali se služebníky Božími, máte z toho užitek,
totiž posvěcení, a čeká vás život věčný.
23: Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu.

1763. 30. října 2021. Připomínka poselství Boha Otce ze dne 26. června 2012.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

JÁ JSEM TEN, KDO ZACHRAŇUJE

Jsem schopen pomáhat svému lidu bez ohledu na to, co jej v budoucnu potká. Nepřítel na
vás, mé děti, skutečně nastraží mnoho pastí a nástrah, ale Já jsem Ten, kdo zachraňuje ze
všeho, co není ode Mne.
Já jsem Ten, před nímž nemůže obstát žádný člověk ani žádné zlo, neboť jsem svatý
a spravedlivý a není nikdo jiný jako Já.
Nebojte se, malé stádo, neboť Já vás mohu dobře ochránit v tom, co přichází. Ty z vás, kteří
upadnou do osidel, mohu vysvobodit jediným slovem. Snadno mohu učinit ve vašem životě
všechno, co se mi líbí, a není nikoho, kdo by se Mi podobal, ani v celém nebi, ani na zemi.
Není jiného, kdo může vykoupit, a nikdo nemůže nikoho vysvobodit z Mé ruky.
Bůh Otec
De 3, 24: Panovníku Hospodine, ty jsi začal ukazovat svému služebníkovi svou velikost a svou
pevnou ruku. Však také, který bůh na nebi nebo na zemi by dovedl vykonat takové činy a takové
bohatýrské skutky jako ty!
De 4, 35: Tobě bylo odhaleno poznání, že Hospodin je Bůh; kromě něho není žádný jiný.
1Kr 8, 23: A řekl: "Hospodine, Bože Izraele, není Boha tobě podobného nahoře na nebi ani dole
na zemi. Ty zachováváš smlouvu a milosrdenství svým služebníkům, kteří chodí před tebou celým
srdcem."
2Sam 7, 22: Vždyť jsi tak veliký, Hospodine Bože. Není žádného jako ty, není Boha kromě tebe,
podle toho všeho, co jsme na vlastní uši slyšeli.
Da 3, 17: Jestliže náš Bůh, kterého my uctíváme, nás bude chtít vysvobodit z rozpálené ohnivé pece
i z tvých rukou, králi, vysvobodí nás.
Iz 43, 13: Já jsem byl dřív než první den a není, kdo by z mých rukou vysvobodil. Kdo zvrátí,
co já vykonám?
Iz 41, 10: Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám
ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.

1764. 31. října 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 25. října 2015.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

POKOJ
Já jsem váš pokoj, když kolem vás zuří bouře, moji drazí. Přicházející bouře nedostatku,
pronásledování, bude zuřit, ale když vstoupíte do mého tajného místa, nebude ve vás běsnit.
Připravil jsem vám místo pokoje, do kterého můžete kdykoli vstoupit, když se ke Mně
přiblížíte. Jediné, co je vyžadováno, je vaše víra a oddanost ke Mně.
Přicházející bouře je bouří velké duchovní temnoty. Zlí povstanou a odmítnou být umlčeni.
Přinesou mému lidu mnoho žalu. Způsobí těžkosti a nedostatek těm, kdo Mi slouží. Dojde
k velkým zradám, jaké jste ještě neviděli.
Jediný způsob, jak může můj lid přežít to, co přichází, je skrze jejich víru ve Mne. Jejich víru,
že je ochráním a zaopatřím. Každý žijící člověk, který Mi skutečně slouží, bude muset
v těchto časech volit mezi svým vlastním pohodlím a Mnou.
Vyberte si dobře, mé děti, protože na tom závisí vaše věčnost. Ti, kdo Mne zapřou, se do
nebe nedostanou.
Ježíš

Řím 10, 13: Každý, kdo vzývá jméno Páně, bude spasen.
Ž 91, 1-4
1: Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného.
2: Říkám o Hospodinu: "Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám."
3: Vysvobodí tě z osidla lovce, ze zhoubného moru.
4: Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost.
Mt 10, 32-33
32: Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi;
33: kdo mě však zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi.
34: Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč.

1765. Poselství Ježíše ze dne 1. listopadu 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

TRANSFER BOHATSTVÍ

V sobotu pozdě večer jsem si po vyčerpávajícím dni četla Slovo, když jsem uviděla něco,
co připomínalo vlákno DNA - dva sloupce, které se stáčely dohromady. Viděla jsem, jak se
něco vyměňuje z jedné strany na druhou.
Velmi brzy přijde čas, který přinese období převodu. Bude to čas velké radosti pro mé děti,
které kráčejí po mých cestách, pro ty, které jsou pokorné, pro ty, které neustále sloužily
potřebným.
V této době se zázračnými způsoby převede velké bohatství do jiných rukou. Způsoby, které
nikdy neuvidíte přicházet, vezmu bohatství světských lidí a dám je svým poslušným dětem,
aby mohly žehnat potřebným kolem sebe.
Sledujte toto období, mé děti, neboť přijde velmi brzy, ale nezapomínejte, že jsem to Já,
kdo vám dává právo získat toto bohatství a k čemu má být použito. Nevynakládejte je
na své choutky nebo k získání prestiže. Dávám vám toto bohatství, abyste ukázaly mou
hojnost, mou lásku a mou velkou štědrost k druhým - zvláště k těm, kteří Mě ještě neznají.
Ať skrze vás proudí má láska a štědrost, když se dotýkáte druhých ve vaší blízkosti, kteří
jsou v nouzi. Postarejte se o jejich potřeby. Nakrmte hladové. Oblečte nahé. Uzdravujte
nemocné.

(Viděla jsem, že Pán chce, aby tyto peníze byly použity na zcela reálnou pomoc – na
zaplacení nájmu, nákupu potravin, opravu auta - na pomoc s životními náklady, které se
nedají pokrýt. Neznají Jej jako Poskytovatele jako my a On chce, aby viděli, že je miluje
a postará se o ně).
Až k tomu dojde, nezapomínejte na církev, která vás živí.

(Ukázal mi, že mnozí nebudou myslet na desátky z těchto peněz za požehnání, až přijdou,
ale On chce, aby církev, která živí ty, kdo tato požehnání dostávají, dostávala desátky,
a když o tom mluvil, připomnělo mi to zkoušku požehnání: https://youtu.be/mXU3XeIncrQ).
Budu se dívat, jak s tímto požehnáním naložíte.
Ježíš

Ještě jedno slovo o převodu:

https://wingsofprophecy.blogspot.com/2017/03/the-transfer.html

Poznámka: Viděla jsem, že Pán se dívá na srdce, když provádí tyto převody. Dívá se na to,
kdo má skutečně cit pro potřebné, oproti těm, kteří chtějí bohatství, aby vypadali dobře,
nebo aby je utratili za své vlastní choutky či požitky. To bude největším rozhodujícím

faktorem v tom, kdo převody obdrží. Již nyní sleduje, kdo tráví čas pomocí potřebným nebo
jim slouží a kdo se za ně modlí a má srdce zaplatit jejich potřeby.
Př 22, 9: Kdo hledí vlídným okem, bude požehnán, neboť dal ze svého chleba nuznému.
Př 13, 22: Dobrý zanechá dědictví vnukům, kdežto jmění hříšníka bývá uchováno pro spravedlivého.
Ga 6, 7: Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí.
Lk 6, 38: "Dávejte, a bude vám dáno; dobrá míra, natlačená, natřesená, vrchovatá vám bude dána
do klína. Neboť jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám."
Mal 3, 10: Přinášejte do mých skladů úplné desátky. Až bude ta potrava v mém domě, pak to se
mnou zkuste, praví Hospodin zástupů: Neotevřu vám snad nebeské průduchy a nevyleji na vás
požehnání?
A bude po nedostatku.
Př 28, 8: Kdo rozmnožuje svůj statek lichvou a úrokem, shromažďuje jej pro toho, kdo se smilovává
nad nuznými.

1766. Poselství Ježíše ze dne 2. listopadu 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

SPOKOJENÍ S MÁLEM
Proč se mé děti spokojují s málem?
Mé děti, cožpak jsem vám neřekl, že neodepřu nic dobrého tomu, kdo žije čestně? Proč tedy
přijímáte jako svůj úděl tak málo, když vám chci tak velice požehnat?
Cožpak nevíte, budete-li si nárokovat jen to, co je vám dáváno zdarma, že vám to poskytnu?
Ježíš
Ž 84, 10-13
10: Ty jsi štít náš, Bože, pohleď, na tvář svého pomazaného rač shlédnout.
11: Den v tvých nádvořích je lepší než tisíce jinde; raději chci stát před prahem domu svého Boha,
než prodlévat v stanech svévolnosti,
12: vždyť Hospodin Bůh je štít a slunce, Hospodin je dárce milosti a slávy, žádné dobro neodepře
těm, kdo žijí bezúhonně.
13: Hospodine zástupů, blaze člověku, jenž doufá v tebe!

1767. Poselství Ježíše ze dne 3. listopadu 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com
SKLIZEŇ
Mé děti procházejí obdobím sklízení úrody, dobré i špatné, z minulého chování a slov.
Jako jsem byl s vámi, když jste chodily po cestách světa, tak jsem s vámi v tomto čase
sklizně.
Mé děti truchlí a oplakávají své hříchy, neboť přišla sklizeň, o které vám nepřítel řekl,
že už se k vám nevrátí.
Mé poslušné děti nyní budou sklízet úrodu nesmírné radosti a svobody, protože jejich
odměny se stále více přibližují. Budete také odměněny na zemi, mé děti, neboť žádný váš
skutek, žádné povzbudivé slovo, žádná laskavost ani skutek darování nezůstaly Mnou
nepovšimnuty. Dívejte se nyní, jak zasypávám požehnáním ty, které jdou po mých cestách.
Ježíš
Gal 6, 7-8
7: Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí.
8: Kdo zasévá pro své sobectví, sklidí zánik, kdo však zasévá pro Ducha, sklidí život věčný.
Job 4, 8: Pokud jsem já viděl, jen ti, kdo se obírají ničemnostmi, ti, kdo rozsívají trápení, je také
sklidí.
2Kor 9, 6: Vždyť kdo skoupě rozsévá, bude také skoupě sklízet, a kdo štědře rozsévá, bude také
štědře sklízet.
Lk 6, 38: Dávejte, a bude vám dáno; dobrá míra, natlačená, natřesená, vrchovatá vám bude dána
do klína. Neboť jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám.“
Jr 17, 10: "Já Hospodin zpytuji srdce a zkoumám ledví, já každému splatím podle jeho cesty, podle
ovoce jeho skutků."

1768. Poselství Ježíše ze dne 4. listopadu 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com
SOUD
Přišel čas, aby byla souzena celá země.
Celé nebe očekávalo tento čas, aby mohl přijít konečný soud a zlo bylo ze země odstraněno.
Soud začíná v mém Domě a vy jej nyní uvidíte všude kolem sebe. Ti, kdo poslouchali
našeptávání nepřítele, že žádný soud nepřijde, nyní jeho lži poznají jako to, čím jsou.

Ježíš
Gal 6, 7-8
7: Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí.
8: Kdo zasévá pro své sobectví, sklidí zánik, kdo však zasévá pro Ducha, sklidí život věčný.
Job 4, 8: Pokud jsem já viděl, jen ti, kdo se obírají ničemnostmi, ti, kdo rozsívají trápení, je také
sklidí.
2Kor 9, 6: Vždyť kdo skoupě rozsévá, bude také skoupě sklízet, a kdo štědře rozsévá, bude také
štědře sklízet.
Lk 6, 38: Dávejte, a bude vám dáno; dobrá míra, natlačená, natřesená, vrchovatá vám bude dána
do klína. Neboť jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám.
Jr 17, 10: "Já Hospodin zpytuji srdce a zkoumám ledví, já každému splatím podle jeho cesty, podle
ovoce jeho skutků."

1769. Poselství Boha Otce ze dne 5. listopadu 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

NÁSLEDKY
Můj lid bude ke Mně v této době křičet, protože odstraním z jeho života lidi a věci, které
zbožňoval. Zkoumejte svá srdce, mé děti. Nebudu mít ve vašich životech žádné jiné bohy
kromě Mne. Uctívejte pouze Mne.
Netrapte se, až tyto následky přijdou, ale radujte se, že váš Otec v nebi je spravedlivý
soudce, neboť brzy přijdu soudit celou zemi.
Bůh Otec
Gal 6, 7-8
7: Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí.
8: Kdo zasévá pro své sobectví, sklidí zánik, kdo však zasévá pro Ducha, sklidí život věčný.
Ex 30, 3: Nebudeš mít jiného boha mimo mne.
Řím 3, 23: Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy;
Job 4, 8: Pokud jsem já viděl, jen ti, kdo se obírají ničemnostmi, ti, kdo rozsívají trápení, je také
sklidí.
Jr 17, 10: Já Hospodin zpytuji srdce a zkoumám ledví, já každému splatím podle jeho cesty, podle
ovoce jeho skutků.

1770. Poselství archanděla Michaela ze dne 1. listopadu 2021.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

ZEMI BUDE VNUCENA TEMNOTA

Milovaní lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
SLOVO, KTERÉ K VÁM PŘICHÁZÍ Z VÝŠE JE: "UVIDÍŠ".
Jako kníže nebeských legií vás spolu se svými legiemi bráním proti zlu.
Držím svůj meč vztyčený…
Mám svou paži připravenou, abych dal povel svým legiím a jednal zvláštním
způsobem na pomoc dětem našeho Pána a Krále Ježíše Krista.
Jako generace jste se nechali oklamat a přijali to, co je v rozporu s Božím zákonem;
zákonem, který vede každého lidského tvora k tomu, aby stál ve svém těžišti, aby nebylo
rozdělení mezi přirozeností a spiritualitou lidské bytosti.
To, co je stanoveno v Božím zákonu, musí vést lidskou bytost k tomu, aby byla rozšířením
Boží vůle, která vše řídí. Proto ten, kdo zná Boží zákon, se chová spravedlivě v rámci poznání
a plnění Přikázání.
Praktikujte Boží Zákon, neodříkávejte jej nazpaměť, ale v každém výroku hledejte
všechny elementy, které jej tvoří a nejsou dodržovány.
Buďte stále duchovnější, oddělte se od světa, abyste neupadli do nevědomosti
a následkem toho dali přednost osobním kritériím, a nebyli schopni rozlišovat,
co je dobré a co špatné.
Boží lidé:

Existuje tolik falešných nauk bez spirituality, které nevedou k svatosti a bratrství, jejichž cílem
je vycvičit arogantní tvory, všeznalé lidi, kteří nepřijímají Svaté učení a chodí z jednoho místa
na druhé. Tato stvoření bez lásky v srdci jen podporují své vlastní zájmy.
V křesťanství spiritualita formuje:
Lidská stvoření vedená Duchem Svatým, která hledají ctnosti a dary pravé
liturgie, svátostí a Přikázání.
Stvoření oplývající láskou, porozuměním a láskou k svým bližním.
Stvoření pevné víry a hlubokého poznání.
SKUTEČNÁ SPIRITUALITA VEDE K HLEDÁNÍ SVATOSTI.
Hledat v jiných vodách to, co podle vás nemůžete najít v Písmu svatém, je znamením,
že nejste stvoření ochotná k jednotě a poznání, které vás vede k řádu, lásce a víře.
Lidé našeho Pána a Krále Ježíše Krista:
Toto je čas, kdy se lidské bytosti začnou bouřit proti svým vládcům, proti těm, kteří je
přivedli k utrpení.
Po smrti tolika bratří doléhá na lidstvo nejistota. Nejistota tváří v tvář přicházejícímu
hladomoru, tváří v tvář krokům války, které budou stále zřetelnější, protože budou přecházet
od hrozeb ke zbraním, od provokací k činům, které jsou podněcovány démony, potulující se
po zemi a proti nimž jsme byli vysláni bojovat.
Děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista, modlete se svatý růženec z celého srdce.
Přijímejte našeho Krále v nejsvětější eucharistii řádně připraveny, abyste se
neodsoudily tím, že Jej přijmete ve stavu hříchu.
Buďte stvořeními pokoje, aby vás ďábel neposedl. Satanovým cílem je podmanit vás.
Jako Boží lidé to nedovolte.
Budete svědky znamení na nebi, která nebudete schopni vysvětlit.
Jste povoláni milovat a zůstat ve službě Nejsvětější Trojici při hledání duší, aby nebyly
ztraceny.
Děti našeho Krále, modlete se za Spojené státy, neklid lidských stvoření povede
k protestům a covid znovu získá sílu.
Děti našeho Krále, modlete se, velký národ požádá o odchod svého vládce
a povýší ženu.
Děti našeho Krále, modlete se, sopky se i nadále probouzejí s velkou silou
a budou bránit letecké dopravě. Země se chvěje, což vyvolává ještě větší tíseň.
Děti našeho Krále, modlete se, Zemi bude vnucena temnota, temnota, která
nepochází z Boží ruky.

Lidé našeho Krále buďte bdělí, komunismus postupuje a vede boj s využitím ďáblova umění,
aby přemohl své národy, které se budou domáhat svobody. Po celé Zemi dojde k povstáním,
proto mé nebeské legie zůstávají s vámi.
POZOR! Nedostatek zboží byl uměle vyvolán, aby byl vytvořen sociální chaos.
Pospěšte si, nečekejte na signál k činům, jinak nebudete mít možnost se připravit.
Žijete v čekání, a proto se ponořte do Boží lásky, požádejte o Boží ochranu a ochranu naší
Královny a Matky posledních časů.
Važte si léků, které vám dalo nebe, nepovažujte je za bezvýznamné.
Buďte jednotní, bratrští, jednotní, velmi jednotní.
KRISTUS VÍTĚZÍ, KRISTUS KRALUJE, KRISTUS VLÁDNE.
Ve věrnosti a lásce k Nejsvětější Trojici,
Svatý archanděl Michael

1671. 6. listopadu 2017. Připomínka poselství Boha Otce ze dne 13. června 2017.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com
ČERPEJTE Z MÉ SÍLY
Mé děti, až na vás dopadne můj soud a váš svět bude navždy změněn událostmi, které
budou následovat, čerpejte z mé síly. Řekl jsem vám, že můžete skrze Mne činit vše,
protože vás posílím, ale musíte si vybrat jít v mé síle, a ne v té vaší.
Uvidíte tragédie, které jste nikdy nepředpokládaly a více smrti, než se vám kdy mohlo zdát.
Přijde čas, kdy počet mrtvých převýší počet živých, až přijdou pohromy, až udeří soud,
až dojde k "přírodním" katastrofám.
Vzpomeňte si také, že ne všechny tragédie nebo neštěstí, které uvidíte, jsou ode Mne.
Nepřítel má také plán – jeho plánem je způsobit náhlou smrt, aby ti, kdo se nekáli, byli
vzati dřív, než přijde jejich čas.
Není pro vás žádný způsob, jak se připravit na všechny hrůzy, které mají přijít. Musíte se
spolehnout na mou sílu. Musíte vědět, jak vstoupit do mé Přítomnosti, až nebudete moci
více snést, abych vás mohl utěšit.
Věci jdou nyní velmi rychle vpřed, mé děti. Nezapomeňte, že Já jsem s vámi ve všech
situacích. Nejdete nikdy samy. Držte se své víry, i když kvůli ní budete velmi pronásledované.
Zjistěte v srdci, v co věříte, a proč věříte ve Mne. Vyvolejte své vzpomínky, kdy jsme trávili
naše společné chvíle, kdy jsem tu byl stále pro vás, neboť to vám pomůže snést, co přichází.

Modlete se bez ustání za nespasené duše, neboť času je velmi málo a v sázce je věčnost.
Prožívejte více času se Mnou, abyste Mě mohly víc poznat, abychom mohli jít tuto
závěrečnou cestu spolu. Celé Písmo se chystá naplnit.
Bůh Otec
Fil 4, 13: Všechno mohu v tom, který mi dává sílu.
Mt 24, 7-13
7: Neboť povstane národ proti národu a stát proti státu, na jednom místě za druhým bude hlad
a zemětřesení.
8: To všechno bude teprve začátek velkých strastí.
9: Tehdy vás budou vydávat k trápení a zabíjet vás, u všech národů budete v nenávisti pro mé
jméno.
10: A tehdy to bude pro mnohé kamenem úrazu, navzájem se budou zrazovat a nenávidět jeden
druhého.
11: Vystoupí také mnoho lžiproroků a mnoho lidí svedou.
12: A protože se značně rozmůže nepravost, ochladne u mnohých láska.
13: Kdo však vytrvá až do konce, bude spasen.
1Thes 5, 16-18
16: Stále se radujte.
17: Bez přestání se modlete.
18: Při všem Bohu děkujte. Tak totiž to od vás chce Bůh a tak to projevil skrze Krista Ježíše.

1772. 7. listopadu 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 29. října 2015.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

OSVOBODÍM VÁS
Nebojte se toho, co vám lidé mohou udělat v tom, co přijde, mé děti, neboť má síla je
dokonalá ve slabosti, a pokud ve Mne vložíte svou důvěru, ochráním vás na každém kroku
cesty, kterou musíte ujít.
Zachráním vás v časech nouze tím, že vás zaopatřím. Zachráním vás v časech nemoci
a bolesti, neboť jsem schopen tuto bolest odnést, budete-li věřit mému Slovu. Osvobodím
vás od strachu tím, že vás naplním velkou odvahou kráčet po mých cestách. Budu řídit vaše
kroky a chránit vaše cesty, abyste mohly pokračovat v šíření mého evangelia na Zemi. Uvidíte
mnoho zázraků a poznáte mou moc proudící skrze vaše ruce. Andělé vás obklopí, budou vás
chránit a udržovat vás na všech vašich cestách.
Ano, přicházejí temné časy, mé děti, ale vy půjdete vpřed jako maják mého světla v této
temnotě a přinesete naději a pravdu všude, kam půjdete.

A až přijde konec, přivedu vás rychle domů ke Mně.
Nebojte se a neděste se, neboť Já vás posílím! Podepřu vás svou pravicí. Svým andělům
dávám nad vámi vedení, aby vás udrželi na všech vašich cestách.
Ježíš
2Kor 12, 9: Ale on mi řekl: "Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví má síla."
A tak se budu raději chlubit slabostmi, aby na mně spočinula moc Kristova.
Jan 8, 12: Ježíš k nim opět promluvil a řekl: "Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit
ve tmě, ale bude mít světlo života."
Př 16, 9: Člověk uvažuje v srdci o své cestě, ale jeho kroky řídí Hospodin.
Př 2, 8: Chrání stezky práva a střeží cestu svých věrných.
Iz 41, 10: Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti
odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.
Iz 53, 4-5
4: Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn,
ubit
od Boha a pokořen.
5: Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš
pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni.
Mt 5, 14-16
14: Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře.
15: A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen; a svítí všem v domě.
16: Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci
v nebesích.
Sk 4, 29-31
29: Pohleď tedy, Pane, na jejich hrozby a dej svým služebníkům, aby s odvahou a odhodlaně mluvili
tvé slovo;
30: a vztahuj svou ruku k uzdravování, čiň znamení a zázraky skrze jméno svého svatého
služebníka Ježíše.
31: Když se pomodlili, otřáslo se místo, kde byli shromážděni, a všichni byli naplněni Duchem
svatým
a s odvahou mluvili slovo Boží.
Ž 91, 1-13
1: Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného.
2: Říkám o Hospodinu: "Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám."
3: Vysvobodí tě z osidla lovce, ze zhoubného moru.
4: Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost.
5: Nelekej se hrůzy noci ani šípu, který létá ve dne,
6: moru, jenž se plíží temnotami, nákazy, jež šíří zhoubu za poledne.
7: Byť jich po tvém boku padlo tisíc, byť i deset tisíc tobě po pravici, tebe nestihne nic takového.

8: Na vlastní oči to spatříš, uzříš odplatu, jež stihne svévolníky.
9: Máš-li útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov,
10: nestane se ti nic zlého, pohroma se k tvému stanu nepřiblíží.
11: On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách.
12: Na rukou tě budou nosit, aby sis o kámen nohu neporanil;
13: po lvu a po zmiji šlapat budeš, pošlapeš lvíče i draka.

1773. Poselství Ježíše ze dne 8. listopadu 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com
KÁMEN ÚRAZU
Zatímco na můj dům na Zemi dopadá soud a mezi lidmi jsou rozpoznávány hříchy, mé děti by
měly kráčet po mých cestách a hovořit o mých slovech a mých nařízeních.
Mé děti, už dávno jste měly opustit své hříchy, ale tolik z vás to neudělalo. Mnozí z vás tvrdí,
že nevědí, že hřeší, a přitom to vědí. Myslíte si, že vaše zapírání bude přehlédnuto? Nikoliv.
Mnozí z vás lpí na svém smilstvu, opilství a zlobě dokonce i teď. Každý hřích bude mezi vámi
pojmenován a nemělo by tomu tak být.
Zanechte nyní svého hříchu, aby soud nedopadl také na vaše domy, neboť nechci, aby byl
pojmenován mezi mým lidem v této době, kdy tolik duší bloudí v temnotě. Nechci, aby
v mém domě bylo pohoršení. Nemohu snést ve svém domě cizoložství, smilstvo ani žádný
jiný hřích.
Běda těm, kdo nezanechají svého hříchu, neboť váš trest bude mnohem horší, protože jste
Mě znali a pokračovali ve způsobech mého nepřítele, neboť jste se stali kamenem úrazu pro
ty, kdo ještě nevěří.
Ježíš
Gal 6, 7: Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí.
2Tim 3, 1-5
1: Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy.
2: Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče,
budou nevděční, bezbožní,
3: bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému,
4: zrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít raději rozkoš než Boha,
5: budou se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat. Takových lidí se straň.
Gal 6, 8
8: Kdo zasévá pro své sobectví, sklidí zánik, kdo však zasévá pro Ducha, sklidí život věčný.

Ex 20, 3: Nebudeš mít jiného boha mimo mne.
Řím 3, 23: Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy;
Job 4, 8: Pokud jsem já viděl, jen ti, kdo se obírají ničemnostmi, ti, kdo rozsívají trápení, je také
sklidí.
Jr 17, 10: Já Hospodin zpytuji srdce a zkoumám ledví, já každému splatím podle jeho cesty, podle
ovoce
jeho skutků.“

1774. Poselství Ježíše ze dne 9. listopadu 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com
VĚRNOST
Mé děti vstupují do období neustálých voleb. Každou chvíli budete nuceny si vybrat, komu
budete sloužit.
Komu byste se chtěli zavázat svou věrností? Vyberete si svou vládu? Svou kariéru? Svou
rodinu? Své děti? Nebo si vyberete Mne?
Komu slíbíte svou poslušnost, tomu musíte věřit, že vás zachrání v tom, co přichází.
Ježíš
Ex 30, 3: Nebudeš mít jiného boha mimo mne.
Joz 24, 15: Jestliže se vám zdá, že sloužit Hospodinu je zlé, vyvolte si dnes, komu chcete sloužit:
zda božstvům, kterým sloužili vaši otcové, když byli za řekou Eufratem, nebo božstvům Emorejců,
v jejichž zemi sídlíte. Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu.

1775. Poselství Ježíše ze dne 10. listopadu 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

ŠPATNÍ BOHOVÉ
Mé děti, mezi vámi žije mnoho těch, kdo slouží jiným bohům. Stejně jako mé děti Izraele na
poušti, musíte pečlivě střežit svá srdce, abyste se neklaněli jejich bohům.
Brzy poznají, že si vybraly špatné bohy, kterým slouží, protože bohové ze dřeva, kamene,
stříbra
a zlata nejsou žádní bohové a nemohou je zachránit před tím, co pro ně v tomto čase přijde.
A nemohou je zachránit před věčným trápením, pokud odmítnou činit pokání a uctívat pouze
Mne.
Ježíš

Ex 20, 3: Nebudeš mít jiného boha mimo mne.
Joz 24, 15: Jestliže se vám zdá, že sloužit Hospodinu je zlé, vyvolte si dnes, komu chcete sloužit:
zda božstvům, kterým sloužili vaši otcové, když byli za řekou Eufratem, nebo božstvům Emorejců,
v jejichž zemi sídlíte. Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu.
Iz 37, 19: Jejich bohy vydali ohni, protože to nejsou bohové, nýbrž dílo lidských rukou, dřevo
a kámen, proto je zničili.
Mt 10, 28: A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou; bojte se toho, který může
i duši i tělo zahubit v pekle.

1776. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 4. listopadu 2021.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

NASTALA TĚŽKÁ DOBA

Boží lidé, milovaní Boží lidé:
Jako kníže nebeských legií vás vyzývám, abyste všichni patřili našemu Králi a Pánu Ježíši
Kristu a současně s úctou a pokorou prosili naši Královnu a Matku posledních časů o její
stálou ochranu.
Milovaní:
PRO TY, KDO CHTĚJÍ NADÁLE JEDNAT A PRACOVAT V RÁMCI DOBRA, NASTALA
TĚŽKÁ DOBA, VELMI TĚŽKÁ DOBA.
Většina vůdců národů, kteří se podřídili mocným tohoto světa a vydali se do služeb ďábla,
vyvolává chaos.

Lidstvo je zmatené, jako by se právě nacházelo v babylonské věži [Gn 11,1-9]. Bratři si
nerozumějí, jejich jednání a činy v rámci jedné domácnosti se od sebe naprosto liší.
Žehnám těm, kdo s láskou, důvěrou a nadějí zachovávají víru v Nejsvětější Trojici
a v modlitbě a bratrském obdarování nacházejí sílu, která je vede k tomu, aby ve víře zůstali
pevní.
Žehnám vám zvláštním způsobem, protože poznáte-li tuto chvíli, nepropadnete strachu ani
zoufalství, ale zůstanete v důvěře v Boží ochranu, navzdory lhostejnosti lidského stvoření,
v němž se zakořenil duch vlažnosti.
Jděte vpřed posilněni oznámeními z nebe, které vám umožní napravit své cesty a duchovně
růst, abyste mohli čelit všem nepřízním osudu, které vás potkají.
LIDÉ, BUĎTE BDĚLÍ! Ďáblovi přisluhovači vás lákají, aby vás ovládli, vedou vás do otroctví
a přivykají vás, abyste byli nositeli toho, co předchází pečeti antikrista.
Modlete se Boží lidé, modlete se za sebe navzájem s opravdovým bratrstvím.
Modlete se, Boží lidé, modlete se za Srbsko, do této země přijde bolest.
Modlete se, Boží lidé, modlete se za Spojené státy, příroda je bičuje.
Modlete se, Boží lidé, modlete se za Sýrii, bude to země konfliktu.
Modlete se, Boží lidé, modlete se, léto bude chaotické.
Milovaný Boží lidé, když vidíte, že události sílí, modlete se, modlete se v duchu
a pravdě. Ti, kdo pohrdli Nejsvětější Trojicí, naší Královnou a Matkou, čiňte
pokání, než bude pozdě.
PŘIPRAVTE SE! Tato generace bude nucena jít zpět a najít v přírodě to, co zničila
a co bude potřebovat k přežití.
Nezapomeňte, že pelargonie je ušlechtilá rostlina, kterou můžete zevně použít při kožních
onemocněních. Doporučila ji již naše Královna a Matka.
Lidské stvoření ve své touze po moci znečistí zemi, bez lítosti zabije svého bratra, bude se
radovat ze své špatnosti, a pak bude do krajnosti trpět.
Milovaní Boží lidé:
TUTO GENERACI NEČEKÁ JEN BOLEST, ALE I PLODY, KTERÉ OBDRŽÍ TI,
KDO ZŮSTANOU VĚRNÍ BOŽÍ LÁSCE.
KRISTUS VÍTĚZÍ, KRISTUS KRALUJE, KRISTUS VLÁDNE.
Svatý archanděl Michael

1777. 11. listopadu 2021. Připomínka poselství Boha Otce ze dne 22. října 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com
SYSTÉM ŠELMY
Mé děti, musíte se připravit. Setkáte se s mnohými strastmi. Hodně mých dětí není zvyklé
na žádný druh strádání, protože jejich životy byly požehnané. Mé soudy přicházejí na Zem
a některé z vás budou na Zemi trochu déle a uvidí něco z toho, co přichází. Není mým
přáním, abyste trpěly nedostatkem nebo hladem. Připravte se na to, o čem víte, že přijde.
Svět kolem vás se odevzdal systému šelmy.

Poznámka: Když to řekl, viděla jsem světské lidi, jako by byli na divokém večírku a Otec mi
skrze své oči ukázal, že se dopouštějí smilnění se systémem šelmy. Zdáli se, že jsou téměř
nepříčetní na svém mejdanu, vypadali nazí, když tančili, divoce se smáli, užívali si všeho
tělesného, naprosto nevědomí o věčném zatracení, které je čeká. A viděla jsem velkou
Satanovu tvář, pozorující je ze zákulisí a smějící se jako – "Jó, ano, teď jsem vás dostal".
Vše je připravováno na návrat mého Syna na Zem. Mnoho z toho se odehrává v zákulisí,
takže jste ponecháni v nevědomí o tom, jak daleko to postoupilo. Pokročilo to daleko za
hranici toho, co si kdo může myslet. Pouze malých okruh elit zná opravdové podrobnosti,
jak je svět připravován, aby si vybral život, nebo smrt.
Až přijde čas a tento systém se odhalí, bude se zdát těm, kdo Mě neznají, že je to skvělá
věc, která vyřeší mnoho problémů a odstraní mnohá nebezpečí, ačkoli, vpravdě, je to
největší nebezpečí ze všech. (Značka šelmy). Moji lidé poznají, o co jde, a vzepřou se.
Učiníte-li to, uvidíte jaký je jejich pravý záměr, protože jsem vás varoval – zlikvidovat cokoli
a kohokoli, kdo nese mé jméno, nebo cokoli ze Mne na Zemi. Buďte silní, odvážní a ochotní,
neboť Já jsem s vámi. (Pochopila jsem, že být ochotný znamená raději položit svůj život,

než vzít si značku).

Ti, kdo vytvářejí tento systém, pomalu uváděli do chodu každou část, aby jej nenuceně
uvítali, až bude odhalen. Známky toho už vidíte mezi sebou. Brzy nikdo bez značky nebude
moci nic koupit nebo prodat. Varoval jsem vás v mém Slovu před tímto časem a nyní je
u vás. Připravte se. Připravte se dobře a hlásejte mé evangelium tak dlouho, jak budete
moci, neboť vaše odměna v nebi bude velmi velká.
Nezapomeňte, že při všem, co uvidíte, Já budu s vámi.
Bůh Otec
Zj 13, 11-18

11: Vtom jsem viděl jinou šelmu, jak vyvstala ze země: měla dva rohy jako beránek, ale mluvila jako
drak.
12: Z pověření té první šelmy vykonává veškerou její moc. Nutí zemi a její obyvatele, aby klekali
před první šelmou, které se zahojila její smrtelná rána.
13: A činí veliká znamení, dokonce i oheň z nebe nechá před zraky lidí sestoupit na zem.
14: Bylo jí dáno dělat znamení ke cti první šelmy a svádět jimi obyvatele země; rozkazuje
obyvatelům země, aby postavili sochu té šelmě, která byla smrtelně zraněna mečem, a přece
zůstala naživu.
15: Je jí dáno, aby do sochy té šelmy vdechla život, takže ta socha mluvila a vydala rozkaz,
že zemřou všichni, kdo před ní nepokleknou.
16: A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na
čele cejch,
17: aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména.
18: To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to
číslo šest set šedesát šest.

1778. Poselství Ježíše ze dne 12. listopadu 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com
RUKA SOUDU
Mé děti, obklopuje vás mnoho temnoty. Mnohé z vás cítí, že temnota narůstá a bude stále
růst, až do konce všech věcí. Čas, který vám na zemi zbyl, je nyní velmi krátký, brzy si pro
vás přijdu.
Národy brzy pocítí, jak na nich spočívá má ruka soudu. Všichni, kdo se ke Mně obrátili zády,
kdo se odvrátili od mého Slova a mých cest, poznají mou nelibost.
Všechny, kdo milovali temnotu víc než světlo, vydám temnotě, a ta nad vámi bude vládnout.
V těch dnech budou lidé křičet ke Mně, ale nedostanou odpověď. V těch dnech budou toužit
po světle a lásce, ale nenajdou je.
Mé děti, buďte nyní silné a velmi odvážné. Udělejte vše dobré, co můžete, v čase, který
vám zbývá. Nebojte se, až uvidíte, že se má ruka pohybuje, neboť se pohybuje proti zlým,
ne proti vám.
Ježíš
Jan 3, 16-20
16: Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul,
ale měl život věčný.
17: Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen.
18: Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, již je odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno
jednorozeného Syna Božího.

19: Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože
jejich skutky byly zlé.
20: Neboť každý, kdo dělá něco špatného, nenávidí světlo a nepřichází k světlu, aby jeho skutky
nevyšly najevo.
Iz 60, 2: Hle, temnota přikrývá zemi, soumrak národy, ale nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se
nad tebou jeho sláva.
Ž 9, 18: Do podsvětí navrátí se svévolníci, všechny pronárody, jež na Boha zapomněly.

1779. 13. listopadu 2021. Připomínka poselství Boha Otce ze dne 11. září 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

NEPŘEKONATELNÉ ZBRANĚ

Mé děti, dal jsem vám nepřekonatelné zbraně na zemi. Dal jsem vám Krev mého Syna, proti
které se nic nemůže postavit. Mnozí se pokusili znevěrohodnit nejvyšší oběť mého Syna.
Mnozí mé Slovo nazývají lží.
Nevěřící říkají, že taková věc není možná – že muž zemře a probudí se k životu jako Bůh,
že jeho Krev může uzdravit, spasit a chránit. S těmi nebudu zacházet mírně, až přijde konec.
Neposlouchejte je, mé děti, neboť Zlý ovládá jejich rty. Nenechejte je ukrást vám vaši spásu,
neboť to je vše, co budete mít, až přijde konec. Nedopusťte, aby vám vzali vaši korunu.
Dal jsem vám zbraň mého svatého Slova. Lidé se pokusili znevážit mé svaté Slovo a těm
jsem kvůli tomu rezervoval speciální soud. Nedovolte, aby pošetilost nevěřících vás odvedla
od mého Slova. Nevěřte lžím nepřítele, který chce mému království ukrást vaši duši.
Bojujme s nepřítelem společně. Dal jsem vám zbraně, proti nimž se nikdo nemůže postavit.
Až se můj Syn vrátí na zem, najde ještě víru? Najde víru ve vás?
Bůh Otec

Ž 2, 1: Proč se pronárody bouří, proč národy kují marné plány?
2Kor 10, 4-6
4: Naše zbraně, kterými bojujeme, nejsou přece jen chabě lidské, nýbrž podivuhodně lidské
na zbourání bašt:
5: boříme rozumování a každou domýšlivost, která se zdvihá proti nauce od Boha zjevené,
přivádíme každého člověka správně uvažujícího k tomu, aby se podřídil a poslouchal Krista,
6: a jsme hotovi potrestat každou neposlušnost, až vaše poslušnost bude dokonalá.
Lk 18, 7-8
7: A Bůh, že by nedopomohl k právu svým vyvoleným, kteří k němu volají ve dne v noci?
A že by u nich oddaloval?

8: Říkám vám: Dopomůže vám k právu nenadále! Jenomže až přijde Syn člověka, nalezne na zemi
víru?
Zj 3, 10-11
10: Protože jsi zachoval mé nařízení o vytrvalosti, i já tě zachovám v hodině zkoušky, která má přijít
na celý svět, aby vyzkoušela obyvatele země.
11: Vrátím se brzo! Drž pevně, co máš, aby ti nikdo nevzal tvou korunu.

1780. 14. listopadu 2021. Připomínka poselství Boha Otce ze dne 8. srpna 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

POVEDU VÁS

Vy z mého lidu, kteří budete dělat mou práci v těžkých časech, které přicházejí, vězte,
že vás ukryji. Zavedu vás do bezpečných míst v různých časech, abych vás udržel
v bezpečí, abyste o Mně mohli svědčit více duším.
V tom, co přichází, cena za rozmluvu o Mně bude smrt. Mnozí půjdou v tomto čase mlčky,
ve strachu vyslovit mé svaté Jméno. Nenacházím v tom potěšení. Ti, kdo jsou odvážní
a svědčí beze strachu, budou pod mou mocnou ochranou.
Pro vás, kteří budete dělat mou práci v přicházejících časech, budu průvodcem. Schovám
vás, ochráním vás od vší škody, dokud pro vás nepřijde čas jít ke Mně domů.
Bůh Otec

Ž 27, 5: On mě ve zlý den schová ve svém stánku, ukryje mě v chýši svého stanu, na skálu mě
zvedne.
Ž 31, 3: Skloň ke mně své ucho, pospěš, vysvoboď mě, buď mi skálou záštitnou, buď opevněným
domem pro mou spásu.
Mt 10, 33: Kdo mě však zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi.
Mt 24, 8-10
8: To všechno bude začátek velkých strastí.
9: Tehdy vás budou vydávat k trápení a zabíjet vás a u všech národů budete v nenávisti pro mé
jméno.
10: A tehdy to bude pro mnohé kamenem úrazu, navzájem se budou zrazovat a nenávidět jeden
druhého.

1781. Poselství Ježíše ze dne 15. listopadu 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

ÚTOKY TĚCH, KTERÉ MILUJETE

Mé děti, připravte svá srdce na toto období zármutku, neboť ti z vašich vlastních domácností
se stanou vašimi nepřáteli.
Nepřítel vašich duší vydal mnoho úkolů proti mým lidem. Připravil útoky, které na vás přijdou
skrze ty, které milujete, abyste pro něj byli ve svém zármutku menší hrozbou. V těchto
útocích musíte obstát a vědět, že jsou znamením konce.
Vězte, že to, co nepřítel dělá proti vám, obrátím k vašemu dobru, modlete se za ty, kdo vás
opovržlivě využívají, a za ty, kdo jdou proti vám. Rychle se s nimi vypořádám.
V této době a při těchto událostech uvidíte, jak odpovídám na mnohé vaše dřívější modlitby
za záchranu vašich milovaných, i když metody, které používám, nemusí být takové, jaké
byste si zvolili. Znám jejich srdce a vím, jak velký nátlak je třeba použít, aby zamířili ke kříži.
Neztrácejte odvahu ve svém zármutku, protože Já mám vše dobře v rukou a jsem stále
s vámi. Mnohým z vás obnovím vztahy. Jiným dám pomazání, aby v tomto období kráčeli
sami a vykonali mnoho pro mé království.
Ježíš
Mt 10, 36-38
36: A nepřítelem člověka bude jeho vlastní rodina.
37: Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mne hoden; kdo miluje syna nebo dceru víc nežli
mne, není mne hoden.
38: Kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden.
Řím 8, 28: Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle
jeho rozhodnutí.
Sk 16, 31: Oni mu řekli: "Věř v Pána Ježíše, a budeš spasen ty i všichni, kdo jsou v tvém domě."

1782. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 12. listopadu 2021.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

POHODLÍ SE STANE SNEM MINULOSTI

Milovaní lidé Nejsvětější Trojice:
Jsem poslán, abych se s vámi sdílel vůli Nejsvětější Trojice.
PŘIŠEL JSEM VÁS NALÉHAVĚ VYZVAT, ABYSTE SE DUCHOVNĚ PŘIPRAVILI.
Každý člověk musí růst v duchu, musí bojovat za svou spásu a zároveň bratrsky pomáhat
svým bratrům a sestrám tváří v tvář utrpení, která již prožívají, ale i těch, která teprve
přijdou.
Vyzývám vás k duchovní přípravě, bez níž se lidskému stvoření nepodaří zvítězit nad zlobou
těch, kteří následují příkazy antikrista.
MUSÍTE BÝT ROZHODNĚJŠÍ! Všichni víte, že se lidstvo nachází ve fázi naplňování
proroctví, jen někteří nevidí a nechtějí poznat, co se skutečně děje.
Nepoznávají znamení a signály! Nevědomé a omezené bytosti tvrdošíjně drží svého
ducha v zajetí svých rozmarů a lhostejnosti.
I když vás ujišťují, že nejste v čase, kdy se naplňují velká proroctví, vy, kteří rozpoznáváte
znamení a signály, měli byste zůstat neochvějně ve svém porozumění.
Je pro vás nanejvýš nutné, abyste pozvedli svého ducha, abyste stále rostli.
Musíte rozlišovat, abyste se nenechali vést k jednání a činům, které jsou v
rozporu s vašimi zásadami.

Je naléhavě nutné, aby lidské stvoření mělo jasnou cestu a znalosti, aby neopustilo našeho
Krále a Pána Ježíše Krista tím, že se nechá oklamat.
Tato generace bude procházet dvěma stavy:
Jedním z nich je přílišné utrpení, stav, jenž je povede k tomu, že budou závidět mrtvým....
[Zj 9, 6].
Druhý je vznešený stav, kdy se těšíme z Boží lásky a hluboce pociťujeme přítomnost naší
Královny a Matky.
Aniž byste začátek obrácení odložili na později:
Buďte dětmi Boží vůle, dětmi Královny a Matky.
Buďte připraveni požádat o naši pomoc!
Přijdou-li události neohlášeně, pak skutečnost, že jste ochotni být dětmi Boží vůle, bude
brána v úvahu "ipso facto".
Lidé Nejsvětější Trojice:
Vážné katastrofy budou i nadále postihovat Zemi: tektonické zlomy se již plně aktivovaly
a atmosférické jevy se dostanou na titulní stránky novin, což ovlivní letectví. Ve zprávách
se objeví nepředvídané záplavy v různých zemích, stejně jako objekty z vesmíru dopadající
na Zemi, nemluvě o postupu války.
Připravte se! Zlem napadené mysli zařídily, aby lidstvo trpělo bez technologií a vymožeností,
kterých si užíváte, bez elektřiny a potravin. Pohodlí se stane snem minulosti.
Pro ty, kdo žijí v poslušnosti a s vírou a láskou se odevzdávají do vůle Nejsvětější Trojice
a naší Královny a Matky, budou události méně trýznivé.
Ti, kdo žijí v závisti vůči svým bratrům, kdo žijí v netrpělivosti, pýše, aroganci
a v neposlušnosti vůči Trojiční vůli, nebudou mít ve svých srdcích pokoj a to, co se stane,
bude pro ně skutečným utrpením.
Kolik lidí čeká na Varování, aniž by vědomě zhodnotili své životy – každý detail, skutek a čin,
kterého se dopustili s [vnitřním] souhlasem nebo bez něj, aby mohli požádat o Boží
odpuštění a připravit se na okamžik Varování?
Varování je pro tuto generaci největším skutkem Božího milosrdenství, při kterém se uvidíte
zvláštním způsobem, kdy prožijete hodnotu spáchaných činů nebo opomenutí.
Varování bude okamžikem Božího milosrdenství a Božího přijetí pro ty, kteří se obětovali
a rozhodli se patřit Nejsvětější Trojici a naší Královně a Matce.
Boží milosrdenství není vyčerpáno, Varování dá svým dětem další příležitosti
potom, co skončilo.
Dochází k velkým změnám, lidská bytost žije s pohledem na bližního jako na méněcenného
a odpírá si pokoj.
Modlete se, děti, modlete se, Argentina bude trpět, lidé budou bičováni.
Modlete se, děti, modlete se, Evropa se bude zdát pustou.

Modlete se, děti, modlete se, ďábel nařídí zajetí.
Modlete se, děti, modlete se, církev bude otřesena.
Jsme povoláni k tomu, abychom udržovali obranu Božího lidu. Naše Královna a Matka velí
tomuto boji proti zlu a nakonec její Neposkvrněné Srdce zvítězí.
Bez strachu a bez váhání setrvejte ve víře, každý čin a skutek předkládejte Nejsvětější Trojici
a svěřte se naší Královně a Matce, aby se vás zlo nedotklo.
Jděte vpřed, lidé Boží! Jsme posláni, abychom vás chránili.
V naprosté věrnosti Svaté Trojici a v jednotě s naší Královnou a Matkou...
KRISTUS VÍTĚZÍ, KRISTUS KRALUJE, KRISTUS VLÁDNE.
Svatý Michael Archanděl

1783. Poselství Ježíše ze dne 16. listopadu 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

NEJSEM PRVNÍ

Mnohé z mých dětí říkají, že jsem v jejich srdcích a životech na prvním místě, a přesto na
prvním místě nejsem.
Nejsem první ve vašem čase. Nejsem první ve vašich financích. Nejsem první v tom, koho
milujete. Tak jak to, že jsem první? Děti moje, oklamal vás nepřítel vašich duší – Já vůbec
nejsem první.
Nejsem první a vy nejste připraveny vrátit se ke Mně domů. Přeji si, abyste zkoumaly své
srdce a konaly přede Mnou pokání za každou osobu, místo a věc, kterou jste upřednostnily
přede Mnou a mou vůlí pro vás.
Pak můžeme začít znovu. (Což znamená, že Ho budete milovat jako dřív).
Ježíš
Ex 20, 3: Nebudeš mít jiného boha mimo mne.

1784. Poselství Ježíše ze dne 17. listopadu 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

ODLOUČENÍ

Moje děti začínají zakoušet mimořádná odloučení od některých z těch, které mají rády.
Nebojujte proti těmto rozchodům, neboť jsou mým záměrem, abych vás mohl v jejich
nepřítomnosti dále obohatit a abych je připravil na Soužení, které je právě čeká. Modlily
jste se ke Mně za to, abych je změnil, nyní je propusťte, abych to mohl udělat.
Uvolněte Mi je a už se je nesnažte zachránit před jejich vlastními činy. Propusťte je a dovolte
Mi, abych vás utěšil, protože Já vím, co je nyní pro ně nejlepší. Nebudou dost silní na to, aby
přežili to, co přijde, pokud Mi je nyní nepropustíte. Když se snažíte zabránit každému jejich
boji, nepotřebují Mne.
Pokračujte v modlitbách za ně a za další mé ztracené, abych je mohl zachránit dřív, než bude
pozdě, mé děti, protože čas je nyní opravdu důležitý. Nepřítel vašich duší zesílil své útoky
v zoufalé snaze ukrást v této poslední hodině více duší pro své království. Nepřestávejte se
modlit za své milované, aby se jeho pokusy nezdařily.
Ježíš
Mt 10, 37: Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mne hoden; kdo miluje syna nebo dceru
víc nežli mne, není mne hoden
Řím 8, 26-28
26: Tak také Duch přichází na pomoc naší slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit, ale sám
Duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním.
27: Ten, který zkoumá srdce, ví, co je úmyslem Ducha; neboť Duch se přimlouvá za svaté podle Boží
vůle.
28: Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho
rozhodnutí.

1785. Poselství Ježíše ze dne 18. listopadu 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

TEĎ ODPOČÍVEJTE

Mé drahé děti, ve vašich zemích brzy nastane chaos a můj lid nebude mít klid.
Odpočívejte.

Odpočívejte při každé příležitosti, v níž můžete, a upevněte svou sílu pro tento čas, abyste
vydrželi pro mé Jméno, protože celé lidstvo si myslí, že je silnější, než je. Nepřítel vašich duší
vymyslel každý krok plánu, aby vás dotlačil až k hranicím vašich možností. Jen ti, kdo mají
nejvyšší sebeovládání, a ti, kdo ukřižovali své tělo, mají vůbec nějakou šanci.
Ježíš
Mt 11, 28-29
28: Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.
29: Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete
odpočinutí svým duším.
Iz 30, 15: Neboť toto praví Panovník Hospodin, Svatý Izraele: "V obrácení a ztišení bude vaše
spása,
v klidu a důvěře vaše vítězství. Vy však nechcete."

1786. Poselství Ježíše ze dne 19. listopadu 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

ZPŮSOBY, KTERÉ JSTE SI NIKDY NEDOKÁZALY PŘEDSTAVIT
Mé děti, varoval jsem vás před nadcházejícím odloučením od některých vašich blízkých.
Až k těmto odloučením dojde, budou se dít způsoby, které jste si nikdy nedokázaly
představit.
Některá z těchto odloučení vám přinesou mnoho zármutku. Přineste Mi svou bolest a Já ji
ponesu za vás. Některá z těchto odloučení jsou dovolena, abych mohl přesunout své děti na
bezpečnější místa, abyste mohly o něco déle konat mou práci na zemi. Nebojte se, mé děti,
neboť Já mám vše ve svých rukou.
Svět je pro mé děti den ode dne nebezpečnější. Brzy si pro vás přijdu a přivedu vás domů
ke Mně.
Ježíš
Mt 10, 34-39
34: Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč.
35: Neboť jsem přišel postavit syna proti jeho otci, dceru proti matce, snachu proti tchyni;
36: a nepřítelem člověka bude jeho vlastní rodina.
37: Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mne hoden; kdo miluje syna nebo dceru
víc nežli mne, není mne hoden.
38: Kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden.
39: Kdo nalezne svůj život, ztratí jej; kdo ztratí svůj život pro mne, nalezne jej.
2Tim 3, 1: Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy.

1787. Poselství Ježíše ze dne 24. ledna 2021.
Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko), https://jezusuzenete.hu/2021-januar-24-az-urjezus/

NA TÉTO ZEMI JSTE JEN POUTNÍCI

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

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

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

a lidské srdce si nedovede představit, co Bůh připravil těm, kdo ho milují
[1Kor 2, 9].

Zemřel jsem za vaši spásu. Bez viny jsem vzal vaše hříchy na sebe a zaplatil za ně
výkupné svým krutým utrpením. Proč se nechcete obětovat za svou spásu? Zakazuji
pouze to, co vám škodí. Dám vám vše, co je pro spásu vašich duší. Většina lidí touží
po lásce. Já sám jsem láska. Když ji budete hledat ve Mně, najdete ji. Ve Mně najde
vaše duše odpočinek. Podle toho poznáte, že jste na správném místě.
Moje děti! V hříchu není štěstí. Satan vás přesvědčí, že to, k čemu vás svádí,
je dobré. Nevěřte mu. Je to velký podvodník, který vás chce přivést k zatracení.
Pokouší vás třemi hlavními hříchy: hříchem těla, tedy smilstvem, o němž už před
sto lety ve Fatimě Matka Boží řekla, že přivede většinu duší do pekla.
Druhým je uctívání mamonu, které svatý Pavel popsal jako kořen všeho zla, jako
touhu po penězích. Takže někteří, kteří po nich pachtili, už odpadli od víry a přivodili
si mnoho bolesti [1Tim 6, 10].
A konečně, panování je, když se člověk považuje za Boha. To je uctívání sebe sama,
což je obyčejné modlářství, protože člověk sám sebe staví před Boha, na místo
Boha.
Vezměte si Mne jako příklad. Jsem skutečně Bůh, a přesto jsem se ponížil až na
samé dno. Měl jsem moc vysvobodit se z rukou židů, a přesto jsem se nechal mučit
a ukřižovat. Ale třetího dne jsem vstal z mrtvých a žiji navěky. Sedím po pravici
svého Otce v nekonečné Boží slávě. Pozval jsem vás sem. Musíte však plnit příkaz
mého Otce. A tím je láska.
Satana může porazit jen ten, kdo zvítězil sám nad sebou. Toho můžete dosáhnout
jedině tak, že Mi zcela odevzdáte svůj život. Ve všem spoléháte na Mne. Znáte mé
učení, evangelium, a uvádíte je do života. Pokud Mě vyloučíte ze svého života,
ztratíte mou ochranu a budete vydány na milost a nemilost mému protivníkovi.
On nerespektuje vaši svobodnou vůli. Bude vás pokoušet tak vytrvale, dokud
nespácháte hřích. Dokud žijete v těle, můžete se ke Mně vrátit skrze pokání
a svatou zpověď.
Moje děti! Hřích je ve světě tak rozšířený, že je třeba zastavit davy, které se řítí do
pekla. Než přijde den mé spravedlnosti, vyliji na vás svého Ducha Svatého, který

vás osvítí. V té době se mnozí obrátí, ale žel také mnozí nebudou činit pokání. Zvolí
si zatracení. Nečekejte na den, kdy budete hořet jako v ohni. Ti, kdo žijí v hříchu,
uvidí peklo, do kterého by měli jít, kdyby v tu chvíli zemřeli. Stále však ode Mne
dostanou šanci činit pokání.
Moje děti! Varuji vás, neboť čas je tady. Žijte tak, jako byste měli v příštím
okamžiku zemřít. Pamatujte, že Bůh platí každému podle jeho skutků. Nelze Mě
oklamat, nelze se přede Mnou skrýt. Je pro vás lepší očistit své duše opravdovým
pokáním a vyhnout se tak zatracení. Držte se mé milosti, dokud čas milosti trvá!
Proto vám všem žehnám žárlivou láskou svého srdce ve jménu Otce i Syna i Ducha
Svatého.
Ježíš
Posilnění z Písma svatého:
Mt 22, 1-10
1: A Ježíš k nim znovu mluvil v podobenstvích:
2: S královstvím nebeským je to tak, jako když jeden král vystrojil svatbu svému synu.
3: Poslal služebníky, aby přivedli pozvané na svatbu, ale oni nechtěli jít.
4: Poslal znovu jiné služebníky se slovy: Řekněte pozvaným: Hle, hostinu jsem uchystal,
býčci a krmný dobytek je poražen, všechno je připraveno; pojďte na svatbu!
5: Ale oni nedbali a odešli, jeden na své pole, druhý za svým obchodem.
6: Ostatní chytili jeho služebníky, potupně je ztýrali a zabili je.
7: Tu se král rozhněval, poslal svá vojska, vrahy zahubil a jejich město vypálil.
8: Potom řekl svým služebníkům: Svatba je připravena, ale pozvaní nebyli jí hodni;
9: jděte tedy na rozcestí, a koho najdete, pozvěte na svatbu.
10: Služebníci vyšli na cesty a shromáždili všechny, které nalezli, zlé i dobré; a svatební síň
se naplnila stolovníky.

1788. Poselství Ježíše ze 7. března 2021 po svatém přijímání.
Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko), https://jezusuzenete.hu/
JSEM VE VÁS VELMI ŠŤASTNÝ
Jste se Mnou zcela sjednoceni. Ustanovil jsem Nejsvětější svátost, protože se chci sjednotit
s lidmi. Cítím se nejlépe ve vašem srdci. Zvláště pokud se Mi zcela odevzdáte. Pak se vás
zmocním a učiním vás svatými. Zemřel jsem umučením, abych vás zachránil. Ale k tomu
se musíte stát svatými.
Svatost života je můj dar, jehož vrcholem je být se Mnou sjednoceni ve svatém přijímání.
Jste ve Mně zbožštěni a stáváte se tak mými věrnými obrazy. Proto jsem zvolal: Žízním!

Přijďte ke Mně! Jezte mé Tělo, pijte moji Krev, abyste tímto způsobem byli nerozlučně,
navěky, se Mnou jedno.
V nebi se z toho budete radovat nejvíc, protože Já zůstanu navždy váš.
Ježíš
Potvrzení Písma svatého: Matouš 27, 50:
Ale Ježíš znovu vykřikl mocným hlasem a skonal.

1789. 20. listopadu 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 10. listopadu 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), http://wingsofprophecy.blogspot.cz/

LPĚNÍ NA IDOLECH

Až se vrátím, najdu mé děti, jak drží své idoly a uctívají je? Najdu je, jak Mě odstrčí stranou,
aby jim věnovaly více času?
Kdy poznáte, že bůh, kterého uctíváte, nejsem Já? Kdy si uvědomíte, i když věříte, že vaše
srdce, myšlenky a váš čas patří Mně, že je to daleko od pravdy?
Já jsem velký Král a mocný Bůh. Musím být první ve vašem čase, úplně každý den, a přesto
Mi přinášíte jen minuty, které vám zbudou.
Není Král Králů prvním ve vašem čase? Nepatří Mu většina vašich myšlenek? Vaše srdce?
Žádáte Mě, abych vás poctil mou přízní, a přesto vy neuctíváte Mne.
Ježíš

Ex 20, 3-6
3: Nebudeš mít jiného boha mimo mne.
4: Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod
zemí.
5: Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě
milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí,
6: ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají.
Ž 16, 4: "Útrapy si rozmnožují, kdo běhají za jinými bohy. Ani trochu krve v úlitbu jim nedám, jejich
jméno nepřejde mi přes rty."
Kol 3, 5: Proto umrtvujte své pozemské sklony: smilstvo, necudnost, vášeň, zlou touhu a hrabivost,
která je modloslužbou.
Iz 44, 9-11

9: Výrobci model jsou všichni k ničemu; Modly, které mají za žádoucí, jim nijak neprospějí. Jejich
svědkové, ti nic nevidí a nic nevědí, jsou jen pro ostudu.
10: Kdo si boha vyrábí, jen modlu si odlévá; nebude z toho mít žádný prospěch.
11: A všechny jeho společníky poleje stud. Řemeslníci jsou pouzí lidé. Ať se sem všichni shromáždí,
ať se tu postaví; propadnou strachu a zastydí se spolu.
Iz 44, 18: Nevědí nic a nechápou, mají oči zalepené a nevidí, jejich srdce nevnímá.
Ž 135, 15: Modly pronárodů jsou stříbro a zlato, dílo lidských rukou.

1790. 21. listopadu 2021. Připomínka poselství Boha Otce ze dne 9. dubna 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), http://wingsofprophecy.blogspot.cz/

LÁHVE A MISKY

Ach, mé děti, kdybyste jen mohly vidět nebeské účinky vašich modliteb ke Mně! Vaše
modlitby a slzy, které roníte za ztracené duše, jsou cennější než nejčistší zlato. Uschovám
všechny modlitby v miskách. Uschovám každou vaši slzu.
Dlouho potom, co jste odešly ze života na Zemi, vaše modlitby Mi připomínají vaše milované,
kteří jsou ještě tady. Nezapomínám nikdy vaše modlitby. Uvidíte je ještě tady, až se ke Mně
připojíte zde, ve svém domově.
Tolik času je promarněno ve světských zábavách na Zemi. Tolik času použito na věci,
na nichž nezáleží, ale čas, strávený v modlitbách ke Mně, přináší hodně užitku, jak nyní,
tak i později.
Nepřestávejte se modlit, zatímco jste zde, mé drahé děti, neboť nacházím potěšení ve vašich
modlitbách za ztracené duše. Mám radost, když se modlíte za ty, které znáte. A hromadíte si
poklady ve vašich nebeských domovech, protože se modlíte ke Mně.
Bůh Otec

Ž 56, 9: O mém vyhnanství si vedeš záznam, ukládej si do měchu mé slzy. Což je ve svých
záznamech nemáš?
Zj 5, 8: A jak ten svazek vzal, ty čtyři bytosti padly před Beránkem, a rovněž oněch čtyřiadvacet
starců, z nichž každý držel citeru a zlatou misku plnou kadidla; to jsou modlitby věřících.
Ef 5, 15-17
15: Dávejte tedy pozor, jak se máte chovat, ne jako nemoudří, nýbrž jako moudří;
16: dobře využívejte tohoto času, protože žijeme ve zlých dobách.
17: Nechovejte se tedy nerozumně, nýbrž mějte na mysli, jaká je vůle Páně.
Thes 5, 16-18
16: Stále se radujte.
17: Bez přestání se modlete.

18: Při všem Bohu děkujte. Tak totiž to od vás chce Bůh a tak to projevil skrze Krista Ježíše.

1791. Poselství Ježíše ze dne 22. listopadu 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), http://wingsofprophecy.blogspot.cz/

ODMĚNA ZA VAŠI VĚRNOST

V tomto čase odpovídám na mnohé modlitby, které se Mé děti modlily v minulých letech. I
když kráčíte v těžkém období, potěším každého z vás některými věcmi, které vám nyní
uděluji.
Uvědomte si, že to jsou odměny za vaši věrnost, aby vaše radost byla plná nyní, ve
zbývajícím čase, kdy se můžete z věcí těšit.
Ježíš
Mk 11, 24: Proto vám pravím: Věřte, že všecko, oč v modlitbě prosíte, je vám dáno, a budete to mít.
Jan 15, 7: Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám.
Jan 15, 16: Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli
ovoce
a vaše ovoce aby zůstalo; a Otec vám dá, oč byste ho prosili v mém jménu.
1Jan 3, 22: Oč bychom ho žádali, dostáváme od něho, protože zachováváme jeho přikázání a
činíme,
co se mu líbí.
Mt 25, 21: Jeho pán mu odpověděl: Správně, služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný,
ustanovím
tě nad mnohým; vejdi a raduj se u svého pána.
Gal 6, 9: V konání dobra neumdlévejme; neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas.

1792. Poselství Ježíše ze dne 23. listopadu 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), http://wingsofprophecy.blogspot.cz/

CHRAŇTE POKOJ SVÉ DUŠE

Mé děti, v časech, které brzy přijdou, budete vystaveny silnému pronásledování. Nepřítel
vašich duší rozdmychává nenávist v srdcích těch, kdo milují váš současný svět, a ti vás

budou skutečně bezmezně nenávidět a pronásledovat.Nebojte se této doby, ale vězte, že
každý případ pronásledování je zaznamenán v nebi a máte za něj odměnu. Ti, kdo vás
pronásledují, nechápou závažnost toho, co dělají, a já jim plně odplatím, pokud nebudou
činit pokání.
Když se takové věci stanou, nejvíce vám pomůže vaše trpělivost. Nereagujte ukvapeně, ale
snažte se být v míru se všemi lidmi. Snažte se chodit v lásce, aby Mě viděli ve vašich činech.
Mluvte slova lásky, aby Mě mohli slyšet ve vašich slovech. Neútočte na ně, neboť pomsta
patří pouze Mně.
Ve vší vytrvalosti si pečlivě střežte své srdce, neboť velmi brzy se vrátíte domů.
Ježíš
2Tim 3, 11-13
11: pronásledování a útrapy, jaké mne stihly v Antiochii, v Ikoniu a v Lystře. Jaká pronásledování
jsem přestál, a ze všech mě Pán vysvobodil!
12: A všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, zakusí pronásledování.
13: Avšak se zlými lidmi a podvodníky to půjde stále k horšímu, neboť klamou jiné i sebe.
Lk 21, 16-22
16: Zradí vás i vaši rodiče, bratři, příbuzní a přátelé a někteří z vás budou zabiti.
17: A všichni vás budou nenávidět pro mé jméno.
18: Ale ani vlas z vaší hlavy se neztratí.
19: Když vytrváte, získáte své životy.
20: Když uvidíte, že Jeruzalém obkličují vojska, tu poznáte, že se přiblížila jeho zkáza.
21: Tehdy ti, kdo jsou v Judsku, ať uprchnou do hor, kteří jsou v Jeruzalémě, ať z něho odejdou,
a kteří jsou po venkově, ať do něho nevcházejí,
22: poněvadž jsou to dny odplaty, v nichž se má naplnit vše, co je psáno.
Př 4, 23-27
23: Především střez a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život.
24: Odvracej svá ústa od falše a od svých rtů vzdal neupřímnost.
25: Tvé oči ať hledí rovně, zpříma před sebe se dívej.
26: Sleduj stopy svých nohou, všechny tvé cesty ať jsou pevné.
27: Napravo ani nalevo se neuchyluj, odvrať od zlého svou nohu.

1793. Poselství Matky spásy ze dne 20. listopadu 2021.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

NEJEDNEJTE BEZ ROZMYSLU

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Mé Neposkvrněné Srdce zvítězí a na celé zemi bude vládnout Trojičná Láska.
Země bude dávat mléko a med [Num 13, 27] a děti Nejsvětější Trojice budou jejím
odrazem.
Milované děti:
ČAS NADEŠEL! Dostaly jste se do zvrácených rukou. "Protijedem" je přemítání ve fantazii
o osudu, který vám určil Satan a jeho pozemské legie.
Velká část mých bělovlasých dětí postupně zmizí, aniž by to byla vůle Věčného Otce. Tlačí
na ně (*), pokračují na středním věku. Neznámé nemoci vznikají z nepředvídatelných
událostí. Jak se trápí mé mateřské srdce, kolik je všude nářku!
VYZÝVÁM VÁS K OPRAVDOVÉ, VĚDOMÉ, HLUBOKÉ A PŘESVĚDČENÉ VÍŘE.
Obrácení lidských bytostí musí nastat nyní, je naléhavé, abyste rozeznaly správnou cestu
a nebyly jako farizeové, protože zlo vás využívá, aby proniklo tam, kam samo nedosáhne.
Lidé mého Syna, milovaní mého Neposkvrněného Srdce:

Tolik strachu jste si přivodili ve světském životě, protože jste pohrdli mým
Synem...
To vás nutí jednat bez rozmyslu.
Lid mého Syna se musí bez přestání modlit svatý růženec, bez přestání přijímat mého Syna
ve svaté eucharistii, po náležité přípravě na svátost smíření.
Kdo neudržuje své srdce a své činy na cestě Boží pravdy, nebude schopen vidět
realitu... Musíte se obrátit!
Všichni v tomto lidu mají svěřené úkoly. Běda těm, kdo jsou povoláni k určitému poslání
a neberou je vážně, mé ubohé děti!
Pokora je korunou nynějšího času, pýcha je had, který se obrací proti těm,
kdo jsou jejími nositeli.
Připravte se, milované děti mého Neposkvrněného Srdce, modlete se srdcem:
Modlete se, děti, modlete se za Německo, bude žít v bolesti.
Modlete se, děti, modlete se za Francii, společnost povstává a bude trpět.
Modlete se, děti, modlete se za Spojené státy, bolest nezmizí.
Modlete se, děti, modlete se za Střední Ameriku, utrpení je příliš velké.
Modlete se, děti, modlete se za Portoriko, jeho půda se třese.
Modlete se, děti, modlete se za Španělsko, lidstvo ho odsoudí.
Příroda povstává a způsobí spoušť.
Nad vší lidskou bídou a vzpourou vás jako Matka všech lidí miluji, chovám vás ve svém
Neposkvrněném Srdci, Arše spásy.
Žehnám vám, nabízím vám můj mateřský plášť a pod jeho ochranou najdete velké učení,
které je stopou mého Božího Syna odhalující Boží milosrdenství.
NEBOJTE SE, JSEM VAŠE MATKA, MILUJI VÁS.
ŽEHNÁM KAŽDÉMU Z VÁS.
Matka Maria

Poznámka překladatele: "pull strings" doslova "tahat za provázky", v americké angličtině:
řídit, ovládat něco ze zákulisí.

1794. Poselství Ježíše ze dne 24. listopadu 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), http://wingsofprophecy.blogspot.cz/
OBRÁCENÍ
Řekl jsem vám, že se blíží odloučení od některých z těch, které milujete, a to způsobem,
který jste si nikdy nedokázali představit, a je to pravda. Někteří z nich vás zradí způsobem,
který jste nepředvídali, a vaše srdce budou truchlit.
Pamatujte, mé děti, až se tyto věci stanou, že ti, kdo zrazují vaši důvěru, jsou pod vlivem
temnoty.
Jak bude temnota v každém člověku narůstat, bude zrad víc než kdykoli předtím.
Modlete se horlivě za ty, kteří vám takto ublížili, protože pokud nebudou činit pokání, budou
ponecháni, aby trpěli v Soužení, až je budu tříbit. Nechovejte k nim ve svých srdcích hněv,
ale propusťte je ke Mně.
Já vím, co je pro ně nejlepší.
Ježíš
Za 13, 8-9
8: Z celé země, je výrok Hospodinův, budou dvě třetiny vyhlazeny, zajdou, jen třetina v ní zbude.
9: Tu třetinu však provedu ohněm. Přetavím je, jako se taví stříbro, přezkouším je, jako se zkouší
zlato.
Ti budou vzývat mé jméno a já jim odpovím. Řeknu: Toto je můj lid. A oni řeknou: Hospodin je můj
Bůh.

1795. 25. listopadu 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 7. ledna 2017.
Nástroj: Glynda Linkous (USA),
OBNOVENÁ SÍLA
Bojujete bitvu s únavou a máte pocit, že vaše síla jako by byla pryč. Když jste slabí, pak Já
jsem silný. Poproste Mě o další sílu, kterou potřebujete.
Odpočívejte v mé Přítomnosti a Já obnovím vaši sílu. Pozvednu vás v novém pomazání, které
vám pomůže. Bitva pokračuje a vy budete mít sílu bojovat další den; ano, větší sílu než
předtím, neboť Já jsem to nařídil.
Jdete v čase konce a Já jsem pro všechny své děti připravil cestu, aby ve Mně zůstaly silné.
Ježíš

Mt 11, 28: Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám
odpočinout.
2Kor 12, 9: Ale on mi řekl: "Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví má síla." A tak se
budu raději chlubit slabostmi, aby na mně spočinula moc Kristova.
Iz 40, 31: Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly; vznášejí se jak orlové, běží bez
únavy, jdou bez umdlení.

1796. Poselství Glyndy Linkous ze dne 26. listopadu 2021.
http://wingsofprophecy.blogspot.cz/
NĚCO NENÍ PŘIPRAVENO

V noci před Dnem díkůvzdání jsem po jedenácté hodině pracovala, když jsem v duchu
zaslechla rozhovor paní Pelosi a nějakého muže. Říkala: "Nestihneme to včas." A muž, s nímž
o tom mluvila, řekl: "Musíme jej stáhnout."
Silně jsem cítila, že debatují o panu Bidenovi, ale oni pokračovali v diskusi o tom, jak něco
není připraveno. Neslyšela jsem, co nebo kdo to "něco" je, ale něco nebo někdo není
připraven na tento krok jejich plánu. Pak se rozhovor vytratil.
Stejně to prosazují, takže si myslím, že pan Biden bude možná brzy odvolán z funkce.
Nebylo mi ukázáno nic o časovém rámci.
Normálně bychom se z toho jako křesťané radovali, ale z toho, co nám Pán řekl v tomto
Slovu, to nebude čas na radost:
https://wingsofprophecy.blogspot.com/2020/08/no-time-to-adjust-repost-december-52019.html
Poselství Ježíše ze dne 5. prosince 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), http://wingsofprophecy.blogspot.cz/
UVÁDĚN DO CHODU

Modlila jsem se k Pánu, aby k nám promluvil, když jsem v duchu uviděla ohromnou Boží
ruku, jak uchopila zeměkouli a zatřásla jí. Pak jí zatřásla znovu stejným způsobem, jako
vy, nebo já, zatřesete sněhovou koulí. Pak jí zatřásla ještě silněji. A já jsem si vzpomněla
na slova, která říkala, že Bůh povstane a tvrdě zatřese Zemí…
Mé děti, připravte se. Vůdce Ameriky bude odvolán a vystřídán. Ten, kdo ho nahradí,
chce způsobit škodu mému lidu. Takový byl už nějaký čas plán nepřítele a nyní je uváděn
do chodu. Až se to stane, už nebudete v bezpečí. Tento vůdce se pokusí vzít mému lidu
vše, včetně vašich životů.
Velká nouze přichází na svět, ale s větší intenzitou na ty, kdo nesou mé Jméno. Je uváděn
do chodu plán k odstranění ze Země všeho, co nese mé Jméno. O všem jsem vám řekl
(v jeho Slovu během let, nikoli právě v tomto proroctví), že je uváděn do chodu, a že začne

rychle. Nebudete mít čas se přizpůsobit, nebude vám poskytnut čas se ukrýt. Buďte
připraveni na to, čemu budete nyní čelit. Začne to odstraněním vůdce Ameriky.
Ježíš
Iz 2, 7-12
7: Jeho země je plná stříbra a zlata, jeho poklady jsou nepřeberné, jeho země je plná koní a jeho
vozům není konce.
8: Jeho země je plná bůžků, klanějí se dílu svých rukou, tomu, co vyrobili svými prsty.
9: Člověk se hrbí, muž se ponižuje, a ty jim nepromineš.
10: Zalez do skal, schovej se v prachu ze strachu před Hospodinem, před jeho velebnou důstojností!
11: Ponížen bude zpupný pohled člověka, sehnuta bude lidská povýšenost; v onen den bude
vyvýšen jedině Hospodin.
12: Neboť den Hospodina zástupů přijde na každou pýchu a povýšenost, na všechno, co se povznáší
– to bude sníženo –,
Iz 2, 17-20
17: Sehnuta bude zpupnost člověka, ponížena bude lidská povýšenost, v onen den bude vyvýšen
jedině Hospodin.
18: Bůžkové nadobro vymizejí.
19: Lidé zalezou do jeskyň v skalách a do škvír v prachu země ze strachu před Hospodinem, před
jeho velebnou důstojností, až povstane, aby nahnal zemi strach.
20: V onen den člověk předhodí potkanům a netopýrům své bůžky stříbrné i bůžky zlaté, které mu
vyrobili, aby se jim klaněl.
Mt 24, 7-13
7: Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha
místech.
8: Ale to vše bude teprve začátek bolestí.
9: Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé
jméno.
10: A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět;
11: povstanou lživí proroci a mnohé svedou,
12: a protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých.
13: Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.

1797. 27. listopadu 2021. Připomínka poselství Boha Otce ze dne 14. května
2017.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), http://wingsofprophecy.blogspot.cz/

SVĚTSKÉ ZÁJMY

Svět skýtá mnoho půvabů a zajímavých zážitků, mé děti, ale Já přeji si, abyste si nevybraly
svět místo Mne.
Vybírat si cokoli místo Mne je modlářství. Modlářství přinese do vašeho života zkázu, stejně
jako přineslo zkázu i Izraeli, když jej Mojžíš před mnoha lety vedl pouští.
Mnozí odkládají službu Mně, až je už příliš pozdě. Neuvědomují si, že tato rozptýlení jsou
zbraněmi, které Satan vymýšlí, aby jim zabránil v požehnáních, z nichž by se jinak mohli
těšit.
Pokud Mě budete držet na prvním místě, jak byste měli, půjdete ve všech požehnáních, která
pro vás mám. Půjdete pod mým vedením a vyhnete se nástrahám. Půjdete v mé hojnosti
a vyhnete se nedostatku. Půjdete ve velké lásce a vyhnete se zoufalství.
Jsem vším, co potřebujete, a povedu vás a zaopatřím, ale o svůj trůn se s vámi dělit nebudu,
neboť jsem žárlivý Bůh. Toužím po celém vašem srdci, ne po tom, co vám zbude pak, co svůj
čas věnujete světským kratochvílím a požitkům.
Bůh Otec
Mk 12, 30: Miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli
a z celé své síly!
Ez 20, 7-16
7: Řekl jsem jim: Odvrhněte každý ohyzdné modly, k nimž vzhlížíte, a neposkvrňujte se egyptskými
hnusnými modlami, já jsem Hospodin, váš Bůh.
8: Ale oni se mi vzepřeli a nechtěli mě ani slyšet. Žádný neodhodil ohyzdné modly, k nimž vzhlížel,
a neopustil egyptské hnusné modly. I řekl jsem, že na ně vyleji své rozhořčení, a tak dovrším svůj
hněv proti nim uprostřed egyptské země.
9: Učinil jsem to pro své jméno, aby nebylo znesvěcováno v očích pronárodů, uprostřed nichž byli,
před jejichž zraky jsem se jim dal poznat, když jsem je vyvedl z egyptské země.
10: Vyvedl jsem je tedy z egyptské země a uvedl na poušť.
11: Vydal jsem jim svá nařízení a seznámil je se svými řády, skrze něž má člověk život, když je plní.
12: Dal jsem jim také své dny odpočinku, aby byly znamením mezi mnou a jimi, aby věděli, že já,
Hospodin, je posvěcuji.
13: Ale dům izraelský se mi na poušti vzepřel, mými nařízeními se neřídili a znevážili mé řády,
skrze něž má člověk život, když je plní, a hrubě znesvěcovali mé dny odpočinku. I řekl jsem,
že na ně vyleji na poušti své rozhořčení, a tak s nimi skoncuji.

14: Učinil jsem to pro své jméno, aby nebylo znesvěcováno před očima pronárodů, před jejichž
zraky jsem je vyvedl.
15: Já jsem též zvedl ruku a přisáhl jim na poušti, že je neuvedu do země, kterou jsem jim dal,
do země oplývající mlékem a medem, jež je skvostem všech zemí,
16: a to proto, že znevážili mé řády, neřídili se mými nařízeními a znesvěcovali mé dny odpočinku,
neboť jejich srdce chodilo za jejich hnusnými modlami.

1798. Poselství Ježíše ze dne 7. dubna 2021.
Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko), http://jezusuzenete.hu

NENECHEJTE SE OKLAMAT SVĚTEM

Drahé děti! Pronásledování je velmi blízko. Nic neplánujte, protože tento svět brzy pomine.
Jeho plány a budoucnost se definitivně rozpadnou. Já sám učiním konec tomuto hříšnému
světu. Kdybyste jen viděli, kolik démonů se snaží svými lžemi a podvody vtáhnout do pekla
co nejvíce duší. Modlete se, modlete se, modlete se, modlete se! Zachraňujte duše! To je
vše, na čem záleží.
Především se posvěcujte neustálým pokáním a svátostmi. Posílím vás, abyste byly vždy
schopné odolat všem pokušením Satana. Naplním vaše srdce láskou ke Mně. Jdu před vámi
po křížové cestě se svým krvácejícím tělem, které krvácí z tisíce ran. Na zádech s velkým
břevnem kříže, s trnovou korunou na hlavě. Zde vás také vyzývám k cestě kříže skrze
sebezapření, odříkání a nesení kříže.
Odevzdejte Mi svůj život! Jen Mne mějte stále před očima a jen Mně chtějte sloužit!
Pak utěšíte mé probodené srdce a dáte Mi zadostiučinění za spáchané hříchy. Pak zaujmete
místo mezi blaženými a ve věčném štěstí budete chválit Mne, svého božského Spasitele.
Spolehněte se na Mne, odevzdejte Mi svůj život a důvěřujte Mi! A Já vás vysvobodím
z každého nebezpečí, avšak vyliji na vás svou milost podle míry vaší důvěry. Nebojte se ani
moru, ani smrti, ani nemoci, ani žádné jiné hrozby, protože se může stát jen tolik, kolik
dovolím. Jestliže dopouštím utrpení, je to proto, abych posílil vaši víru ve Mne. Pokud
připustím smrt, je to proto, že čas, který ten člověk na zemi strávil, vypršel. Už teď ho chci
vyzdvihnout z tohoto slzavého údolí, aby se pak mohl věčně radovat v mé slávě. A těm,
kdo se zatratí, dopřávám smrt, aby už nikdy neublížili sobě ani svým bližním. U Mě má každé
dění, každá událost svou příčinu. To jsou odpovědi na otázky života jednotlivců.
Nezabývejte se světem ani událostmi ve světě! Kéž Já, Král s trnovou korunou, vždy stojím
na vrcholu vašeho života. Sestoupil jsem z lůna svého Otce ne proto, abych dělal pozemskou
kariéru, ale abych byl Králem vesmíru. Řekl jsem toto: "Až budu vyvýšen, přitáhnu k sobě
všechny lidi".
Z hlediska lidského myšlení bylo mé vyzdvižení velmi protikladné a neobvyklé, když jsem
svým, k nepoznání zmučeným Tělem, visel na kříži a zvolal jsem: "Dokonáno jest! Otče,

do tvých rukou svěřuji svého ducha." Žádám vás, abyste i vy zemřeli pro svět a pro každé
pokušení světa, neboť kdo je v přátelství se světem, je nepřítelem sobě i Bohu.
Musíte žít v naprostém sebezapření a v úplném spoléhání na Mne, abych z vás mohl vytvořit
světce. Pochopte, že jediným smyslem vašeho života je být svatý. V Božím království mají
místo pouze svatí, kteří milují Boha. Hlavním příkazem je láska: k Bohu a k lidem. Pokud
to dokonale splníte, jste již svatí.
Nezabývejte se světem, protože ten odvádí vaši pozornost od nejvyššího dobra, od mého
učení. Pohřběte se ve Mně a modlete se! Pak vám dám můj pokoj a mou radost.
Zůstaňte Mi věrní, i když ve vašem životě přijde pronásledování, trápení a oběti.
Nezapomeňte, že právě tehdy Mi budete nejblíže, až budete trpět.
Každičký člověk a celý svět musí jít se Mnou na křížovou cestu na Golgotu a nechat se
ukřižovat na mém kříži. Tehdy, když se ztotožníte se Mnou v utrpení, otevře se před vámi
brána mého slavného království. Když se pak ponoříte do Mne a nebudete už chtít nikoho
a nic jiného než Boha, mohu vaši duši naplnit svým pokojem a svou láskou.
Tento svět pomine spolu s každým svým přáním a plánem. Boží vůle je však věčná a bude
naplněna. Může se však naplnit pouze v duších těch, kteří to dovolí a přejí si to, neboť
respektuji svobodnou vůli vás všech.
Proto vás úpěnlivě prosím, vyhýbejte se hříchu, odolávejte Satanovi a všem jeho pokušením,
který je tak ošklivý, že byste zemřeli, kdybyste ho mohli spatřit. Hřích je vždy ohavný.
Na zemi není taková ohavnost, kterou by bylo možné jej znázornit. Od Boha vás může
odtrhnout pouze hřích.
Bojte se Boha se svatou bázní, který je věčným soudcem každého člověka a odplatí každému
podle jeho skutků. Bojte se dopustit se hříchu, protože to má následky. Bůh nekonečně
miluje všechny a je milosrdný ke všem, kdo přijímají a uskutečňují jeho učení.
Moje děti! Nadešel čas. Tento svět skončí. Nyní půjdete nahoru, na Golgotu. To znamená
nemilosrdné utrpení pro každého jednotlivce. Snáze je snášejí ti, kdo se připravili na smrt,
na konečné zúčtování, kdo na nikom a na ničem nelpí. Ti, pro které jsem Já jejich vším,
jejich nadějí, se dovedou snadno odtrhnout od země a svého pozemského života.
Naléhavě proste, abych zakročil, aby přišlo Velké Varování, kdy Duch Svatý ukáže všem,
co je dobré a co zlé. Tehdy jednotlivý člověk uvidí své hříchy a obrátí se ke Mně, k svému
božskému Spasiteli. Tehdy zachráním velmi mnoho duší.
Mé děti vykoupené mou krví, velmi vás miluji. Lidské slovo to nedokáže vyjádřit. Ale když
pohlédnete na mé zkrvavené Tělo na kříži, řekne vám to všechno i bez slov. To vše jsem
vytrpěl pro vás a pro vaše hříchy, abych zachránil vaši duši. Milujte Mě vzájemně! Kvůli vám
jsem zvolal: "Žízním!" Toužím po tom, abyste byly zachráněny a mohl jsem vás oblažit.
Přijměte mé učení! Toto jsou má poslední slova. Již nyní žijete v době, kdy se musíte
s konečnou platností rozhodnout, zda s Bohem, nebo proti Bohu. Vaše rozhodnutí má
věčné následky, které budete muset snášet.
Proměňte mé učení v činy, neboť jen tak může mít váš život smysl. K tomu vám žehnám
překypující věčnou láskou svého srdce ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Ježíš
Posílení z Písma svatého:
Mt 23: Tehdy Ježíš mluvil ke svým učedníkům…
Mt 24, 9-14
9: Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět
pro mé jméno.
10: A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět;
11: povstanou lživí proroci a mnohé svedou,
12: a protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých.
13: Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.
14: A toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům,
a teprve potom přijde konec.

Poselství je dostupné na adrese: https://jezusuzenete.hu/2021-aprilis-7-az-ur-jezus/
1799. Poselství Ježíše ze dne 17. dubna 2021.
Nástroj: Mária Julianna, (Maďarsko), http://jezusuzenete.hu

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

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

MODLITBA VELKÉ SÍLY V TĚŽKÉ SITUACI

Svatá Matko Boží pro nezměrnou bolest tvého Božího Syna při jeho trýznivém utrpení a smrti
a pro hořké slzy, které jsi ronila, tě prosím, obětuj ranami a krví pokryté svaté Tělo našeho
božského Vykupitele spolu se svými bolestnými slzami Nebeskému Otci, za vysvobození duší
a získání milosti…………………………………., o jejíž udělení se k tobě utíkám.

Ježíši, Maria, miluji Vás, zachraňte duše, obzvlášť ty zasvěcené Bohu. Opakovat 3x.
Amen

(Modlitba sv. faráře arského Jana Maria Vianney)
Poselství je dostupné na: https://jezusuzenete.hu/2021-aprilis-17/
1800. 28. července 2020. Připomínka poselství Ježíše ze dne 1. července 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), http://wingsofprophecy.blogspot.cz/

JEN MÁLO LIDÍ PŮJDE S VÁMI

Mé děti, přichází čas, kdy jen málo lidí půjde s vámi.
Pronásledování zesílí nejen proti mým lidem, ale také proti všem, kteří jim pomáhají.
Kvůli tomu nenajdete pomoc mezi lidmi světa.
Svět vás odmítne, mé děti. Budete také vyhnány na ulici, ale Já sám vás ubytuji u sebe.
Odmítněte zapřít mé Jméno a Já vás vezmu rychle s sebou domů k vaší nebeské odměně.
Svět není váš domov.
Až nenávist ke všem, kdo nesou mé Jméno, prostoupí svět, ti, kdo nesou mé Jméno, budou
nuceni se sjednotit.
Ježíš

Poznámka: V této chvíli jsem viděla skupinu křesťanů na mýtině v lese – Bible byla zakázána,
a tak si vzájemně připomínali biblické verše, které znali. Jeden z nich začal mluvit o jednom
verši a někdo jiný začal hovořit o souvisejícím verši, a když všichni promluvili, bylo mezi nimi
hlásáno celé kázání. Viděla jsem, že se to stalo hrou, kterou si hráli s velkým potěšením
v tomto neradostném čase. A viděla jsem, že Duch Pána byl mezi nimi, když debatovali
o jeho Slovu, cítili Jej tam, a nacházeli v tom útěchu. Věděli, že jsou spojení s nebem,
i kdyby se stalo cokoli.

Mt 5, 10: Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské.
2Tim 3, 12: A všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, zakusí pronásledování.
Jan 15, 18: Nenávidí-li vás svět, vězte, že mě nenáviděl dříve než vás.
Ž 133, 1: Jaké dobro, jaké blaho tam, kde bratří bydlí svorně!
Ef 4, 1-3
1: Proto vás já, vězeň kvůli Pánu, prosím, abyste tomu povolání, kterého se vám dostalo,
2: dělali čest svým životem, vždy skromní, tiší a trpěliví. Snášejte se navzájem v lásce
3: a usilovně hleďte zachovat jednotu Ducha, spojeni svazkem pokoje.

1801. Poselství Ježíše ze dne 29. listopadu 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), http://wingsofprophecy.blogspot.cz/

NEVĚSTA BEZ POSKVRNY

Konám dílo ve své Nevěstě na zemi. Zušlechťuji ji v Nevěstu bez poskvrny, než ji přivedu
ke Mně domů.
Mé děti, tento čas zušlechťování nebude pro vás snadný. Mnohé z vás budou truchlit,
až z vás budou odstraněny vaše modly. Netušily jste, že uctíváte něco nebo někoho jiného
kromě Mne, ale bylo tomu tak.
Některé z vás uctívaly své zaměstnání a kariéru, některé uctívaly své bohatství a prestiž,
některé uctívaly své rodiny nebo členy rodiny - své syny a dcery, svá vnoučata, rodiče
nebo prarodiče.
Některé uctívaly svá společenství, životní styl nebo způsob života. To vše vás odvádí
od uctívání Mne, a Já budu mít při svém návratu Nevěstu bez poskvrny.
Je nezbytné, abych toto dílo vykonal v tomto čase. Kajte se přede Mnou, když vidíte, že jsou
vám modly odebrány. Vraťte se ke Mně ve vášni své první lásky a vše bude dobré.
Ježíš
Ef 5. 25-27
25: Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ni obětoval,
26: aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem;
27: tak si on sám připravil církev slavnou, bez poskvrny, vrásky a čehokoli podobného, aby byla
svatá a bezúhonná.
2Kr 17, 12: Sloužili hnusným modlám, ačkoliv jim Hospodin řekl: "Nic takového nedělejte."
Iz 2, 8: Jeho země je plná bůžků, klanějí se dílu svých rukou, tomu, co vyrobili svými prsty.
Iz 2, 18-21
18: Bůžkové nadobro vymizejí.
19: Lidé zalezou do jeskyň v skalách a do škvír v prachu země ze strachu před Hospodinem, před
jeho velebnou důstojností, až povstane, aby nahnal zemi strach.
20: V onen den člověk předhodí potkanům a netopýrům své bůžky stříbrné i bůžky zlaté, které mu
vyrobili, aby se jim klaněl.
21: Zaleze do skalních rozsedlin a do strží ve skaliskách ze strachu před Hospodinem, před jeho
velebnou důstojností, až povstane, aby nahnal zemi strach.
Zj 2, 5-7
5: Rozpomeň se, odkud jsi klesl, navrať se a jednej jako dřív. Ne-li, přijdu na tebe a pohnu tvým
svícnem z jeho místa, jestliže se neobrátíš.
6: To však máš k dobru, že nenávidíš skutky nikolaitů stejně jako já.

7: Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím: Tomu, kdo zvítězí, dám jíst ze stromu života v Božím ráji.

1802. Poselství Ježíše ze dne 30. listopadu 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), http://wingsofprophecy.blogspot.cz/

CHYSTANÉ ZMĚNY

Mé děti nejsou připraveny na změny, které přicházejí do jejich života. Nejste připraveny
na to,
co plánuje vaše vláda. Nejste připraveny na ztrátu svého pohodlí ani na obtížné situace,
do nichž vás násilím přivede pronásledování.
Děti, volejte ke Mně, abych vám pomohl v tomto čase. Na vaši cestu přichází toho tolik,
o čem nemáte ani tušení.
Upřete své oči na Mne.
Ježíš
2Tim 3, 1: Věz, že v posledních časech nastanou zlé časy.

1803. Poselství Ježíše ze dne 1. prosince 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), http://wingsofprophecy.blogspot.cz/

TI MEZI VÁMI

Mé děti, připravte se na zvláštní druh zármutku, který k vám přijde v čase značky mého
nepřítele.
Víte, že na celý můj lid v tomto desetiletí doléhají na zemi mimořádně těžké časy. Moji lidé
se z nutnosti začnou sjednocovat a sdružovat (shromažďovat do skupin). To vám umožní
pokračovat ve vydávání mého svědectví o něco déle, ale pronásledování bude v době, která
k vám přijde, velmi tvrdé a neurvalé.
V době znamení mého nepřítele budou mezi vámi ti, kteří nebudou moci vydržet tlak, kteří
nebudou moci snášet nepohodlí. Proto jsem vám neustále říkal, abyste se modlili jeden za
druhého, abyste byli posilněni, abyste se nevzdali.

Bude-li jejich síla velmi malá, podlehnou tlaku a obdrží značku mého nepřítele. Někteří z nich
budou vaši blízcí a někteří z těch, které milujete. Moji lidé vědí, jaké následky ve věčnosti má
výměna vašeho prvorozenství za misku ovesné kaše.
Říkám vám to, abyste se vroucněji modlili za všechny, které znáte, i za ty, které neznáte.
Všichni mezi vámi nejsou silní. Všichni nejsou odhodlaní. Mnozí nejsou připravení na to,
co uvidí, ani na to, co budou muset přetrpět, aby dosáhli konce. Proto se v tom čase musíte
neustále navzájem pozvedat a modlit se. Modlete se také bez ustání i v tomto čase, mé děti,
neboť i když se brzy vrátím, pro mnohé to nebude dobrá zpráva.
Ježíš
Zj 13, 16-17
16: A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na
čele cejch,
17: aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména.
Zj 14, 7-11
7: Volal mocným hlasem: "Bojte se Boha a vzdejte mu čest, neboť nastala hodina jeho soudu;
poklekněte před tím, kdo učinil nebe, zemi, moře i prameny vod."
8: Za ním letěl druhý anděl a volal: "Padl, padl veliký Babylón, který opojil všechny národy svým
smilstvím a dal jim pít z poháru hněvu."
9: Za nimi letěl třetí anděl a volal mocným hlasem: "Kdo kleká před šelmou a před její sochou,
kdo přijímá její cejch na čelo či na ruku,
10: bude pít víno Božího rozhorlení, které Bůh nalévá neředěné do číše svého hněvu; a bude mučen
ohněm a sírou před svatými anděly a před Beránkem.
11: A jeho muka neuhasnou na věky věků a dnem ani nocí nedojde pokoje ten, kdo kleká před
šelmou a jejím obrazem a nechal si vtisknout její jméno.
Ge 25, 29-34
29: Jákob jednou připravil krmi. Tu přišel Ezau z pole znavený
30: a řekl Jákobovi: "Dej mi zhltnout trochu toho červeného, toho krvavého, jsem znaven k smrti."
Proto se jmenuje Edóm (to je Červený).
31: Jákob však řekl: "Prodej mi dnes své prvorozenství!"
32: Ezau na to odvětil: "Stejně mám blízko k smrti, k čemu je mi prvorozenství!"
33: Jákob řekl: "Odpřisáhni mi to dnes." A on mu to odpřisáhl, a tak své prvorozenství prodal
Jákobovi.
34: Jákob dal pak Ezauovi chléb a čočkovou krmi. Ten pojedl, napil se, vstal a odešel. Tak Ezau
pohrdl prvorozenstvím.

1804. Poselství Ježíše ze dne 27. dubna 2021.
Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko), http://jezusuzenete.hu

UDÁLOSTI SE DALY DO POHYBU

Moje drahé děti! Ta hodina je zde. Nyní přijdu. Na každého jednotlivého člověka vyliji svého
Ducha Svatého. Každý uvidí celý svůj život a bude vědět, že Já, spravedlivý soudce, mu
zaplatím podle jeho činů.
Mé děti! Toto vám nyní říkám, abyste se potěšily. Po Velkém Varování už nebudete pod tak
velkým nátlakem jako nyní, protože všichni, kteří se účastnili vašeho nynějšího útlaku, budou
mít podíl na velkém utrpení. Jednotlivci umřou po spatření svých hříchů, jiní se obrátí.
Připravte se, protože i vy samy budete vidět celý svůj život a to, co si zasloužíte.
Vyperte si do běla své duše v mé, za vás vylité drahé svaté Krvi! Litujte všech svých hříchů
a uchylte se ke svátosti smíření a svatému přijímání! Pak přijmete vylití mého Ducha Svatého
radostně a s lehkým srdcem. Protože již nevzpomenu více na hříchy těch, kteří jich ze srdce
litovali a vyznali je ve svaté zpovědi. Avšak jejich duši uzavřu do svého milosrdného Srdce.
Mé děti! Nyní jste se dostali do významného bodu zvratu. Země již nebude nikdy tím,
co byla. Nechtějte se vracet ke svým starým životům, nebude to ani možné. Stejně jako
nejdou hodiny pozpátku, ale vždy jen kupředu, stejně tak čas, v němž žijete, se ubírá jen
kupředu ve svém dění. Nyní se nacházíte v předvečer velkého pronásledování křesťanů
a nukleární války. To je čas očisty Země.
Mé děti! Ať vás to nepřekvapí. Hřích se již ve světě natolik rozrostl, že jsem nucen provést
očistu. Neobávejte se, že umřete, ale toho, že byste žily v hříchu, který by vás oddělil ode
Mne. Říkám vám toto: kdo Mě zapře před touto hříšnou generací, která rozvrací manželství,
toho zapřu také Já před svým Otcem a jeho svatými anděly. Kdo vyzná Mě, toho také Já
vyznám před svým Nebeským Otcem.
Kdo vydrží až do smrti, ten bude spasen. Některé jsem předurčil k mučednické smrti, aby
o Mně svědčili, a v nebi jsem jim dal podíl na s ničím nesrovnatelné odměně. Oni ode Mne
obdrží potřebnou sílu a milost, aby vydrželi po mém boku až do smrti.
Jiní budou vytrženi, abych je vrátil zpět do obnoveného světa, do tisíciletého království
pokoje. Oni budou svatým kořenem, který pak vyraší.
Ti, kdo zůstanou zatvrzelí ve svých hříších, se promění v popel v ohni, jenž očistí Zemi,
a jejich duše se ocitnou ve věčném ohni.
Děti moje! Bděte a žijte v neustávající pohotovosti, jako ty prozíravé panny, abyste, až se
zjevím ve své slávě, mohly vejít se mnou na hostinu. Toto jsem sliboval: zůstanu s vámi
každý den až do konce světa. Nebeská hostina je už i zde mezi vámi. Je to mše svatá, kde
vás čekám u prostřeného stolu. Mé svaté Tělo je život a nápoj je moje svatá Krev. Pokud
Mě přijímáte s čistou duší, pak Já vás přijmu na věčnou hostinu.

Mé děti! Už jsem vás tolikrát upozorňoval. Znovu říkám: hodina je zde. Události se daly do
pohybu a pokračují. Všechno jsem vám již odhalil. Žijte v neustálé připravenosti! Nade vše
doufejte ve Mne, který jsem tentýž včera, dnes i navěky. Jsem s vámi a nikdy vás neopustím.
Žehnám vám všechno lidské chápání přesahující nekonečnou láskou svého Srdce, ve jménu
Otce, Syna i Ducha Svatého.
Ježíš
Posilnění z Písma svatého:
Mt 26, 45: Potom přišel k učedníkům a řekl jim: "Ještě spíte a odpočíváte? Hle, přiblížila se hodina
a Syn člověka je vydáván do rukou hříšníků."

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

1805. Poselství Matky Spásy ze dne 29. listopadu 2021.
Nástroj: Luz de Maria, (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

BLÍŽÍ SE ZÁVAŽNÉ UDÁLOSTI

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
BOŽÍ VŮLE VÁS NALÉHAVĚ VYZÝVÁ, ABYSTE UDRŽELY MÍR, POKOJ
A POSLUŠNOST.
Buďte strážci Boží lásky a buďte bratrské. Buďte tvory dobra, důvěřujte v Boží ochranu,
aniž byste zanedbávaly vše, co musíte plně vykonat.

Vidím, že tolika mým dětem chybí láska k bližnímu, že jsou prosyceny pýchou a arogancí,
které jsou potěšením pro ďábla. Můj zármutek je tak silný, když vidím, že ve vás převládá
arogance, povýšenost, výsměch, lži a faleš, a že opomíjíte výzvy, abyste byly stvořeními
pokoje a dobra. V této době je v lidstvu přemíra podvodníků, kteří odvádějí lid mého Syna
od všeho dobrého, co vede k věčné spáse.
Moc na Zemi nese značku těch, kdo prostřednictvím temných a lstivých spojenectví bičují mé
děti, zahánějí je do kouta a zvou je na hostinu, kde budou zadáveny vlky, kteří mají společný
cíl. Lidé mého Syna spěchají přijímat nabízené omamné látky uprostřed pokryteckého mlčení
těch, kteří by je měli varovat, a silných hlasů, které jsou potlačeny, a tím prodlužují v lidu
mého Syna jeho bolestná muka.
NACHÁZÍTE SE V CHAOSU…
A tolik je jich mezi mými, kteří stále nevidí, nechápou, jsou duchovně slepí a hluší!
Jak truchlím jako Matka tohoto pokolení zraněného zlem!
Církev mého Syna bude otřesena, ale víra v mých přesvědčených a obrácených dětech musí
zůstat pevná.
V tichu se vystrašené lidstvo ukrývá v domovech, v hromadných koncentračních střediscích,
kde vítězí technologie a ovládá vás.
Děti mého Neposkvrněného Srdce:
Je důležité posílit imunitní systém (*): tělo je chrámem Ducha Svatého – nezapomínejte na
to.
Je důležité zvětšit lásku k Bohu a bližnímu, být bratrské, abyste se dělily o dary, aniž byste
zapomínaly, že všechno, co vám můj Syn dal, abyste pracovaly na jeho vinici [Mt 20], není
vaše. Majitelem vinice je můj Syn. Vy jste služebníci na jeho vinici a jako dobří služebníci
musíte šířit Slovo mého Syna, seznamovat se s Písmem svatým a také šířit tyto výzvy Boží
lásky, abyste vzdělávaly další dělníky k práci na vinicích na jiných místech.
Blíží se závažné události, vyzývám vás, abyste znovu pomazaly dveře svých domovů
požehnaným olejem nebo svěcenou vodou a označily se pečetí kříže na vašich čelech.
Z nebe bude padat oheň. Neztrácejte kvůli tomu zdravý rozum. Odevzdejte se do Boží vůle
a důvěřujte. Vzývejte svatého archanděla Michaela a s pokorou ho požádejte, aby šel před
každým z vás.
Modlete se, mé děti, modlete se za Mexiko, bude se silně třást.
Modlete se, mé děti, válka postupuje v tichosti.
Modlete se, mé děti, sopka na ostrově La Palma opět nabývá na síle.
NEODMÍTEJTE TUTO MOU VÝZVU, JDĚTE K MÉMU SYNU, NEBUĎTE POŠETILÉ,
BUĎTE ODBORNÍKY V LÁSCE A ZBYTEK VÁM BUDE PŘIDÁN NAVÍC.
Očekávám vás přesvědčené a obrácené, mé děti. V tuto chvíli je pro vás obrácení
nejdůležitější.

Vylévám své mateřské požehnání na ty, kdo berou tuto výzvu vážně, a posiluji je
v naději.
Matka Maria
(*) Léčivé rostliny...

Poznámka paní Luz de Maria:
Bratři a sestry:
Během tohoto mateřského volání mi byla dána následující vize:
Viděla jsem velkou část lidstva, jak se téměř bezmyšlenkovitě pohybuje a hledá to, co
potřebuje k životu. Naše Matka mi říká:
"Dcero, lidský tvor není zvyklý se postit, a když mu hrozí, že nebude mít jídlo, jak je zvyklý,
propadne strachu.
Kéž by lidé měli více víry!
Kéž by jen poslouchali mé výzvy!"

Je mi dovoleno sledovat, jak bratři bojují o to, aby vstoupili jako první, jak říká Panna Maria,
na hostinu, která je pak zavede tam, kam nebudou chtít vstoupit jako první.
Nepropadejme zoufalství a bezesným nocím plným strachu. Naše Matka posiluje naši naději,
abychom jako Noe, Abraham, Izák, Mojžíš a vyvolení, kteří byli věrní Božímu povolání,
neztráceli víru a naděje neustále rostla, protože jsme povoláni být užitečnými služebníky.
Amen, říkám vám, pokud se neobrátíte a nebudete jako malé děti, nevstoupíte do nebeského
království [Mt 18, 3].
1806. Poselství Ježíše ze dne 2. prosince 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), http://wingsofprophecy.blogspot.cz/

DEMONTÁŽ NÁRODA
Mé děti v Americe, čekají vás drsné časy. Budete svědky rozvrácení národa. Zlí lidé,
nad nimiž má ve vaší zemi moc můj nepřítel, mají plán zničit vše, co na zemi nese mé jméno,
a začne to ve vašem národu. Tento plán nemá šťastný konec, a protože je národ Ameriky
pod mým soudem, nemohu jej pro vás zastavit.
Začnou u základů. Těch základů, které byly postaveny na Mně a které přinesly Americe
požehnání, budou vyrvány z jejího těla. A až budou její základy rozbity, padne.
Padne, a jak bude padat, vrhnou se na ni její nepřátelé. Ti, kdo jsou u moci, jsou si vědomi
plánů na její zničení zvenčí, ale věří, že si stále udrží mocenské pozice zevnitř. Odstraním je
jednoho po druhém. Uvidíte, jak se to stane.

Modlete se, děti. Modlete se za milosrdenství pro sebe a své rodiny. Jsem schopen vám
požehnat i v zajetí vašich nepřátel. Cožpak jsem nepožehnal svému služebníku Danielovi?
Cožpak jsem nepožehnal jeho přátelům, které Nebukadnesar uvrhl do ohnivé pece?
Modlete se o milost a přízeň. Podávejte svědectví v této době všem, komu můžete, neboť
brzy zaplatíte životem za to, že jste vyslovili mé Jméno, tak velká je nenávist mého nepřítele
k mému lidu. Nebojte se, neboť vás rychle vezmu ze země a budete velmi poctěni za vše,
co snášíte pro mé Jméno.
Jsem s vámi po všechny dny. Netruchlete nad tím, co bude ve vašem světě ztraceno, neboť
země není vaším domovem a to, co jsem zde pro vás připravil, je mnohem větší.
Ježíš
Ž 9, 17-20
17: Hospodin tu zřejmě zjednal právo: svévolník uvízl v léčce přichystané vlastní rukou. – Higgájón.
18: Do podsvětí se navrátí svévolníci, všechny pronárody, jež na Boha zapomněly.
19: Ubožák však nikdy neupadne v zapomnění; naděje ponížených nikdy neztroskotá.
20: Povstaň, Hospodine, ať si člověk nezakládá na své moci ať už pronárody stanou před tvým
soudem!
Jan 9, 4: Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude
moci pracovat.
Mt 24, 13: Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.

1807. Poselství Ježíše ze dne 3. prosince 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), http://wingsofprophecy.blogspot.cz/

ŽÁDNÉ DALŠÍ ODKLADY

Doba, ve které žijí mé děti na zemi, je hrozná. Mé děti, konec se rychle blíží. Neudělím v něm
už žádné další odklady, i když mnozí z vás o to žádali. Připravte se nyní na to, co přichází,
neboť to bude vyžadovat všechny vaše síly, abyste to vůbec přežili.

Poznámka: "a stay" = odklad výkonu soudního příkazu.
Mnohé z mých dětí nevěří, že budou povolány domů, přesto je to pravda. Vynesl jsem toto
rozhodnutí a brzy přijdu, abych k sobě shromáždil svou Nevěstu a vzal ji s sebou domů.
Lidé na zemi budou velmi truchlit, až to učiním, protože Mě neuctívali ani Mi nesloužili
a budou ponecháni, aby trpěli tragédiemi Soužení.

Nenacházejte se mezi nimi tím, že si nyní budete hrát, mé děti. Řekl jsem vám, že už není
čas na hraní. Vše, co jsem vám řekl, se děje v tomto čase před vašima očima. Celé nebe
očekává váš příchod do vašeho nového domova.
Ježíš
Zj 19, 7-9
7: Radujme se a jásejme a vzdejme mu chválu; přišel den svatby Beránkovy, jeho choť se připravila
8: a byl jí dán zářivě čistý kment, aby se jím oděla. Tím kmentem jsou spravedlivé skutky svatých.
9: Tehdy mi řekl: "Piš: Blaze těm, kdo jsou pozváni na svatbu Beránkovu." A řekl mi: "Toto jsou
pravá slova Boží."

1808. 4. prosince 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 24. října 2017.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), http://wingsofprophecy.blogspot.cz/

ČAS ROZDĚLENÍ

Mé děti, žijete v nebezpečných časech. Žijete v čase rozdělení, a to se děje právě teď.
Řekl jsem vám o nárůstu světla a temnoty. O těch, skrze něž září mé světlo, které přibývá.
V těch, kteří stále objímají svůj hřích, přibývá temnota a brzy už ji v sobě nebudou schopni
skrývat.
Rozhlédněte se kolem sebe a uvidíte nárůst pýchy, nárůst chtíče a zvrácenosti, nárůst
cizoložství, vražd a krádeží. Uvidíte také nárůst dobra, které můj lid koná. Nárůst dobra i zla
bude stále přibývat až do konce všech věcí, a jak bude přibývat temnoty, svět, ve kterém
žijete, se stane vskutku temným.
Já se zabývám všemi, kteří se nazývají mými. Ty, kdo konají dobro, zasypávám požehnáním.
V těch, kteří lpějí na hříchu a klamu, urychluji zkázu. Oni si zkázu vybrali, Já se za ně
nerozhoduji.
Řekl jsem vám, že odplatou za hřích je smrt. Pokud lpíte na hříchu, povede to nyní k vaší
zkáze.
Čiňte pokání, dokud je ještě čas, abyste této zkázy mohli být ušetřeni.
Ježíš
2Tim 3, 1-5
1: Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy.
2: Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče,
budou nevděční, bezbožní,
3: bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému,

4: zrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít raději rozkoš než Boha,
5: budou se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat. Takových lidí se straň.
Zj 12, 10-12
10: A slyšel jsem mocný hlas v nebi: "Nyní přišlo spasení, moc a království našeho Boha i vláda jeho
Mesiáše; neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je před Bohem osočoval dnem i nocí.
11: Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví. Nemilovali svůj život tak,
aby se zalekli smrti.
12: Proto jásejte, nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte! Běda však zemi i moři, neboť sestoupil
k vám ďábel, plný zlosti, protože ví, jak málo času mu zbývá."
Řím 6, 22-23
22: Avšak nyní, když jste byli osvobozeni od hříchu a stali se služebníky Božími, máte z toho užitek,
totiž posvěcení, a čeká vás život věčný.
23: Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu.

1809. 5. prosince 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 4. října 2012.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), http://wingsofprophecy.blogspot.cz/

UVIDÍTE KŘÍŽ

V životech mnoha z vás začnou jít věci v neočekávaných směrech. Důvěřujte Mi.
Důvěřujte Mi.
Já vím, kam jdeme a Já také vím, jak vás tam dostat, ale musím mít v těchto věcech vaši
neochvějnou důvěru.
Někdy si budete myslet, že jste byli vykolejeni z cesty ke svému cíli, nebo že jste se přestali
řídit mojí vůlí. To je zejména pravdou v životě mých dětí, když věci nejdou podle jejich
představ o správném řádu, nebo o mých záměrech a důvodech. Ale říkám vám teď, mé děti,
že ne vždy poznáte či rozlišíte mé záměry a důvody. Neboť mé myšlenky jsou vyšší než vaše
myšlenky a mé cesty a záměry budou vždy směřovat k většímu dobru pro mé království,
zatímco vy se zaměřujete jenom na jeden nebo dva životy, nebo na vaše vlastní potěšení.
V těchto časech konce vyžaduji skutečné válečníky. Takové, kteří byli vpravdě zkoušeni
ohněm a očištěni pro mé vyšší účely. Ty, kteří prošli údolím nesnází a zůstali silní tváří v tvář
všemu, s čím se setkali. Ty, kteří budou hovořit směle za mou věc a nebudou se krčit
strachem před veřejným míněním.
Stanete se mým válečníkem? Můžete se kvalifikovat? Nebo se díváte spatra na ostatní, kteří
žijí jinak než vy? Na ty, jejichž volby je zavedly na jiné cesty a které jsem si přesto vybral
použít?
Jsou to také ještě vaši bratři?
Já soudím srdce a ledví, ale mnohé z mých dětí soudí podle toho, co vidí. Dívejte se hlouběji,
mé děti.

V tom, co vidíte, hledejte Mě.
Uvidíte tam kříž, který je ode Mne.
Ježíš

Př 3, 5-7
5: Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.
6: Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.
7: Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať.
Iz 55, 9: Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše a úmysly mé úmysly
vaše.
Za 13, 9: Tu třetinu však provedu ohněm. Přetavím je, jako se taví stříbro, přezkouším je, jako se
zkouší zlato. Ti budou vzývat mé jméno a já jim odpovím. Řeknu: Toto je můj lid. A oni řeknou:
Hospodin je můj Bůh.
1Petr 1, 7: Ale takto ukážete, že vaše víra je pravá, vzácnější, než pomíjející zlato, které přece bývá
čištěno v ohni. Až se zjeví pak Ježíš Kristus, bude vám to k chvále, slávě a cti.
Ef 6, 19-20
19: A taky za mne, aby mi bylo dáno pravé slovo, když promlouvám, abych bez okolků zvěstoval
tajemné pravdy evangelia –
20: jsem jeho hlasatelem v poutech! – a abych tedy mluvil neohroženě, jak je to moje povinnost.
Jak 2, 1-5:
1: Moji bratři, s vírou v našeho božského Pána Ježíše Krista nesmíte spojovat stranictví
k lidem.
2: Tak vejde k vám do shromáždění muž se zlatými prsteny na rukou, ve skvělém oděvu,
a vejde taky chudák v obnošených šatech.
3: Vy však jste samá pozornost k tomu, který je nádherně oblečen, a řeknete mu: "Prosím, posaď se
na čestné místo." Ale tomu chuďasovi řeknete: "Ty stůj támhle" nebo "Sedni si tady u mne na zem."
4: Neděláte tak rozdíly navzájem mezi sebou, nestáváte se soudci podle špatných měřítek?
5: Poslyšte, moji milovaní bratři! Což nevyvolil Bůh právě ty, kdo jsou v očích světa chudí, aby z nich
skrze víru udělal bohaté a aby jim dal dědičný nárok na království, které slíbil těm, kdo Ho milují?
Jr 17, 10: Já, Hospodin, zpytuji srdce a zkoumám ledví, já každému splatím podle jeho cesty, podle
ovoce jeho skutků.

1810. Poselství Ježíše ze dne 28. června 2021.
Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko), http://jezusuzenete.hu
NEDĚLEJTE SI ILUZE
"Drahé děti! Nyní se nacházíte v poslední hodině. V tuto hodinu mě Jidáš zradil polibkem a
začala moje Kalvárie. Splnil jsem vůli svého Otce, vykoupil jsem vás na kříži. I tato země má

nyní svou Kalvárii. Celý svět i církev půjdou na kříž. Církev bude trpět totéž co já: musí být
ukřižována se Mnou, aby mohla vystoupit do slávy mého Otce.
Moje děti! Nedělejte si iluze! Rozhlédněte se kolem: hodina je tady. Nyní je zde ta hodina.
Svět čekají a jsou v něm přítomny dosud nepoznané bolesti. Nyní se používá jiný způsob
války než v prvních dvou. Ale je to válka a jde vám o život. A život vašich duší k tomu.
Legie armád vás obklopují, aby zatratily vaše duše. Obrovské množství duší jde do pekla.
Moje děti! Toto je poslední hodina. Nyní mě můžete ještě obejít a obejmout můj kříž a mou
nohu potřísněnou krví. Nyní můžete stále činit pokání ze svých hříchů, vyznat je, a pak svou
duši zachráníte. Pokud však setrváte ve svých hříších, budete ode Mne navždy odloučeni
a půjdete do zatracení. Mé děti! Nastala hodina rozhodnutí. Říkám vám to už dlouho. Čtěte
Písmo svaté a uvádějte evangelium ve skutek! To je váš jediný únik. Pokud tak učiníte,
získáte věčný život; pokud ne, budete navždy zatraceni.
Drahé děti! Toto je hodina temnoty. Satan rád líčí všechno v příznivém světle a říká, že to
všechno jsou maličkosti, které jsou kolem vás. Pochopte váhu toho, co se děje. V sázce je
toho hodně: věčný život, nebo věčná smrt. Vytrvejte na cestě svatosti života a přiveďte ke
Mně i ostatní. Počítá se pouze láska. Miluji já sám Boha celým svým srdcem, když dodržuji
jeho zákony? Vedu k tomu i ostatní svým životním příkladem, svými slovy, svými skutky?
Pokud tak činíte, dáváte dobrý příklad těm, kteří jsou vám svěřeni, a pak obdržíte věčnou
odměnu.
Hodina je tady. Umírám na kříži. Všechna má krev již vytekla. Právě jsem řekl: "Je konec.
Otče, do tvých rukou svěřuji svého ducha." Moje církev mě nyní následuje na křížové cestě,
na Golgotě, na kříži. Nyní musí moje církev vyslovit má slova: "Je dokonáno. Otče, do tvých
rukou svěřuji svého ducha." Pronásledování křesťanů na sebe nenechá dlouho čekat.
Už je tady a bude ještě viditelnější a citelnější.
Moje děti! Můj slavný příchod je blízko. Blízko je vše, co tomu bude předcházet. Vidění duše,
vylití Ducha Svatého a příchod antikrista. Připravujte se pokáním, modlitbou a dobrými
skutky. Zachraňte duše! Hodina je tady. Soud nad světem a církví začal. Bůh bude soudit
a trestat svůj lid za to, že Jej neposlouchá. Hřích je mu totiž dražší než svatost života.
Moje děti! Berte má slova vážně. Přišla ta hodina. Nazrál čas. Přijměte mé požehnání, které
vám dávám ve své vroucí, věčné a nekonečné lásce ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého."
Ježíš
Posilnění z Písma svatého:
1Jan 2, 14: Napsal jsem vám, děti, že jste poznali Otce. Napsal jsem vám, otcové, že jste poznali
toho, který jest od počátku. Napsal jsem vám, mládenci, že jste silní a slovo Boží ve vás zůstává,
a tak jste zvítězili nad zlým.
1Jan 2, 17: A svět pomíjí i jeho chtivosti; kdo však činí vůli Boží, zůstává na věky.
Mt 10, 21-22: Vydá na smrt bratr bratra a otec dítě, povstanou děti proti rodičům a připraví je
o život. Budou vás všichni nenávidět pro mé jméno, ale kdo vytrvá až do konce,c bude spasen.

Poselství je dostupné na: https://jezusuzenete.hu/2021-junius-28-az-ur-jezus/

1811. Poselství Ježíše ze dne 6. prosince 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), http://wingsofprophecy.blogspot.cz/

JEDEN PO DRUHÉM
Mé děti, budete v pokušení nechat se odradit tím, čeho budete svědky. V tom všem
nezapomeňte, že země není vaším domovem a že i toto odejde do věčnosti.
Jakmile zlí převezmou kontrolu nad Amerikou a začnou uskutečňovat konečný plán proti
mému lidu, provedu proti nim také MŮJ plán. Budu je brát jednoho po druhém, jak budou
sedět vysoko na svých trůnech pýchy, a jejich zničení přijde rychle a bez záchrany. Jsou si
tak jistí sami sebou, že věří, že jsou nedotknutelní, ale nepočítali s mocným Bohem, který
vidí všechno a ví všechno, a to bude jejich pád.
Sledujte tedy, jak vrátím všechno jejich zlo zpět na jejich vlastní hlavy. Dívejte se, jak
jednoho za druhým odstraňuji. Dívejte se, mé děti, jak mstím zlo, které se vám stalo, zatímco
jste ještě na zemi. Někteří z těch, kteří proti vám tiše pracují v zákulisí, o čemž jste nevěděli,
budou také odstraněni.
Nic se na zemi neděje, o čem bych nevěděl, a nic nepotká mé milované děti, co bych
nepomstil.
Ničeho, co uvidíte, se neděste, neboť se rychle vrátíte domů.
Ježíš
Př 29, 1-2
1: Kdo zatvrdí šíji proti domluvám, bude nenadále rozdrcen a nezhojí ho nikdo.
2: Když přibývá spravedlivých, lid se raduje, panuje-li svévolník, lid vzdychá.
Jo 1, 9: Nepřikázal jsem ti snad: Buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se, neboť Hospodin,
tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš?
Iz 41, 10-11
10: Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu,
pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.
11: Hle, budou se stydět a hanbit všichni, kdo proti tobě planou hněvem , budou jak nic a zahynou
odpůrci tvoji.

1812. Poselství Ježíše ze dne 7. prosince 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), http://wingsofprophecy.blogspot.cz/

POSLEDNÍ TROCHA ČASU, KTERÝ VÁM ZBÝVÁ

Co najdu po svém návratu na zem pro svou Nevěstu? Najdu vás, jak se díváte a modlíte?
Nebo vás najdu, jak plýtváte časem a hrajete si?
Mé děti, přeji si, abyste tento poslední kousek času strávily podávání svědectví druhým o mé
velké oběti pro ně. Řekněte jim, že je miluji. Řekněte jim, že když se ke Mně nyní obrátí,
zachráním je a nezůstanou pozadu, aby trpěly hrůzami, které přijdou na zem.
Na zemi přichází doba velké temnoty, o které nevíte, a Já si nepřeji, aby se jí někdo z mých
vlastních stal svědkem, protože bude plná zla všeho druhu. Vaše mysl nemůže pochopit vše,
co přichází, mé děti. Tak jako Já jsem všechno, co je dobré, můj nepřítel je všechno, co je
zlé, a jeho nenávist ke všemu, co jsem stvořil, je velmi velká.
Využijte čas, který vám zbývá, pro mé království, neboť vaše odměna bude větší, než si
dokážete představit, a to jak v nebi, tak i v čase, který vám zbývá na zemi.
Ježíš
Mt 25, 13: Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu.
Mk 16, 15-18
15: A řekl jim: "Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.
16: Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen.
17: Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit
novými jazyky;
18: budou brát hady do ruky, a vypijí-li něco smrtícího, nic se jim nestane; na choré budou vzkládat
ruce a uzdraví je."
Jak 5, 20 : Vězte, že ten, kdo odvrátí hříšníka od bludné cesty, zachrání jeho duši od smrti a přikryje
množství hříchů.
Zj 1, 7-11
7: Hle, přichází v oblacích! Uzří ho každé oko, i ti, kdo ho probodli, a budou kvůli němu naříkat
všechna pokolení země. Tak jest, amen.
8: Já jsem Alfa i Omega, praví Pán Bůh, ten, který jest a který byl a který přichází, Všemohoucí.
9: Já, Jan, váš bratr, který má s vámi účast na Ježíšově soužení i kralování a vytrvalosti, dostal jsem
se pro slovo Boží a svědectví Ježíšovo na ostrov jménem Patmos.
10: Ocitl jsem se ve vytržení ducha v den Páně, a uslyšel jsem za sebou mocný hlas jako zvuk
polnice:
11:"Co vidíš, napiš do knihy a pošli sedmi církvím: do Efezu, do Smyrny, do Pergama, do Thyatir,
do Sard, do Filadelfie a do Laodikeje."

1813. Poselství Ježíše ze dne 8. prosince 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), http://wingsofprophecy.blogspot.cz/
DO DIVOČINY

Včera, 7. prosince, jsem mluvila po telefonu se svou přítelkyní Cheryl, když jsem v duchu
viděla velkou masu lidí, kteří jdou najednou do divočiny. Nebylo mi ukázáno, proč se to děje
nebo co to vyvolalo. Všichni, jejichž tváře jsem viděla, byly ženy. Nejsem si jistá, proč jsem
v této skupině neviděla ani si nevšimla žádného muže.
Mé dítě, v tomto období skutečně odchází do pustiny velké množství mých lidí, protože jim
bude dána poslední příležitost, aby Mi umožnili zušlechtit je před příchodem Soužení. Jakmile
začne Soužení, bude zušlechťování mnohem obtížnější pro všechny, kteří Mě v tomto čase
odmítli. Varuj je. Varuj je, mé dítě, abych je ušetřil hrůz, které přijdou v tomto posledním
období zušlechťování.
Mé děti, mou vůlí je zušlechtit vás na ryzí zlato, nádobu vhodnou pro použití vaším Mistrem,
avšak pokud Mě odmítnete, ve své milosti dovolím, abyste byly zušlechtěny drsnějšími
metodami. Všechny, které miluji, trestám.
Ježíš
Zj 3, 15-22
15: "Vím o tvých skutcích; nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený anebo horký!
16: Ale že jsi vlažný, a nejsi horký ani studený, nesnesu tě v ústech.
17: Vždyť říkáš: Jsem bohat, mám všecko a nic už nepotřebuji! A nevíš, že jsi ubohý, bědný
a nuzný, slepý a nahý.
18: Radím ti, abys u mne nakoupil zlata ohněm přečištěného, a tak zbohatl; a bílý šat, aby ses oblékl
a nebylo vidět tvou nahotu; a mast k potření očí, abys prohlédl.
19: Já kárám a trestám ty, které miluji; vzpamatuj se tedy a čiň pokání.
20: Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu
s ním večeřet a on se mnou.
21: Kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na trůn, tak jako já jsem zvítězil a usedl s Otcem
na jeho trůn.
22: Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím."

1814. Poselství Ježíše ze dne 9. prosince 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), http://wingsofprophecy.blogspot.cz/
ZAKŘIČTE!
Ach, mé děti, nevidíte, jak opravdu blízko je čas, kdy si pro vás přijdu. Zakřičte ke Mně kvůli
těm, které milujete, abych je mohl zachránit, dokud je ještě čas, protože až toto období

pomine, jejich život bude nadmíru těžký. Můj nepřítel bude mít nad nimi moc a jejich život po
zbývající čas na zemi bude naplněn bolestí a strádáním.
Kdybyste věděly, jak blízko je můj příchod, nepřestaly byste se modlit a křičet [ke Mně].
Ježíš
Zj 3, 15-22
15: "Vím o tvých skutcích; nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený anebo horký!
16: Ale že jsi vlažný, a nejsi horký ani studený, nesnesu tě v ústech.
17: Vždyť říkáš: Jsem bohat, mám všecko a nic už nepotřebuji! A nevíš, že jsi ubohý, bědný
a nuzný, slepý a nahý.
18: Radím ti, abys u mne nakoupil zlata ohněm přečištěného, a tak zbohatl; a bílý šat, aby ses oblékl
a nebylo vidět tvou nahotu; a mast k potření očí, abys prohlédl.
19: Já kárám a trestám ty, které miluji; vzpamatuj se tedy a čiň pokání.
20: Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu
s ním večeřet a on se mnou.
21: Kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na trůn, tak jako já jsem zvítězil a usedl s Otcem
na jeho trůn.
22: Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím."

1815. Poselství Ježíše ze dne 10. prosince 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), http://wingsofprophecy.blogspot.cz/
NEBYL JSEM VĚRNÝ?

Vstala jsem v půl páté ráno, když se ozvalo pípnutí zvlhčovače vzduchu a ten se vypnul.
Řekla jsem si, páni, vydržel celou noc, jako by jej Pán udržoval v chodu. Byla jsem velmi
unavená z celodenní práce na kázání a hlásání víry při středeční bohoslužbě v mém kostele.
Pak jsem pomyslela na ženu, jejíž olej a mouka neubývaly, a Pán promluvil a řekl:
Tak to bude pro mé děti v těchto časech.
Moje děti se obávají nadcházejících časů, kdy tomu není zapotřebí. Mé děti, neřekl jsem vám,
že vám poskytnu vše, co potřebujete? Proč o Mně tak pochybujete? Cožpak jsem vám nebyl
věrný?
V mém Slovu jasně uvidíte, že v dobách hladu jsem stále zaopatřoval ty, kteří se Mnou věrně
chodili. Stále jsem jim poskytoval přístřeší a chránil je. Jsem milující Otec. Nemůžete ani
pochopit mou lásku k vám.
Proste a dostanete. Věřte a vězte, že vám v tom čase poskytnu vše, co potřebujete.
Ježíš

Lk 21, 11 : budou veliká zemětřesení a v mnohých krajinách hlad a mor, hrůzy a veliká znamení
z nebes.
Mt 24, 7 : Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na
mnoha místech.
Ž 37, 18-19
18: Hospodinu jsou známy dny bezúhonných, jejich dědictví potrvá věčně.
19: V čase zlém nebudou zahanbeni, najedí se dosyta i za dnů hladu.
1Kr 17, 13-15
13: Elijáš jí řekl: Neboj se. Jdi a udělej, co jsi řekla. Jen mi z toho nejdřív připrav malý podpopelný
chléb
a přines mi jej. Potom připravíš jídlo pro sebe a svého syna,
14: neboť toto praví Hospodin, Bůh Izraele: Mouka ve džbánu neubude a olej v láhvi nedojde
až do dne, kdy dá Hospodin zemi déšť.
15: Šla a udělala, jak Elijáš řekl, a měla co jíst po mnoho dní ona i on i její dům.

1816. Poselství Ježíše ze dne 26. srpna 2021.
Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko), http://jezusuzenete.hu

NYNÍ ODDĚLUJI ZRNO OD PLEV

Milé děti! Pronásledování je blízko. Přišla hodina. Nyní se vracím ve své slávě a dechem svých
úst zničím zlo. Předložte tedy všechny své modlitby, abych zkrátil čas, neboť ve vašich dnech
dojde k takovému soužení, jaké nikdy nebylo, co svět světem stojí, ani už nikdy nebude. Pro
vás, vyvolené, zkracuji čas. Modlete se, abych na vás co nejdříve vylil svého Ducha svatého
a dal vám přesnost vyjádření, protože kdybych to neudělal, mnoho duší by šlo do pekla.
Drahé děti! Nyní je hodina velké temnoty. Nebe zčernalé miliardami démonů. Kdyby mohli,
uvrhli by každou duši do záhuby. Chtějí zkazit a zničit i maličké děti, aby si, až vyrostou,
myslely, že zlo je dobro a dobro je zlo. Se mnou však nepočítají.
Prosím rodiče, aby nechali všechny své děti co nejdříve pokřtít. Přikázal jsem svým
apoštolům: "Jděte do celého světa a křtěte všechny národy ve jménu Otce i Syna i Ducha
svatého." Křest je svátost. Nejenže očišťuje od hříchů, ale duše, která je pokřtěna, se stává
dítětem mého Otce, kterému můj Otec posílá zvláštního svatého anděla, aby nad touto duší
bděl, chránil ji před vším zlým a vedl ji k věčnému životu.
Moje děti! Satan a jeho přisluhovači svádějí nelítostný boj o duše. Zabíjení těl je jen bonus
navíc: Hlavní důraz je kladen na zatracení duší. Lucifer chce vidět všechny duše v pekle. Svatí
andělé a padlí ďáblové svádějí mocný boj o duše. Ti, kteří se jen pomodlí a požádají o pomoc
svého svatého anděla strážného, Marii nebo Boha, budou zachráněni. Pouze ten, kdo nechce
být se Mnou ve věčném životě, kdo je hluboce ponořen do svých hříchů a neprojevuje
pokání, bude zatracen.

Moje děti! Je poslední hodina. Každá duše, která Mě následuje, musí vystoupat na Kalvárii,
na kříž, aby získala věčný život. Kdo nezachovává mé zákony, nezapře sám sebe a nenese
trpělivě kříž, který jsem na něj vložil, nemůže být spasen. Kdo se snaží zachránit svůj život,
ten jej ztratí. Kdo však se vzdá svého život pro Mne a mé učení, ten jej najde.
Moje děti! Má slova jsou duch a život. Život dává duch, tělo nepřináší prospěch. Nikdy nežijte
podle tělesných pudů, ale vždy žijte duchovním životem tím, že zapřete sami sebe. Hodně se
modlete, zachovávejte mé zákony a budete zářit na této zemi jako světlo světa, aby Mě
každý, kdo se na vás dívá, viděl, a každý, kdo vás slyší, slyšel Mé učení.
Moje děti! Nyní odděluji zrno od plev. Snažte se být pšenicí, kterou shromažďuji ve své
stodole, a oddělte se od plev, které jdou do věčného ohně. Toto je hodina velké zkoušky.
Každý bude zvážen. Každý bude souzen podle svých skutků, podle celého svého života.
Říkám vám: Snažte se vejít těsnou branou, neboť úzká je cesta a úzké jsou dveře, které
vedou do nebe. Nenásledujte ty, kdo kráčejí po široké cestě k věčnému zatracení.
Mé dětičky! Přišla hodina. Nebudu vás již déle varovat, neboť má slova se naplní. Ve světě
přibývá stále víc přírodních katastrof a chaosu. Proste Ducha Svatého, čiňte pokání, očistěte
své duše, protože na tom jediném záleží. Nehromaďte pro sebe pozemské poklady, protože
všechno opustíte. Shromažďujte si poklady v nebi, které si přinesete s sebou: Jde o zpověď,
svaté přijímání, dobré skutky a modlitby.
Dětičky! Hodiny odbily. Jako byl Syn člověka vydán do rukou hříšníků, tak musí moje církev
vyjít na Golgotu, na kříž, protože teprve po potupné smrti na kříži se jí otevřou dveře, aby
mohla vstoupit do mé slávy. Přišla hodina. Brzy přijdu a budu soudit svět. Připravte se!
Zachovávejte má slova, pokud je vám drahý váš život.
Drahé děti! Připravte se, neboť vás čeká pronásledování, jaké tu ještě nebylo. Připravte si
jídlo na tři měsíce, trvanlivou potravu, a vodu, kterou budete potřebovat. Připravte si balíček,
který si vezmete v případě, že budete odvedeni z domova. Měl by obsahovat vodu, nekazící
se potraviny, sušenky nebo něco, co nemusíte připravovat, ale můžete jen sníst, a náhradní
spodní prádlo.
Moje děti. Přišla hodina. Připravte se! Dbejte na mé varování! Evropa bude čelit velké
muslimské hrozbě. Přijměte mé požehnání, které vám dávám s věčnou Láskou svého srdce
ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Ježíš
Posilnění z Písma svatého:
Žid 13, 7: Mějte v paměti ty, kteří vás vedli a kázali vám slovo Boží. Myslete na to, jak dovršili svůj
život, a následujte je ve víře!
Žid 13, 12-14
12: Proto také Ježíš trpěl venku za branou, aby posvětil lid svou vlastní krví.
13: Vyjděme tedy s ním za hradby, nesouce jeho potupu.
14: Vždyť zde nemáme trvalý domov, nýbrž vyhlížíme město, které přijde.
Žid 13, 22: Prosím vás, bratří, přijměte toto slovo napomenutí.

Poselství je dostupné na: https://jezusuzenete.hu/category/2021-augusztusi-uzenetek/

1817. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 6. prosince 2021.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

Milovaní lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
PŘIJMĚTE POŽEHNÁNÍ, KTERÉ VYLÉVÁM VE JMÉNU BOŽÍ VŮLE NA KAŽDÉHO
A KTERÉ PŘINESE OVOCE TĚM, KDO JSOU NÁLEŽITĚ PŘIPRAVENI V DUCHU.
Děti našeho Krále, některé z vás vidím ve velkém zmatku, některé vidím tak sebejisté, jiné
se vysmívají tomu, před čím vás varuje Otcův dům.
Dosud jste nepochopily, že je pro vás nutné, abyste si udržely trvalý stav pokoje. Ďábel jako
řvoucí lev se na vás vrhá, lidé Boží [1Petr 5, 8].
Připravte se, nezapomeňte na to, připravte se!
Milovaná země Naší Paní Guadalupské bude silně otřesena. Pokud se její lid bude vroucně
modlit s láskou a vírou, bude vyslyšen a zkáza bude minimalizována. Modlitby musí být řízeny
vírou a náležitým stavem milosti každého, kdo se modlí.
Chtěl bych vás požádat, aby vzrostl počet bytostí, které se v lidstvu modlí.
Střední Amerika bude bičována, její půda bude otřesena. Těchto křesťanských zemí se
zmocnil komunismus, jejich vládci je naservírovali na talíři těm, kteří se jako správci zla
chystají nabídnout duše jako kořist antikristu.
Buďte pevní, lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista, teď není čas být vlažný. Svědomitě se
zkoumejte, takto se musíte připravit a opustit hadry, které nosíte a které vám nedovolují
duchovní vzestup.
Zlo vás drží ve spárech světskosti, a proto je nezbytné, abyste se nenechali svést ďábelskou
lstí.

Vydejte se nyní na cestu, ke které je každý z vás povolán v rámci toho, co vám bylo svěřeno,
a to bez ztráty času; čas ubíhá.
TEMNOTA PŘICHÁZÍ!
Dávejte pozor, temnota přichází na Zem, aniž byste ji očekávali. Duchovní příprava je nutná,
nahlédněte do svého nitra:
Jak se chováte?
Jaký je váš charakter?
Je vaše myšlení správné, nebo vás ovládají zlé úmysly vůči vašim bližním, které vedou
k závisti a nedostatku lásky?
Musíte se naučit odpouštět sami sobě i svým bližním. Nesuďte, soudy nechejte
Bohu.
Změňte svůj život, nepodléhejte touhám, které jsou nevhodné a které vás odvádějí
od našeho Krále a Pána Ježíše Krista a naší Královny a Matky posledních časů.
Jako kníže nebeských legií přicházím s Pravdou na rtech. Nepřicházím vás
znepokojovat ani vám působit starosti či úzkost, nechci vás děsit, ale naopak, ptám se vás:
Proč se bojíte, když žijete a činíte dobro?
Jak je možné, že Boží děti, které pracují a jednají pro dobro, jsou znepokojeny zjevenou
Pravdou?
Dětmi našeho Krále a Pána Ježíše Krista jsou ti, kteří žijí ve stínu svého Pána,
nebojí se dne ani noci, protože jsou si jisti Boží ochranou.
Kdo by nechtěl znát pravdu o tom, co přijde, aby se na to připravil?
Strach je u člověka normální, ale sluší se, aby Boží děti jej vypudily, jedná-li se o záležitosti
našeho Krále a Pána Ježíše Krista, které jsou popsány v Knize Zjevení. Lidské stvoření je
povoláno k tomu, aby více důvěřovalo Nejsvětější Trojici a naší Královně a Matce a méně
sobě samotnému.

"Nuže, vzpomeň si, jak ochotně jsi to slovo přijal; zachovávej ho a změň se! Neprobudíš-li se
však, přijdu jako zloděj a ty nebudeš mít tušení, kdy to na tebe přijdu." [Zj 3, 3].
Modlete se, děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista, modlete se za Indonésii, trpí
a bude velmi trpět.
Modlete se, děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista, modlete se za Balkán, na toto
území vstoupí světové mocnosti.
Modlete se, děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista, modlete se za Mexiko, které se
bude silně třást.
Modlete se, děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista, modlete se za Spojené státy.

Berou vás z místa na místo, od neúspěchu k neúspěchu pokud jde o vaše zdraví,
a vy propadáte panice:
Kde je víra, kdo zůstává v "Věřím v Tebe, Pane"?
Kde je víra v ochranu naší Královny a Matky a v ochranu andělských sborů?
Kupředu, lidé Boží, kupředu!
NIKDY NEJSTE BEZ OCHRANY.
MÉ LEGIE VÁS KRYJÍ, NEBOJTE SE.
Svatý Michael Archanděl
1818. 11. prosince 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 15. ledna 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), http://wingsofprophecy.blogspot.cz/

ČAS VELKÉHO SMUTKU

Ráno jsem si na chvíli četla Slovo a prosila jsem o sdělení pro nás, když jsem pocítila v duchu
stoupat hluboký zármutek a uvědomila jsem si, že to bylo od Pána.
Zeptala jsem se: Pane, co je to za zármutek, který sdílíš se mnou?
Moji lidé, brzy k vám přijde čas velkého smutku, neboť ohromná zkáza se rýsuje před vámi
v dálce na obzoru. Člověk ve svém srdci naplánoval válku a bude to vskutku velká válka, jak
lidé budou bojovat o vládu nad zeměmi.
Tato válka začne neočekávaně a bez varování a přijde z malé země, ale její dopad bude
velmi značný. Zmenší dodávky potravin a přinese mnoho utrpení. Smrt se bude rychle šířit
a životy budou provždy změněny, až se jako následek odehraje strašný sled událostí.
Není nic, co můžete udělat, nebo modlit se pro zastavení této války, neboť je to začátek
konce a celé písmo musí být naplněno. Modlete se, aby vaše víra byla silná, a posilujte ji,
dokud je ještě čas. Modlete se o milosrdenství pro ty, které milujete, protože v tomto čase
uvidíte mnoho lidí umírat a mnozí, které milujete, mohou být mezi nimi. Modlete se o spásu
a o milosrdenství pro ty, které neznáte, protože si tak do budoucna uložíte velkou úrodu.
Nebojte se, co budete jíst nebo pít, neboť Já jsem schopen se o vás postarat i tam, kde
už nic nezbude, pokud vaše víra bude silná. Buďte si jisti, že vaše víra je silná. Proste Mě
o velkou víru a Já vám ji dám, abyste mohli přežít to, co přichází, je-li to vaše přání.
Mé děti, připravte svá srdce na zármutek, neboť to bude čas velkého žalu. Bude to čas,
kdy ztratíte mnoho z těch, kteří jsou vám drazí.
Bude to čas velké změny, takové, jako nic, co kdy svět dříve přetrpěl.
Já jsem vždy s vámi, až do konce věků.

Ježíš
Zj 3, 11: Vrátím se brzo! Drž pevně, co máš, aby ti nikdo nevzal tvou korunu.
Mt 24, 6-13
6: Budete slyšet o bojích a válečných zvěstech. Dejte pozor, nelekejte se. Musí se to totiž stát,
ale to ještě není konec.
7: Neboť povstane národ proti národu a stát proti státu, na jednom místě za druhým bude hlad
a zemětřesení.
8: To všechno bude teprve začátek velkých strastí.
9: Tehdy vás budou vydávat k trápení a zabíjet vás, u všech národů budete v nenávisti pro mé
jméno.
10: A tehdy to bude pro mnohé kamenem úrazu, navzájem se budou zrazovat a nenávidět jeden
druhého.
11: Vystoupí také mnoho lžiproroků a mnohé lidi svedou.
12: A protože se značně rozmůže nepravost, ochladne u mnohých láska.
13. Kdo však vytrvá až do konce, bude spasen.
Mt 6, 25-26
25: Proto vám říkám: Nedělejte si starosti o svůj život, co budete jíst [nebo co budete pít], ani o své
tělo, do čeho se budete oblékat. Což není život víc než jídlo a tělo víc než šaty?
26: Podívejte se na ptáky v povětří: Nesejí ani nežnou ani neshromažďují do stodol, a váš nebeský
Otec je živí. Copak nejste o mnoho cennější než oni?

1819. 12. prosince 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 22. července 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), http://wingsofprophecy.blogspot.cz/

PŘÍLEŽITOSTI VIDĚT PRAVDU

Dám vám příležitost vidět pravdu o tom, kdo je ve vašem světě na vaší straně, a kdo není.
Je životně důležité, aby moji lidé nevěřili nedůvěryhodným, protože v tomto čase se vše
mění. Rychle spějete ke konci všech věcí.
Zůstaňte klidní, když vám odhalím ty, o nichž jste si jen mysleli, že jsou při vás. Jak světlo
a temnota vzrůstají, hranice mezi nimi se stává zřetelnou a trhlina se objeví.
Vy máte být na straně spravedlivých (poctivých a čestných), abych vás mohl ochránit.
Nebude snadné být svědkem tohoto rozdělení, protože pravda někdy přináší zármutek.
Ježíš

Poznámka: Když Pán řekl toto Slovo, viděla jsem vyvstávat případy nesouladu, a stanou se
události, které povedou k tomu, že budeme potřebovat pomoc, abychom viděli, kdo pomáhá
a kdo ne. Viděla jsem, že se staly události v rodinách a mezi přáteli, které nechaly vyjít
najevo skutečné pohnutky lidí, aby je všichni viděli. Pán pojímá tyto události způsobem,
že to, co je skryté, může být odhaleno, takže ti, kdo tvrdí, že jsou ochotní a mají zájem,
budou ukázáni takovými, jací skutečně jsou. To nebude pěkné vidět a bude velmi bolestné
shledat, že lidé, které milujeme a myslíme si, že jsou na naší straně, ve skutečnosti nejsou.
Opravdu žijeme v čase, kdy nepřátelé člověka budou ti, z jeho vlastní domácnosti.

Jan 8, 32: Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.
Mt 10, 21: Vydá na smrt bratr bratra a otec dítě, povstanou děti proti rodičům a připraví je o život.
Mt 10, 36: A nepřítelem člověka bude jeho vlastní rodina.

1820. Poselství Ježíše ze dne 13. prosince 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), http://wingsofprophecy.blogspot.cz/
ČAS KONCE JE PŘED VÁMI
Tolik mých dětí neví, v jaké době žijí. Jdou svým životem, jako by se nic nezměnilo, zatímco
ve skutečnosti se změnilo a rychle se mění všechno.
Mé děti, čas konce je nyní u vás a podmínky pro některé z vás se stanou velmi ošklivými.
Jakmile začnou mé soudy, podmínky vašeho života - vašeho každodenního života - se
drasticky změní. Buďte trpělivé a podávejte svědectví všem kolem sebe, neboť váš čas, kdy
budete povolány domů, nadešel, a vy vykonáváte poslední z prací, kterou pro Mne na zemi
děláte.
Již nyní volám domů mnohé, jejichž práce je dokončena. Uvědomte si, že je to moje milost,
že si je beru dříve, než se podmínky stanou daleko horší.
Ježíš
Mt 24, 7-9
7: Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha
místech.
8: Ale to vše bude teprve začátek bolestí.
9: Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé
jméno.
Iz 13, 6-8
6: Kvilte, blízko je den Hospodinův, přijde od Všemocného jak zhouba.
7: Proto každá ruka ochabne a každý člověk odvahu ztratí.

8: Budou plni hrůzy, zachvátí je bolesti a křeče, jako rodička se budou svíjet. Strnule bude zírat
jeden
na druhého, ve tváři plamenem vzplanou.
Ž 37, 7, 9-20
7: Ztiš se před Hospodinem a čekej na něj. Nevzrušuj se kvůli tomu, kdo jde úspěšně svou cestou,
nad tím, kdo strojí pikle.
9: Neboť zlovolníci budou vymýceni, ale kdo naději skládá v Hospodina, obdrží zemi.
10: Ještě maličko a bude po svévolníkovi, všimneš-li si jeho místa, bude prázdné.
11: Ale pokorní obdrží zemi a bude je blažit dokonalý pokoj.
12: Proti spravedlivému strojí svévolník pikle, skřípe proti němu svými zuby.
13: Je však Panovníkovi jen k smíchu, vždyť on vidí, že jeho den přijde.
14: Svévolníci tasí meč, luk napínají, chtějí srazit poníženého a ubožáka, zabít ty, kdo chodí přímou
cestou.
15: Jejich meč však jim do srdce vnikne, jejich luky budou zpřeráženy.
16: Lepší je to málo, co má spravedlivý, než bohatství mnoha svévolníků,
17: neboť svévolníkům budou přeraženy paže, kdežto spravedlivé Hospodin vždy podepírá.
18: Hospodinu jsou známy dny bezúhonných, jejich dědictví potrvá věčně.
19: V čase zlém nebudou zahanbeni, najedí se dosyta i za dnů hladu.
20: Avšak svévolníci zhynou, nepřátelé Hospodinovi se vytratí jak půvab lučin, vytratí se v dýmu.

1821. Poselství Ježíše ze dne 14. prosince 2021.
Nástroj: Glynda Linkous, (USA), http://wingsofprophecy.blogspot.cz/
ÚTĚCHA NEBO OBĚŤ
Mé děti, ve změnách, které se chystají (vidím, že má na mysli zejména můj národ, Ameriku),
uvidíte, že mnozí, kteří jsou vlažní, se rozhodnou sloužit jiným bohům a odvrátí se ode Mne.
Uvědomte si, že jejich chápání bylo zatemněno Zlým, a pokračujte v podávání svědectví o
Mně lidem kolem vás.
Nemůžete zabránit těm, kteří dávají přednost pohodlí před obětí, aby Mě zapřeli a získali to,
čeho si cení nejvíce. Nebuďte mezi nimi, moji lidé, i když pokušení bude velké. Pokračujte v
chůzi se Mnou a služte Mi. V tomto čase kráčejte ve velké pokoře, protože vám dobře
poslouží. Pýcha přináší jen zkázu.
Váš čas, který vám na zemi zbývá, je nyní velmi krátký. Ujistěte se, že jste připraveni být
povoláni domů v kteroukoli hodinu a kterýkoli den, protože mnozí z vás budou nečekaně
vzati domů, neboť Já volám domů ty z mých služebníků, jejichž práce je hotova, aby neviděli
zlo, které má přijít.
To je mé milosrdenství vůči nim.

Ježíš
Ef 4, 18-19
18: Mají zatemnělou mysl a odcizili se Božímu životu pro svou nevědomost a zatvrzelé srdce.
19: Otupěli, propadli bezuzdnosti a s chtivostí dělají hanebné věci.
2Kor 4, 3-4
3: Je-li přesto naše evangelium zahaleno, je zahaleno těm, kteří spějí k záhubě.
4: Bůh tohoto světa oslepil jejich nevěřící mysl, aby jim nevzešlo světlo evangelia slávy Kristovy,
slávy toho, který je obrazem Božím.
Řím 12, 1-3
1: Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou,
Bohu milou oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba.
2: A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli
rozpoznat,
co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.
3: Každému z vás říkám na základě milosti, která mi byla dána: Nesmýšlejte výš, než je komu
určeno,
ale smýšlejte o sobě střízlivě, podle toho, jakou míru víry udělil každému Bůh.
Př 16, 18-19
18: Pýcha předchází pád, domýšlivost klopýtnutí.
19: Je lépe být poníženého ducha s pokornými, než se dělit o kořist s pyšnými.
Iz 57, 1-2
1: Spravedlivý hyne a není nikoho, kdo by si to bral k srdci. Zbožní muži bývají smeteni a nikoho
nezajímá, že byl spravedlivý smeten zlem.
2: Pokoje dosáhne ten, kdo jde správnou cestou. Odpočine na svém loži.

1822. Poselství Ježíše ze dne 13. září 2021.
Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko), http://jezusuzenete.hu

PŮJDU A PŘIPRAVÍM VÁM MÍSTO

Milé dítě! Velmi tě miluji. Neboj se! Nedělej si žádné starosti! Stojím nade vším. Budoucnost
patří Mně. Překonám všechna trápení. Brzy se vrátím na nebeských oblacích a dechem svých
úst přemůžu Zlého. Satan ví, že mu zbývá jen velmi málo času. Jen se bez ustání modli a čiň
dobro! Díky tvým modlitbám a svatému životu výrazně zkrátím tento čas trápení a vy budete
méně trpět.
Vytrvej až do konce! Nikdy nepřijímej znamení šelmy! Buď odhodlaná! Raději zemřít, než jít
proti mé vůli. Tebe zahalím do své pravé, objímající lásky. Vždy se o tebe postarám. Kdo pro
Mne obětuje svůj život, ten jej zachrání. Kdo jej však chce zachránit, navždy jej ztratí.

Čerpejte poznání a sílu z Písma svatého. Každé slovo se naplní ve svůj čas. Jsem
všemohoucí. Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou. Pokud věříte a doufáte,
vyliji na vás svou milost. Dnešní čas je velmi těžké a náročné období, které je pro člověka
zkouškou. To vše jsem dopustil, protože se lidé ode Mne odvrátili. Tímto způsobem je chci
přivést k obrácení. Pokud jim však ani tato zkouška nepomůže, budou navždy zatraceni.
Nyní je hodina velké temnoty. O vaše duše bojují miliardy démonů. Kdyby mohli, uvrhli by
vás všechny do záhuby. Proto zkrátím čas, abych tomu zabránil. Nyní nastala hodina velké
očisty. Očišťuji zemi, protože tak to už dál nejde. Ale vy, kteří jste se kolem Mne shromáždili,
se nebojte. Vaše oči uvidí pláč hříšníků. Může se toho stát jen tolik, kolik dovolím. I Satan Mi
slouží, i když proti své vůli.
Jsem s vámi po všechny dny až do konce světa. Beze Mne nemůžete udělat nic. Žijte
neustále v mé přítomnosti! Modlete se bez přestání! Přenechejte Mi všechny své starosti!
Vyřeším je. Nebojte se! Vytrvejte až do smrti! Pohleďte na můj kříž! Čerpejte sílu ze Mne!
Milujte Mě opětovanou láskou a budete spaseni.
Pomyslete na to, co jsem slíbil: Půjdu a připravím vám místo. Kdo vydrží až do smrti, bude
zachráněn.
Žehnám ti svou opatrující, všemohoucí a věčnou láskou ve jménu Otce i Syna i Ducha
svatého.
Ježíš
Posilnění z Písma svatého:

2Petr 1,14: "Vím, že se brzy postavím na své místo, jak mi to zjevil náš Pán Ježíš
Kristus."
Poselství je k dispozici na adrese: https://jezusuzenete.hu/2021-szeptember-13-az-ur-jezus/
1823. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 11. prosince 2021, ve svátek
Panny Marie Guadalupské
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

SYN NENÍ BEZ MATKY, MATKA NENÍ BEZ SYNA.

Milovaní lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
NAŠE KRÁLOVNA ROZDRTÍ SATANOVU HLAVU.
NAŠE KRÁLOVNA, KTERÁ VELÍ NEBESKÝM LEGIÍM, VYVOLÁVÁ U SATANA STRACH.
Lidé naší Královny, tento svátek vaší Královny a Matky je zároveň dnem adventu. V adventu
se připravuje lid našeho Krále a Pána, a současně se připravuje lid vaší Královny a Matky.
Syn není bez Matky, Matka není bez Syna.
Právě v tomto čase očekávání je lid Syna držen rukou Matky Syna jako útočiště spásy.
Kolik lidí spočívá pod ochranou pláště Matky, pláště, který přikryl našeho Krále a Pána Ježíše
Krista!
VYZÝVÁM VÁS, ABYSTE SVÉ KRÁLOVNĚ A MATCE NABÍDLI CELOU SVOU BYTOST,
ABY VÁS UCHRÁNILA PŘED NAŠEPTÁVÁNÍM ĎÁBLA.
Bez oslabení víry, jako věrní lidé, jako věrné děti své Královny a Matky, dbejte na četné
výzvy, které dostáváte, a posilujte naději na lepší zítřek, kde pokoj bude potravou a Boží
láska sluncem, které vás bude neustále ozařovat.
Svatý archanděl Michael
1824. Poselství Matky Spásy ze dne 11. prosince 2021, ve svátek Panny Marie
Guadalupské.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

ZŮSTAŇTE VĚRNÍ MÉMU SYNU

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
PŘIJĎTE K MÉMU SYNU, ČEKÁ NA VÁS S NEKONEČNOU LÁSKOU.
V tento den, kdy ke mně přichází tolik mých dětí, vás žádám, abyste zůstaly věrné mému
Synu, abyste byly každým okamžikem lepšími dětmi a zůstaly věrné pravému učení církve
mého Syna.
Milované děti, připravte přístřeší, které si vyžádal můj Syn. Stejně jako domy zasvěcené
Nejsvětějším Srdcím, aby se staly útočištěm pro ty, kdo v nich přebývají. Musíte si opatřovat
to,
co je nutné k životu, aniž byste upadali do zmatku, vždy s pokojem v srdci, protože naše
Nejsvětější Srdce jsou útočištěm, kde se musíte náležitě připravovat jako chrámy Ducha
Svatého.
Připravte se a ti z vás, kteří nemohou shromáždit to, co hmotně potřebují, nechť jsou si jisti,
že jim můj Syn pošle to, co potřebují k životu. Víra je nezbytná na cestách mého Syna,
a to tím spíše, že lidstvo vidí trochu temnoty ve všem, co zakouší.
Děti, nenechejte se zmást, nedovolte, aby vás pronikla jakákoli nedůvěra k Boží ochraně
nebo
k mé ochraně, nepochybujte o stálosti mého milovaného svatého Michaela archanděla
k lidem mého Syna.
Modlete se, děti, modlete se s hlubokou vírou, neochabujte, buďte si vědomé
toho,
co se děje, abyste se za to mohly modlit a aby si mé děti mohly navzájem
pomáhat.
Lidé této generace pociťují, co ostatní generace neprožily, což přináší více bolesti a větší
osamělost.
Pohrdají mým Synem, je pro ně těžké pochopit Boží cesty, jejich uši jsou zavřené, jejich oči
se nedívají a jejich mysl vše popírá, a to je vede k tomu, že upadají do zoufalství a
stísněnosti, do zdánlivě nekonečné zimy.
VRAŤTE SE, DĚTIČKY!
JDĚTE K MÉMU SYNU, KTERÝ VÁS OČEKÁVÁ, POJĎTE K TÉTO MATCE.
Nepochybujte o mé mateřské Lásce, s důvěrou v tuto Matku mi podejte ruku a jděte vpřed
lehkým a jistým krokem.
Milovaní lidé:
NEJSTE SAMI...
NEJSTE SAMI...
NEJSTE SAMI...

Žehnám vám, miluji vás. Nebojte se.
Matka Maria.
1826. Poselství Ježíše ze dne 17. prosince 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), http://wingsofprophecy.blogspot.cz/

ŠPATNÁ VÍRA

Co najdu, až se vrátím na zem? Najdu vás, jak se držíte svých pozemských potěšení? Zjistím,
že jste ode Mne odpadli kvůli chaosu a bezpráví? Najdu někoho z vás, jak bdí a modlí se?
Najdu na zemi vůbec nějakou víru ve Mne?
Mnoho mých dětí má špatnou víru. Věříte ve Mne, jen když vás udržuji v pohodlí. Věříte
ve Mne jen tehdy, když dostanete vše, za co se modlíte. Věříte ve Mne jen tehdy, když vám
splním vše, po čem toužíte. Takový Já nejsem. Kdybyste studovali mé Slovo, poznali byste
Mě, ale vy to neděláte. Tolik z vás si udělá čas na kohokoli kromě Mne. Vkládáte svou víru
v iluzorního Boha, který splní všechna vaše přání, a Já jím nejsem.
V těchto časech, které k vám bezprostředně přijdou, si uvědomíte, jaký je to omyl. Brzy
si uvědomíte skutečnou cenu svého zanedbávání chůze se Mnou, až budete procházet
souženími, abyste se mohli zušlechtit, a mnozí z vás je nebudou schopni vydržet. Kdybyste
Mě byli poslechli, ušetřil bych vás tohoto utrpení.
Mé děti, řekl jsem vám, co potřebujete znát v mém svatém Slovu, ale vy si stále znovu a
znovu vybíráte rozkoše a vzrušení světa místo Mne. Nemyslete si, že to nebude mít žádné
následky. Vše, co kdy můžete potřebovat, najdete v mém Slovu, a až vám bude mé Slovo
vzato (postaveno mimo zákon), uvědomíte si, co jste udělali.
Ježíš
Iz 44, 17-19
17: Z toho, co zůstalo, si udělá boha, modlu, před kterou se hrbí a jíž se klaní a k níž se modlí
a žadoní: "Vysvoboď mě, jsi přece můj bůh!"
18: Nevědí nic a nechápou, mají oči zalepené a nevidí, jejich srdce nevnímá.
19: Ale on si to nebere k srdci, chybí mu poznání a rozum, aby si řekl: "Polovinu jsem spálil,
na žhavém uhlí jsem napekl chleba a upekl maso a jedl jsem, ze zbytku jsem udělal tuhle ohavnost
a hrbím se před špalkem."
Řím 12, 2: A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli
rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.
Mt 26, 40-41
40: Potom přišel k učedníkům a zastihl je ve spánku. Řekl Petrovi: "To jste nemohli jedinou hodinu
bdít se mnou?
41: Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Duch je odhodlán, ale tělo slabé."

1827. Poselství Ježíše ze dne 11. listopadu 2021.
Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko) http://jezusuzenete.hu

SVĚT A CÍRKEV NYNÍ VYSTOUPÍ NA GOLGOTU

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

Posílení z Písma svatého:

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

1828. 18. prosince 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 14. června 2012.
Nástroj: Glynda Linkous, (USA), http://wingsofprophecy.blogspot.cz/

HLEDEJTE MOUDROST

Nepřítel se snaží zničit můj lid prostřednictvím starých slabostí, zvyků a tužeb. Některé z vás
přitahuje zpět k hříchům, o kterých jste si mysleli, že jsou dávno za vámi. Byli jste si jisti, že
jste zvítězili, stali jste se méně svědomití a on u vás hledal příležitost.
Moji lidé, cožpak vaše oči nevidí, a vy nechápete, proč to dělá právě v této době? Nevnímáte,
co se děje ve vašich životech? Je vaše poznání ještě tak matné, že si neuvědomujete jeho
záměry?
Přichází, aby ukradl mé Sovo z vašich srdcí, aby vás odklonil od chození po všech mých
cestách. Snaží se ovládnout vaše brány, aby mohl libovolně přicházet a odcházet z vašich
životů, a někteří z vás mu umožňují přístup.
Cožpak nevíte, jak tato pošetilost dopadne? Bude-li mé Slovo ukradeno z vašich srdcí,
zůstane jen temnota. Žijete v čase odloučení. Dělicí čáry se rýsují - strany se vybírají.
Přísahali jste, že budete bojovat za Mne a se Mnou, přesto jste si zvolili cesty temnoty.
Dělá to proto, abyste, až udeří pohroma, nebyli připraveni a byli odvedeni s ostatními, kteří
neslouží Mně ani mému království. Ve svých srdcích věříte, že bude čas činit pokání za vaše
hříchy, ale pro mnohé z vás nebude. (V tomto okamžiku jsem v Pánově hlase slyšela velký

smutek a žal).

Mnozí z vás, kteří toto čtete, budou skutečně vzati velmi náhle, bez varování. Musíte být vždy
připraveni, neboť toto je nová doba na zemi a věci se změní a už se nevrátí zpět, mé děti.
Řekl jsem vám - žijete v době, jaká tu ještě nebyla. Mnozí stále odmítají vidět pozdní hodinu
a zahynou ve své pošetilosti, ale mé děti - moji vyvolení, by neměli být mezi těmi, kdo žijí tak
pošetile.
Hledejte moudrost, Mé děti. Hledejte moudrost dřív, než bude pro vás pozdě.
Ježíš
1Petr 5,8: Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako ‚lev řvoucí‘ a hledá,
koho by pohltil.
2Kor 2, 11: Aby nás satan neobelstil; jeho úskočnost přece známe.
Sk 3, 19: Proto čiňte pokání a obraťte se, aby byly smazány vaše hříchy.
Př 1, 25-27
25: Každé mé radě jste se vyhýbali, nedali jste na mé domlouvání,
26: i já se budu smát, až budete v bídě, budu se vysmívat, až na vás přijde strach,

27: až na vás přijde strach jako ničivá bouře a vaše bída se přižene jako vichřice,
až na vás přijde soužení a tíseň.
Př 5, 22-23:
22: Svévolníka polapí jeho zločiny, bude spoután provazy svého hříchu.
23: Nedbal na napomenutí, proto zemře; bloudí pro svou velkou pošetilost.
Př 15, 21: Z pošetilosti se raduje, kdo nemá rozum, kdežto rozumný muž chodí přímo.
Př 1, 7: Počátek poznání je bázeň před Hospodinem, moudrostí a kázní pohrdají pošetilci.

1829. 19. prosince 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 16. května 2017.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), http://wingsofprophecy.blogspot.cz/

POSMĚŠKŮ BUDE PŘIBÝVAT

Posměch začne nyní znatelně narůstat, mé děti. Ačkoli na zemi vždy byli posměvači
a posměváčci, nárůst temnoty v lidských srdcích nyní přinese i nárůst posměchu
a pronásledování.
Od nynějška až do konce bude ve vašem světě pronásledování velmi rozšířené. To způsobí,
že mnozí z mého lidu budou mlčet ve snaze se chránit, ale nyní vám říkám, mé děti, že před
tím, co přichází, se není kam schovat. Před pronásledováním se nemůžete ukrýt nikde jinde
než ve Mně. Zůstanete-li ve Mně a mé Slovo zůstane ve vás, pak budete chráněni víc než
jakýmkoli jiným způsobem.
Nedovolte, aby ve vás názory lidí nebo hrozba pronásledování vyvolaly strach, moji lidé, jinak
strach ovládne vaše srdce a mysl. Jakákoli negativní emoce, kterou do sebe nyní vpustíte,
zapustí kořeny a bude růst, protože růst toho, co je ve vašem srdci, byl již předurčen. Své
srdce musíte střežit pečlivěji než kdykoli předtím, protože to ví i váš nepřítel. Pokouší lidi
od počátků světa, ale nyní bude svá pokušení stupňovat a vy musíte odvrhnout každou zlou
myšlenku, jakmile přijde, abyste jim odolali.
Buďte bdělí, moji lidé.
Ježíš
2Tim 3, 1-8
1: Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy.
2: Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče,
budou nevděční, bezbožní,
3: bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému,
4: zrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít raději rozkoš než Boha,
5: budou se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat. Takových lidí se straň.

6: Patří k nim ti, kdo vnikají do rodin, aby nalákali lehkověrné ženy plné hříchů, ovládané rozličnými
touhami,
7: které by se pořád chtěly učit, a nikdy nemohou přijít k poznání pravdy.
8: Jako Jannés a Jambrés odporovali Mojžíšovi, tak i ti falešní učitelé odporují pravdě. Jsou to lidé
se zvrácenou myslí, kteří ve víře selhali.
1Petr 2, 5-10
5: Stejně se i vy mladší podřizujte starším. Všichni se oblečte v pokoru, jeden vůči druhému, neboť
Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost.
6: Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas.
7: Všechnu 'svou starost vložte na něj', neboť mu na vás záleží.
8: Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako 'lev řvoucí ' a hledá, koho by
pohltil.
9: Vzepřete se mu, zakotveni ve víře, a pamatujte, že vaši bratří všude ve světě procházejí týmž
utrpením jako vy.
10: A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás
obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ.

1830. Poselství Ježíše ze dne 20. prosince 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), http://wingsofprophecy.blogspot.cz/

HODNOTA VAŠICH POŽEHNÁNÍ
Jak rychle mé děti zapomínají na všechno, čím jsem jim požehnal. Jak rychle mě odhazují
stranou jako starou hračku. Moji lidé, to se musí změnit, a to rychle.
V roce, který je před vámi, vás začnu učit hodnotě vašich požehnání. Začnu vás učit
vděčnosti. Někteří z vás nikdy neutrpěli ztrátu nebo nezažili nepříjemnosti. Někteří z vás
nikdy nepoznali strádání. Snadný život může přinést pýchu, aroganci a nedostatek schopnosti
vcítění k druhým.
Pro vás, kteří poznali pouze snadnost a pohodlí, nastane ve vašem životě velká změna.
Zejména pro vás, kteří nemáte starost o ty, kteří jsou v nouzi. Požehnám vám příležitostí
trpět nouzí, aby vám bylo dopřáno porozumění. Požehnám vám příležitostí trpět nepohodlím,
aby vám mohlo být dopřáno uznání všeho, co Já dělám pro vás, stejně jako všeho, co udělali
ostatní.
Buďte připraveni učit se s radostným postojem, aby také nebylo zapotřebí očišťování.
Ježíš
Ž 32, 8-9

8: Dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš, budu ti radit, spočine na tobě mé oko.
9: Nebuďte jako kůň či mezek bez rozumu: toho zdobí ohlávka a uzda na zkrocení, jinak
ho u sebe neudržíš.
Ž 25, 5: Veď mě cestou své pravdy a vyučuj mě, vždyť jsi Bůh, má spása.
Ž 143, 10: Nauč mě plnit tvou vůli, vždyť jsi můj Bůh. Kéž mě tvůj dobrotivý duch vede po rovné
zemi!

1831. Poselství Ježíše ze dne 21. prosince 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), http://wingsofprophecy.blogspot.cz/

ČAS VELKÉHO NEDOSTATKU

Mé děti, v roce před vámi vás čeká mnoho změn. Nebudou to dobré změny. Připravte svou
duši tak, abyste pochopily, co je před vámi, a podívejte se na každou změnu duchovníma
očima.
Nejsou to změny, které budete moci ovlivnit, protože se musí naplnit Písmo, aby nakonec
mohlo být zničeno všechno zlo.
Před všemi lidmi leží doba velkého nedostatku, ale ti, kteří ve Mne věří a vědí, jak přijímat
má požehnání, nezůstanou bez nich. Posilujte svou nejsvětější víru, mé děti, a vše bude
dobré.
Žádejte a přijímejte ode Mne, cokoli potřebujete.
Čas konce se rychle blíží, mé děti, buďte pilné v mém díle na zemi. Ujistěte se, že jste
připraveny vrátit se domů ke Mně.
Ježíš
Ž 37, 19: V čase zlém nebudou zahanbeni, najedí se dosyta i za dnů hladu.
1Kr 17, 13-16
13: Elijáš jí řekl: "Neboj se. Jdi a udělej, co jsi řekla. Jen mi z toho nejdřív připrav malý podpopelný
chléb
a přines mi jej. Potom připravíš jídlo pro sebe a svého syna,
14: neboť toto praví Hospodin, Bůh Izraele: Mouka ve džbánu neubude a olej v láhvi nedojde až do
dne, kdy dá Hospodin zemi déšť."
15: Šla a udělala, jak Elijáš řekl, a měla co jíst po mnoho dní ona i on i její dům.
16: Mouka ve džbánu neubývala a olej v láhvi nedocházel podle slova Hospodinova, které ohlásil
skrze Elijáše.

1832. Poselství Ježíše ze dne 23. prosince 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), http://wingsofprophecy.blogspot.cz/

JSTE PŘIPRAVENI?

Mé děti, jste připraveny na můj brzký návrat? Jste připraveny vzdát se svého pozemského
života a už se do něj nikdy nevrátit?
Zvážily jste pečlivě své cesty? Zkoumaly jste své srdce, zda v něm nejsou skryté hříchy?
Hříchy pýchy, chamtivosti a žádostivosti? Ale také hříchy lži, žárlivosti a negativních myšlenek
vůči druhým? Prohledaly jste kvůli nim každý temný kout? Odpustily jste skutečně všem, kdo
vám ublížili, nebo to jen říkáte?
Buďte obezřetné, mé drahé děti, neboť v onen den mi všichni budou skládat účty a Já si
všímám každého hříchu. Nepřeji si, abyste byly shledány nevyhovujícími v jakémkoli ohledu.
Buďte rychlé v důkladném pokání a obraťte se ke Mně.
Ježíš
Řím 3, 23 : Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy;
1Jan 1, 8-10
8: Říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není.
9: Jestliže vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje
nás od každé nepravosti.
10: Říkáme-li, že jsme nezhřešili, děláme z něho lháře a jeho slovo v nás není.
Jak 4, 7: Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží se
k vám.
2Tim 3, 1-5
1: Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy.
2: Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče,
budou nevděční, bezbožní,
3: bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému,
4: zrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít raději rozkoš než Boha,
5: budou se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat. Takových lidí se straň.

1833. 24. prosince 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 6. srpna 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

KONFLIKT SE ZVĚTŠUJE

S nárůstem vzpour přichází nárůst útoků proti mým lidem.
Mé děti, konflikty nyní se zvětšují a vy musíte být obezřetné ve svých útočných i obranných
manévrech proti nim. Nepřítel dokonce i teď vydává úkoly proti vašim životům, proti vašim
svazkům, proti vašim dětem. Modlily jste se usilovně? Hlásaly jste mé Slovo před vším, co
jsem vám dal?
Říkám vám to, pokud to neuděláte – pokud nebudete hlásat mé Slovo před vším, co jsem
vám dal, utrpíte ztrátu. Nyní musíte stále hlásat, protože nepřítel tvrdě pracuje a stupňuje
svá opatření proti každému z vás. On ví, co je vám drahé a přichází si pro to. Je to na vás,
bude-li úspěšný ve svých plánech zkázy. Dal jsem vám nástroje, které potřebujete.
Poslal jsem vám apoštoly, učitele a proroky. Naslouchali jste jim pozorně? Dal jsem vám mé
Slovo, aby vás vedlo, zabezpečilo, chránilo vás. Byly jste svědomité v jeho studiu? Dal jsem
vám dar moci nařizovat. Dal jsem vám zbraně s velkou mocí pro váš boj. Používáte je?
Trénujete v boji, jemuž budete nyní čelit?
Už dlouho jsem vám říkal, že tento den přichází. Jste na to připraveny, nebo jste ignorovaly
má varování jako děti světa?
Ježíš

Poznámka: Když Pán začal říkat toto Slovo, viděla jsem, jak se objevilo silné pronásledování
proti Božím lidem. Ústní útoky, násilná přepadení a zločiny byly hromadně páchány proti
Božím lidem a nepřítel se smál, protože z toho vždy vyvázl. Až to začne, vzpomeňte si, že
Pán nám řekl, že budeme trpět pronásledováním a také že Zlému bude, na krátkou dobu,
dána moc nad vším lidem [Zj 13, 17]. Nevím, kolik z nás tady bude. Je možné, že tyto věci
protrpí jen ti, kdo budou spaseni během Soužení.

2Tim 3, 12: A všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, zakusí pronásledování.
Řím 8, 35: Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad,
bída, nebezpečí nebo meč?
Ef 6 10-18
10: A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci.
11: Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům.
12: Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá
tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla.
13: Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno
překonat a obstát.
14: Stůjte tedy 'opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti,

15: obuti k pohotové službě evangeliu pokoje'
16: a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého.
17: Přijměte také 'přilbu spasení' a 'meč Ducha', jímž je slovo Boží.
18: V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se
přimlouvejte za všechny bratry i za mne,
Job 22, 28: Rozhodneš-li se pro něco, stane se tak, a na tvých cestách bude zářit světlo.

1834. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 19. prosince 2021.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

MOCNOSTI PŘECHÁZEJÍ OD HROZEB KE ZBRANÍM

Děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista, Boží požehnání je pro všechny.
Jako kníže nebeských legií vás vyzývám k upřímné modlitbě, abyste věnovaly
chvilku svého dne na přímluvu jeden za druhého jako děti téhož Otce.
Hrozby, které se blíží lidstvu, budou pokračovat, temnota postupuje a nezastaví se.
Mocnosti přecházejí od hrozeb ke zbraním a nechají celé lidstvo žít v úzkosti a nedostatku
všeho, co je nezbytné pro základní obživu lidské bytosti.
Ochraňuji vás, a abych vás mohl chránit, musím vám nejprve oznámit, co vás čeká, aby se
každý z vás mohl učinit duchovně lepším, být stvořením víry, a pak se připravit.
S blížící se proměnou časů lidstvo postihne velké utrpení.

Moc našeho Krále a Pána je nekonečná. Kdo je jako Bůh? Nikdo není jako Bůh! Na zemi
existují ekonomické síly, které se projevují lidskou mocí, nahrazující moc Boží a působí
člověku vážné škody.
Buďte dětmi lnoucí k pravému učení, stvořeními víry a vytrvalosti. V této době ďábel
pozvolna oslabuje bytosti, které kráčejí po boku našeho Krále a Pána Ježíše Krista, a roubuje
na ně aroganci, netrpělivost, pýchu a sobectví.
BUĎTE POZORNÍ, LIDÉ BOŽÍ! Někteří padáte kvůli svému majetku a pohrdání Nejsvětější
Trojicí a naší Královnou a Matkou.
Lidstvo se musí duchovně soustředit, musí být více Boží, jinak je ďábel přivede k největším
tělesným hříchům, jakých se nikdy předtím nedopustilo.
Pod vedením Ducha Svatého rozpoznávejte skutky, které je třeba vykonat. Značka zla bude
brzy vložena na lidské stvoření: "Kdo má uši, ať slyší" [Lk 6, 8-13; Zj 2, 11].
ROZLIŠUJTE, BOŽÍ DĚTI, ROZLIŠUJTE.
Hlavní světové instituce se podřídily v poslušnosti pozemským mocnostem a lidstvo je
podrobeno. Noví antikristové se nechají poznat, dokud se neobjeví pán nepravosti.
BOŽÍ DĚTI, POKUD JSTE STVOŘENÍMI DOBRA A PLNÍTE BOŽÍ VŮLI, JSTE POD
OCHRANOU NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE, NAŠÍ KRÁLOVNY A MATKY A NEBESKÝCH
VOJSK.
Žehnám vám, ukryjte se do stínu Nejvyššího.
Nebojte se, zachovejte si víru, nebojte se.
Třímám svůj meč vysoko, na znamení ochrany pro každého z vás.
Svatý archanděl Michael

1835. Poselství Matky Spásy ze dne 23. prosince 2021.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

DO JESLIČEK POLOŽTE NEJLEPŠÍ OBĚŤ MÉMU SYNU: OBRÁCENÍ

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
VOLÁM VÁS, ABYSTE NAŠLY ÚTOČIŠTĚ V MÉM LŮNĚ,
BEZPEČNÉM ÚTOČIŠTI PRO LID MÉHO SYNA.
Hledáte hmotné útočiště, aniž byste si připravili útočiště ducha?
Děti mého Syna, lidé mého Syna:
Buďte nejprve duchovními bytostmi, tělesného srdce, čistých citů, bratrství, rozsévači naděje,
milovníky pokoje a svornosti, spořádanými ve svých činech a skutcích, uctivými a vzdělanými
ve vztazích s bratry. Buďte lidmi, kteří si váží práce svého bratra a respektují ji, aby si vaši
bližní vážili vás.
K jeslím, kde se narodil Spasitel lidstva, přišli prostí lidé, ti, kteří se živili prací a pásli svá
stáda. Jako můj Syn pase své stádo, každého z vás, ať jste kdekoli, tak se rmoutí nad pádem
každého ze svých dětí a raduje se, když se k němu jediné vrátí.
Malý božský Ježíš, kterého jsem od jeho narození držela v náručí, poznamenával činy
a skutky svých dětí, pro které přišel na svět, aby se stal Spasitelem lidstva.
Ze vzdálených zemí se Mu přišli poklonit tři králové a Boží požehnání šlo s nimi. Proto ten,
kdo chce zůstat s mým Synem, musí vědět, že není držen ve své vlastní zemi fyzicky,

ale aby byl uznán za dítě mého Syna, musí projít vyprahlými zeměmi, kde je občas přepadne
samota, kde úsilí po hledání útočiště ve světě téměř zdolává jejich síly, kde nedostatek
potravy je vede k tomu, aby ji hledali v jiných zemích, kde přebytek potravy otravuje duši.
Mé děti, přeji si, abyste zůstaly v mém Lůně, Arše Spásy a Útočišti každého z vás, tváří v tvář
tolika bolestem, které přicházejí jako důsledek zla, které se zmocnilo těch, kdo skrze
ekonomickou moc navrhli šířit zoufalství v mých dětech po celé Zemi a otevřít cestu
Antikristu, bičovat tuto generaci, která dovolila proniknout zlu skrze nedovolené činy
a jednání.
Již dříve jsem své děti vyzvala, aby byly pozorné ke hvězdě Slunci. Narušuje zdánlivý klid
lidstva, silně otřásá zemí, aktivuje nebezpečné tektonické zlomy a sopky.
Vyzvali jsme vás, abyste se připravili na život bez pohodlí elektřiny a prostředků komunikace.
DĚTI, PŘIPRAVTE SE!
TOTO JE UTRPENÍ, KTERÉ BYLO PŘEDPOVĚDĚNO DŘÍVE, TOTO JE ONO, NE JINÉ.
Udržujte se naživu Duchem, modlete se srdcem a nemodlete se to, co vás
napadne ze strachu. Modlitby, při nichž vám strach a neklid nedovolují modlit se
srdcem nebo rozjímat o vedení Božím Duchem, mají k modlitbě velmi daleko.
UDRŽUJTE POKOJ, MOJE DĚTI, UDRŽUJTE KLID A DŮVĚRU, ŽE SVATÁ TROJICE JE
PŘIPRAVENA, ABY JEJÍ LIDÉ BYLI CHRÁNĚNI, a její lidé jsou všichni ti, kteří činili
pokání nebo činí pokání s pevným záměrem změny, aby šli cestou Boží Vůle s vědomím,
že Bůh je "Alfa a Omega" [Zj 22, 13], a že pro Boha není nic nemožné.
Ptejte se samy sebe, děti: Volá nás naše Matka v tuto noc narození Dítěte Krista ke svému
Synu s vážností a zanícením?
Děti, jen málo mých dětí očekává slavnost narození mého dítěte Ježíše s úctou a láskou,
kterou si zaslouží:
Prožívají Štědrý večer ve zmatku světa, uprostřed neřesti na plážích, a ne v rodině. Vánoce
přijímají ve stejném prostředí, bez úcty a uznání oběti Spasitele lidstva.
Svatý Josef a já se na ně díváme s lítostí!
Vidím, jak nahrazují mého Syna, Spasitele lidstva, barvitou postavou, která odvádí srdce
maličkých od pravého poznání zrození mého Syna, Vykupitele lidstva.
Vyzývám vás k modlitbě srdcem a k tomu, abyste do jesliček položili nejlepší oběť
mému Synu: obrácení.
Žehnám vám, děti, a vyzývám vás, abyste se nebály, ale důvěřovaly.
Miluji vás, děti.
Matka Maria

1836. 25. prosince 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 25. prosince 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

DÍVEJTE SE NA NĚ DUCHOVNÍMA OČIMA

Mé děti, pro mnohé z vás se blíží čas osobního zármutku. Připravte své srdce, abyste mohly
tímto zármutkem projít, aniž byste ztratily svůj rytmus. Nepřítel se pokusí zesílit vaši bolest,
abyste nemohly fungovat ve vašem každodenním životě. Zakažte mu to, protože to,
co přijde, nebude čekat na váš žal.
Mezi vašimi nejbližšími jsou mnozí, kteří nejsou spaseni, a v tom, co přijde, budou nejen
nebezpečím pro vás, ale vy budete také nebezpečím pro ně.
Řekl jsem vám, že ostatní vás vydají, abyste byli sužováni a zabiti. Uvažovali jste také
o tom, že jejich spojení s vámi způsobí, že pronásledování přijde také k nim? To může
způsobit, že budou nuceni Mě zapřít, než budou mít příležitost Mě poznat.
Z tohoto důvodu začínám podněcovat rozdělení, abych je od vás vzdálil. Je to pro jejich
bezpečí, stejně jako pro vaše. Žádaly jste Mě, abych je ochránil, ale zvážily jste, co by
k tomu mohlo být nutné?
Mnoho z vašich blízkých nikdy netrpěli jakoukoli potřebou, a proto nevidí, že by Mě vůbec
potřebovali. Z toho důvodu musím vytvořit rozdělení, aby mohli ke Mně křičet, až přijde
čas jejich nouze.
Potřebuji mnoho nástrojů, abych dosáhl jejich ochrany a záchrany, protože jste se za
ně modlily, mé děti. Nebuďte smutné, až k těm rozchodům dojde, ale dívejte se na ně
duchovníma očima a vězte, že vaše modlitby za ně tiše vyslyším. V mé mocné ruce jsou
v bezpečí.
Ježíš

Mt 24, 3-13
3: Když seděl na Olivové hoře a byli sami, přistoupili k němu učedníci a řekli: "Pověz nám, kdy
to nastane a jaké bude znamení tvého příchodu a skonání věku!"
4: Ježíš jim odpověděl: "Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl.
5: Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat: Já jsem Mesiáš, a svedou mnohé.
6: Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách; hleďte, abyste se nelekali. Musí to být, ale to ještě
nebude konec.
7: Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha
místech.
8: Ale to vše bude teprve začátek bolestí.
9: Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé
jméno.

10: A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět;
11: povstanou lživí proroci a mnohé svedou,
12: a protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých.
13: Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen."

1837. 26. prosince 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 30. ledna 2017.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com
NEBEZPEČÍ
V časech, které mají přijít, se rozmůže podvod mimořádného druhu. Zrada, dokonce i těmi,
kdo jsou vám nejblíže, se stane běžnou věcí.
Můj lid bude čelit mnohému nebezpečí, jak se konec bude blížit, protože vaše víra ve Mne
se stane ohrožením vašeho života. Nepřítel vašich duší usiluje odstranit víru ve Mne a mé
Slovo ze země. Jeden, který mu slouží, získá mnoho moci a pokusí se to udělat. Dosáhne
určitého úspěchu.
Až se to stane, držte se své víry ve vašem srdci a nezoufejte z toho, co uvidíte, neboť konec
zcela jistě přijde, ale celé Písmo se musí naplnit.
Ježíš
Mt 24. 3-13:
3: Když seděl na Olivové hoře, přistoupili k němu jeho učedníci jen sami a zeptali se ho: "Řekni nám,
kdy se to stane a jaké bude znamení tvého příchodu a konce světa?"
4: Ježíš jim odpověděl: "Mějte se na pozoru, ať vás někdo nesvede.
5: Mnozí totiž přijdou pod mým jménem a budou říkat: Já jsem Mesiáš, a mnohé svedou.
6: Budete slyšet o bojích a válečných zvěstech. Dejte pozor, nelekejte se! Musí se to totiž stát, ale to
ještě není konec.
7: Neboť povstane národ proti národu a stát proti státu, na jednom místě za druhým bude hlad
a zemětřesení.
8: To všechno bude teprve začátek velikých strastí.
9: Tehdy vás budou vydávat k trápení a zabíjet vás, u všech národů budete v nenávisti pro mé
jméno.

10: A tehdy to bude pro mnohé kamenem úrazu, navzájem se budou zrazovat a nenávidět jeden
druhého.
11: Vystoupí také mnoho lžiproroků a mnoho lidí svedou.
12: A protože se značně rozmůže nepravost, ochladne u mnohých láska.
13: Kdo však vytrvá až do konce, bude spasen."

1838. Poselství Ježíše ze dne 27. prosince 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

OPODSTATNĚNÁ ROZDĚLENÍ
Provádím určité separace. Kreslím dělící čáry a činím rozdělení širší. Dávám vám příležitost
poznat, kdo je skutečně pro vás a kdo bude v této době proti vám. Jen velmi málo z nich
je pro vás, mé děti.
Vyvolám takové okolnosti, aby ti, o nichž si jen myslíte, že jsou na vaší straně, odhalili svou
pravou tvář, abyste mohly poznat že nemáte jejich podporu. Způsobím, že to, co je skryto
v temnotě, bude odhaleno k prospěchu všech mých dětí.
V dobách války je důležité vědět, kdo je na vaší straně, a co je důležitější, kdo na ní není.
Nebojte se. Buďte bdělé. Naslouchejte. Modlete se.
Nebojte se, mé děti, neboť bez ohledu na to, kdo vás opustí, Já vás od vás nikdy neodejdu,
ani vás neopustím. Já jsem vaše přístřeší, vaše útočiště a vaše pevná věž v této válečné
době.
Ježíš
Da 2, 22 : Odhaluje hlubiny a skryté věci, poznává to, co je ve tmě, a světlo s ním bydlí.
Mt 24, 7-10
7: Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha
místech.
8: Ale to vše bude teprve začátek bolestí.
9: Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé
jméno.
10: A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět;
Lk 22, 3-6
3: Tu vstoupil satan do Jidáše, nazývaného Iškariotský, který byl z počtu Dvanácti.
4: Odešel, aby se domluvil s velekněžími a veliteli stráže, že jim ho zradí.
5: Oni se zaradovali a dohodli se, že mu dají peníze.

6: Jidáš s tím souhlasil a hledal vhodnou příležitost, aby jim ho vydal, až při tom nebude zástup.
Mk 11, 25 : A kdykoli povstáváte k modlitbě, odpouštějte, co proti druhým máte, aby i váš Otec,
který je v nebesích, vám odpustil vaše přestoupení.“

1839. Poselství Ježíše ze dne 28. prosince 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

BEZ VAROVÁNÍ
Mé děti, z noční oblohy k vám přichází nebezpečí. Když se zdá, že je vše v pořádku, když je
vše klidné, pak v noci přijde zkáza.
Nebude žádné varování před touto zkázou a mnohé z vás nebudou na setkání se Mnou
připraveny. Mnohé z vás na Mne po léta sotva pomyslí. Přeji si, abyste se ke Mně nyní
obrátily, abych vám mohl prokázat milosrdenství.
Poslal jsem vám prostřednictvím svých proroků mnoho varování, přesto jste nečinily pokání.
Budete-li pokračovat na této cestě, čeká vás zkáza a mé milosrdenství bude zadrženo.
Mé svaté Slovo učí lidi všemu, co se potřebují naučit, přesto ho mnozí stále nerespektují
a v tom čase jim nebude prokázáno milosrdenství.
Svými činy si každý den vybíráte milosrdenství nebo nepřítomnost slitování. Zvažte svá
rozhodnutí v tomto čase, neboť bez pokání nemohou být vzaty zpět.
Ježíš
Př 28, 13: Kdo kryje svá přestoupení, nebude mít zdar, ale kdo je vyznává a opouští, dojde slitování.
Mt 10, 28: A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou; bojte se toho, který může
i duši i tělo zahubit v pekle.
Iz 13, 11: A budu stíhat zlobu světa a nepravost svévolníků. Učiním přítrž pýše opovážlivců, ponížím
troufalost ukrutníků.
Př 11, 21: Zlý zaručeně nezůstane bez trestu, kdežto potomstvo spravedlivých bude ušetřeno.

1840. Poselství Boha Otce ze dne 29. prosince 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

TYTO PRÁCE
Mám pro vás v tomto čase velký plán. To, co se odehrálo v minulosti (ve vaší minulosti),
nemá nade Mnou žádnou moc. Mám plán, jak vás použít, abyste přivedli ztracené duše
do mého království, abych vás mohl otevřeně a hojně odměnit. Stačí, když budete ochotní
nechat se použít pro práci v království.

Požádali jste, abych vás použil, jen buďte v této době ochotni udělat vše, co říkám, a uvidíte
velká a mocná hnutí mého Ducha, která oslaví mého Syna.
Vy, kteří se budete věnovat těmto činnostem, žádejte ode Mne, co chcete. Váš čas, který
vám na zemi zbývá, je nyní velmi krátký, ale bude velmi intenzivní. Nastavte své tváře jako
by byly z křemene a odmítněte Mě zapřít bez ohledu na to, co vás to bude stát.
Hle, Já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa a ti, kdo vás pronásledují, budou čelit
ohnivému soudu bez jakékoli naděje.
Bůh Otec
Jan 9, 4: Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude
moci pracovat.
Př 11, 30: Ovoce spravedlivého je jako strom života, a kdo se ujímá duší, je moudrý.
Iz 50, 7: Panovník Hospodin je moje pomoc, proto nemohu být potupen, proto tvář svou nastavuji,
jako kdyby byla z křemene, a vím, že nebudu zahanben.
2Tim 3, 12: A všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, zakusí pronásledování.

1841. Poselství Matky Spásy ze dne 27. prosince 2021.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

MODLETE SE ZA CÍRKEV MÉHO SYNA
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:

Sjednoceni s mým Dítětem Ježíšem, vás vyzývám, abyste pokračovaly v obrácení.
Je
Je
Je
Je

naléhavě nutné, abyste pochopily, že konverze probíhá nepřetržitě:
to každičký okamžik.
to nosit mého Syna naroubovaného do života ve společenství s ním.
to přijímat Jej v eucharistii, v naplňování a prožívání přikázání a svátostí.

Lidé mého Syna, obrácení je stálé.
Lidská bytost musí uznat, že žije v procesu obrácení.
Každý krok lidské bytosti směrem k obrácení je dalším krokem k životu podle Kázání na
hoře.
Úzkosti v srdcích mých dětí jsou trvalé. Proto jim rozhodnutí pro život v mém Synu dává
pokoj, dává jim naději a posiluje jejich víru, protože můj Syn je Láska a tu dostávají ti,
kdo se rozhodnou jít v jeho šlépějích.
DĚTI, POKUD SE OCITNETE V HŘÍŠNÉM ŽIVOTĚ:
ČIŇTE POKÁNÍ A ZMĚŇTE SE!
Vzývejte mě s vědomím, že samy neuspějete. Já vás neopouštím, jsem vaše Matka, abych
vás držela po svém boku a napravovala vás, když nejste na správné cestě.
Milovaní lidé mého Syna, poslechněte výzvu k pokoře, k bratrství, k víře. Víra, která roste
s eucharistickým pokrmem, víra, která roste s modlitbou, jež se rodí ze srdce v rozjímání,
bez rozptylování, s modlitbou, která se rodí z čistého a pokojného srdce.
Buďte v duchovní pohotovosti, protože zlo pronásleduje lid mého Syna.
Vyzývám vás, abyste se spojili jako lidé mého Syna a podle jeho vzoru dávali potřebným.
Žádám vás, abyste 29. prosince vykonali ČIN LÁSKY vůči vašim bližním.
Vyzývám vás, abyste se jako lidé mého Syna sjednotili v ČINU BRATRSTVÍ vůči svým
bližním a do 30. prosince pomohli těm, kteří to potřebují.
Vyzývám vás, abyste se spojili jako lidé mého Syna a 31. prosince udělali radost nějakému
dítěti.
Tímto způsobem začnete se srdcem zaměřeným na dobré skutky. Tyto činy budou zlu
ukazovat, že lidé mého Syna nespí.
Letos 1. ledna vás vyzývám, abyste byli zajedno se svým bratrem, abyste milovali své bližní,
abyste byli vděční za skutky a jednání svých bratří a sester vůči vám.
Vyzývám vás, abyste se stali skutečně duchovně lepšími. Budete se zdokonalovat v tom,
že budete lepšími dětmi mého Syna, a požehnání budou k vám přitahovány.
Lidé mého Syna, pohlížím na ty, kdo se odmítají změnit. Tyto mé děti se na sebe nedívají
a v této době je to tváří v tvář nástrahám ďábla velmi nebezpečné.

Vyzývám vás, abyste se ve svých ranních modlitbách modlili k Nejsvětější Trojici a poznali
mého milovaného anděla pokoje.
Vyzývám vás, abyste se modlili za církev mého Syna, tato modlitba je naléhavá.
Děti mého Neposkvrněného Srdce, prosím vás, abyste se modlily za mír ve světě.
Každé z vás, které tvoří lid mého Syna, vyzývám k osobní modlitbě, aby každé z vás prosilo
o rozlišování, než se začne věnovat tomu, k čemu je obecně povoláno. Byly jste zapečetěny
krví mého Syna a nepotřebujete žádnou jinou pečeť. Ne všechno, co se zdá být dobré,
je dobré pro lidské stvoření (*).
Lidé mého Syna, miluji vás, chráním a žehnám vám.
Modlete se za své bratry a sestry, kteří jsou zaslepeni světským životem.
Modlete se v pokoji. Spása lidského stvoření je dosažitelná vždy, i v posledním dechu života.
Mějte víru. Lidé s vírou jsou nezbytní. Neztrácejte víru.
KAŽDÁ Z HVĚZD MÉHO PLÁŠTĚ SE NÁSOBÍ DO NEKONEČNA, ABY OSVĚTLOVALA
CESTU KAŽDÉHO Z MÝCH DĚTÍ.
Přijměte mé zvláštní požehnání.
MÉ NEPOSKVRNĚNÉ SRDCE ZVÍTĚZÍ.
Matka Maria

(*) Poznámka překladatele:

Tyto dvě věty, týkající se Pečetě, jsou poněkud zvláštní a v rozporu s poselstvími paní Marie
Božího milosrdenství. Připadají mi jako přílepek k předešlé myšlence, s níž nemají žádnou
souvislost.
Takže rozlišujme. Domnívám se, že Odpůrce využil chvilkového rozptýlení paní Luz de Maria
a podsunul jí svou myšlenku. Zatím se to ještě nikdy nestalo. (Naproti tomu u paní Julie
Whedbee se to stávalo až příliš často, takže jsem nakonec s politováním musel vyřadit
všechna její poselství).

1842. Poselství Ježíše ze dne 30. prosince 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com
V TĚCHTO NEJISTÝCH ČASECH
Mé děti, když se dny stmívají a vše kolem vás je nejisté, dávejte pozor, čeho se chytáte,
abyste se uklidnily.
Dávejte pozor, abyste kvůli jistotě nevstoupily do špatného vztahu, neboť nepřítel vám
v této době ukazuje mnoho iluzí jistoty, aby vás oklamal.
Já jsem ta jistota. Já mám být vaším základem.
Svět kolem vás je nejistý, ale Já nejistý nejsem.
Nepřítel nastražil na každého z vás mnoho nástrah a snaží se umlčet vaše svědectví v této
době hříchem, odloučením a sváděním. Mnohé z vás se mu podaří umlčet prostřednictvím
špatných vztahů. Když budete takto rozptýleni, vaše pozornost se zaměří na jiné záležitosti
a on si může být jistý, že pro něj nejste žádnou hrozbou.
Je-li vaše víra silná, přitiskněte se ke Mně, abyste Mě lépe poznaly, neboť Já jsem vše,
co potřebujete. Dovolte Mi, abych byl vaším vším ve všem (slyšela jsem takovou touhu
v jeho hlase). Dovolte Mi, abych učinil vaše dny plné radosti, abych byl vším, po čem
toužíte, jako jste vším, po čem toužím Já.
Proč usilujete o to, co je ve světě, a neusilujete o mou Lásku?
Ježíš
2Tim 3, 13-14
13: Avšak se zlými lidmi a podvodníky to půjde stále k horšímu, neboť klamou jiné i sebe.
14: Ty však setrvávej v tom, čemu ses naučil a o čem jsi přesvědčen. Víš, od koho ses tomu naučil.
Ex 34, 12: Dej si pozor, abys neuzavíral smlouvu s obyvateli té země, do které vejdeš, aby se nestali
uprostřed tebe léčkou.
1Sam 18, 21: Saul totiž řekl: "Dám mu ji, aby mu byla léčkou. A zasáhne ho ruka Pelištejců."
Davidovi však Saul řekl: "Můžeš se dnes stát mým zetěm prostřednictvím druhé."
Job 18, 8: Nohama se zaplete do sítě, prochází se po pletivu nad pastí,
Ž 106, 36: Sloužili jejich modlářským stvůrám a ty se jim staly léčkou;
Mt 6, 33: Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.

1843. 31. prosince 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 30. srpna 2012.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com
ZAVŘETE DVEŘE

Dělala jsem si poznámky ke zjevení, které mi Pán dal o tom, jak nepřítel využívá prázdnotu
v našich životech proti nám, když mi Pán začal říkat toto slovo.
Stejně jako zavíráte své domy před těmi, které nechcete pustit dovnitř, právě tak musí moji
lidé zavřít dveře, které ve svém životě otevřeli nepříteli svých duší.
Nepřítel se snaží zničit všechny, kdo jsou v tomto čase moji, a u některých z vás má úspěch,
protože ignorujete důsledky svých hříchů. Některé přesvědčil, že za hřích nebude žádný
trest, a jiné, že nehřeší.
Moji lidé, proč se nesnažíte pochopit, co dělá ve vašich životech? Proč nehledáte moudrost,
kterou lze nalézt pouze ve Mně a v mém Slovu o těchto věcech, které vám dělá?
Jak to, že nechápete, že váš hřích přináší vážné následky - že se vás snaží polapit do pasti,
kde nikdy nemůžete být svobodní?
Moje Slovo má klíče ke všemu. Odpověď na každou otázku lze nalézt v mém svatém Slovu,
přesto tak málo vás vůbec hledá pravdu, kterou potřebujete, abyste byli osvobozeni.
Nepřítel vás chce prosít jako pšenici. Varoval jsem vás před tímto časem zkoušek, ale mnozí
z vás stále odmítají naslouchat mým slovům a jdou si dál svou veselou cestou a dovolují
hříchu se usadit ve svém životě.
Myslíte si, že můžete stát přede Mnou na soudu potřísněni špínou ohavností? Myslíte si, že si
vás na zemi vyberu a splním vaše sny, když jste takto spojeni s nepřítelem? Když se chováte
jako nevěstky a jste Mi nevěrní?
Těm, kdo chtějí v tomto čase sloužit světu a svému tělu, bude dovoleno mu sloužit,
ale nenechejte se oklamat, děti, není možné sloužit svému tělu a zároveň sloužit Mně.
Pokud budete nadále podléhat touhám svého těla, předám vás jemu a vy náhle sklidíte
odměnu nepřítele a budete uchváceni ve svém hříchu.
Zavři dveře, mé dítě. Zavři dveře, které jsi otevřelo svými hříchy. Vrať se ke Mně a budeš
v bezpečí. Nepřítel se tě snaží pohltit. Jsem připraven tě chránit, zaopatřit tě a udržet
v bezpečí, ale musíš se obrátit ke Mně a odvrátit se od hříchu.
Přijď si ke Mně pro úlevu a útěchu v těžkém čase, ve kterém žijete. Přijď si ke Mně pro
svobodu a jistotu. Přijďte si ke Mně pro vše, co potřebuješ, neboť Já držím klíče k tvému
vítězství. Utíkej se ke Mně pro ochranu před všemi, kdo ti chtějí ublížit. Najdi se ve Mně
a na mých cestách a budeš navždy v bezpečí v mé náruči.
Miluji tě, mé dítě, a toužím tě chránit, ale musíš si vybrat Mne.
Ježíš

Jan 10, 10: Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měly život a měly
ho v hojnosti.
Řím 6, 23: Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu.
Zj 1, 18: Ten živý; byl jsem mrtev – a hle, živ jsem na věky věků. Mám klíče od smrti i hrobu.
Řím 6, 16: Víte přece, když se někomu zavazujete k poslušné službě, že se stáváte služebníky toho,
koho posloucháte – buď otročíte hříchu, a to vede k smrti, nebo posloucháte Boha, a to vede k
spravedlnosti.
Řím 1, 24: Proto je Bůh nechal na pospas nečistým vášním jejich srdcí, takže zneuctívají svá vlastní
těla;

1844. 1. ledna 2022. Připomínka poselství Boha Otce ze dne 20. října 2011.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com
JEN JEDNOHO
Nadcházející dny budou vyžadovat, abyste určili a rozhodli, kdo a co je skutečně vaším
bohem. Mnozí z vás si myslí, že už to vědí, ale nikdy jste nebyli donuceni si skutečně vybrat
jen jednoho. Myslíte si, že si zvolíte Mne nade všechny ostatní, ale nevidíte ostatní bohy, kteří
se skrývají ve vašem srdci a mysli. Bohy, které nepřítel použil, aby vás ode Mne odlákal.

(V tomto okamžiku jsem v Pánově hlase zaslechla srdcervoucí smutek, jaký slyšíte v hlase
někoho, kdo právě zjistil, že mu byl manželský partner nevěrný).
Někteří z vás dovolili, aby tito bohové vtrhli do vašich životů. Přivítali jste je. Někteří z vás si
dokonce uvědomují jejich přítomnost, přesto neděláte nic pro to, abyste od nich očistili své
srdce, a myslíte si, že váš hřích modlářství pochopím a omluvím.
Cožpak jsem ve svém Slovu neřekl, že nebudete mít jiné bohy přede Mnou? (V této chvíli
jsem v Hospodinově hlase zaslechla vážný hněv). A tak to neuděláte. Jste-li moji, chovejte se
podle toho.
Nadcházející dny přinesou těžké situace, které budou vyžadovat, abyste si vybrali, kterému
bohu budete sloužit. Jen jednomu. Dobře si to rozmyslete a dobře se rozhodněte, mé děti,
neboť tuto volbu nebudete moci vzít zpět.
Některé z mých dětí si již vybraly. Následovaly Mě všude, kam jsem je vedl, odložily své
vlastní sny a touhy a vzaly na sebe můj kříž. Pro ně již byla tato volba učiněna a dny, které
přijdou, budou mnohem snazší než pro ostatní.
Pro ty, které zůstaly zapleteny do světa a všech jeho pokušení, budou nadcházející časy
vskutku velmi těžké, protože jste žily měkkým životem a místo do Mne jste vkládaly svou víru
v to, co vidíte. Vaše víra je chatrná. Je jako třtina, která se ohýbá s každým novým větrem
učení. Snadno se necháte oklamat, protože jste svůj dům víry nepostavily na skále mého
Syna.

Musíte si vybrat, kterému bohu budete sloužit po zbytek svého pozemského života.
Bude to bůh, jemuž budete sloužit také na věčnosti.
Mé děti, mnohé z vás podceňují důležitost a pozdní dobu, ve které žijete. Nevidíte, že se blíží
návrat mého Syna. Neřekl jsem snad jako zloděj v noci? Přesto mnohé z vás nedělají nic,
aby se připravily na jeho brzký návrat.
Cožpak se jeho nevěsta nepřipraví na svého ženicha? Najdou vás neoblečené, až přijde
svatební hostina? Zůstanete pozadu?
O těchto věcech musíte přemýšlet nyní, dokud je ještě čas, a rozhodněte se dobře.
Ve dnech, které brzy přijdou, v mnoha národech zavládne chaos. Některé z vás, které čtete
toto Slovo, budou mít později velmi málo času na přemýšlení. Vaše životy budou zkráceny
kvůli té či oné katastrofě nebo povstání.
Neudělejte chybu, budete-li si myslet, že máte víc času, než máte. Některá rozhodnutí by se
neměla odkládat na jindy. Nebuďte jako bohatý muž v mém Slovu, který si hromadil úrodu
do svých stodol a chystal se užívat si světských radovánek, jehož duše byla však té noci
vyžádána, neboť nevíte, jak vážné je vše, co se má stát.
Nečekejte. Rozhodněte se nyní. Kterému bohu budete sloužit?
Dal jsem vám vše, co potřebujete, abyste v této době přežily a prosperovaly. Stačí jen
požádat, abyste obdržely to, co pro vás mám.
Nepřízeň osudu proti vám povstává znovu a znovu. Mnohé z vás se modlily a ptaly se, proč
tomu tak je. Nepřízeň osudu je vaším učitelem, mé děti. Nepřízeň osudu přináší těžkosti,
které vás připravují na to, co je ještě těžší, a co teprve přijde.
Důvěřujte Mi. Já vidím dál na cestu do vaší budoucnosti, vy ne. Proto Mi musíte dovolit,
abych vedl vaše cesty, a nesnažit se pochopit každou drobnou nuanci toho, co se děje. Není
vždy na vás, abyste tomu rozuměly, ale abyste Mě prostě ve víře poslouchaly a důvěřovaly,
že vás miluji. Já vím, co je pro všechny, jichž se to týká, nejlepší.
Tento příští rok přinese mnoho změn, které z místa, kde se nacházíte, nemůžete vidět.
Snažím se každé z vás postavit tak, aby bylo na tyto změny připraveno, ale některé z vás
odmítají mé cesty. To způsobí, že do vašich životů přijdou další těžkosti. To, čím mé děti trpí,
je často důsledkem toho, že Mě neposlechly v nějaké dřívější době.
Něco z toho, co přijde, je mnohem horší, než mé děti očekávají. Snažím se vás chránit tím,
že vás vedu na bezpečnější místo. Poslouchejte Mě a všechno bude dobré. Vzdorujte
a zůstanete s následky vaší vlastní cesty.
Pojďte se Mnou výš. Pojďme spolu rozmlouvat, až Mě budete uctívat v Duchu a v pravdě.
Dovolte Mi, abych vás připravil na vše, co přijde.
Bůh Otec
Mt 6, 24: Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat,
k jednomu se přidá a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku.
Ex 20, 3: Nebudeš mít jiného boha mimo mne.

Mt 11, 7: Když Janovi učedníci odcházeli, začal Ježíš mluvit k zástupům o Janovi: Na co jste se vyšli
na poušť podívat? Na rákos, kterým kývá vítr?
Jak 4, 4: Proradná stvoření! Což nevíte, že přátelství se světem je nepřátelství s Bohem? Kdo tedy
chce být přítelem světa, stává se nepřítelem Božím.
1Petr 2, 7-8
7: Vám, kteří věříte, je vzácný, ale nevěřícím je to kámen, který stavitelé zavrhli; ten se stal
'kamenem úhelným',
8: ale i 'kamenem úrazu a skálou pádu'. Oni přicházejí k pádu svým vzdorem proti slovu – k tomu
také byli určeni.
Lk 12, 16-20
16: Pak jim pověděl toto podobenství: 'Jednomu bohatému člověku se na polích hojně urodilo.
17: Uvažoval o tom a říkal si: 'Co budu dělat, když nemám kam složit svou úrodu?'
18: Pak si řekl: 'Tohle udělám: Zbořím stodoly, postavím větší a tam shromáždím všechno své obilí
i ostatní zásoby
19: a řeknu si: Teď máš velké zásoby na mnoho let; klidně si žij, jez, pij, buď veselé mysli.'
20: Ale Bůh mu řekl: 'Blázne! Ještě této noci si vyžádají tvou duši, a čí bude to, co jsi nashromáždil?'
Joz 14, 15: Jestliže se vám zdá, že sloužit Hospodinu je zlé, vyvolte si dnes, komu chcete sloužit:
zda božstvům, kterým sloužili vaši otcové, když byli za řekou Eufratem, nebo božstvům Emorejců,
v jejichž zemi sídlíte. Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu.“
Iz 30, 20: Ač vám dával Panovník chléb soužení a vodu útlaku, on, tvůj učitel, už se nebude držet
stranou. Na vlastní oči uzříš svého učitele.
Př 3, 5-7
5: Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.
6: Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.
7: Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať.
Jan 4, 23: Ale přichází hodina, ano, již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat
v Duchu a v pravdě. A Otec si přeje, aby ho lidé takto ctili.

1845. 2. ledna 2022. Připomínka poselství Ježíše ze dne 17. května 2015.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com
ŽÁDNÉ ÚTOČIŠTĚ
Sděluji svému lidu moudrost potřebnou k přežití časů, které přicházejí na zem. Mnohé duše
v tomto čase zahynou. Mé děti budou svědky úžasných událostí, které člověk nedokáže
vysvětlit.
Země se s postupujícími dny stane děsivým místem pro ty, kdo Mě neznají, protože nebudou
mít žádné útočiště. Nebudou v bezpečí před zhoubným morem.
Brzy budete doma, mé děti. Buďte statečné na zemi.

Ježíš
Jak 1, 5: Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad
a bez výčitek, a bude mu dána.
Ž 91, 3: Vysvobodí tě z osidla lovce, ze zhoubného moru.
Joz 1, 9: Nepřikázal jsem ti snad: Buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se, neboť
Hospodin, tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš?“

1846. Poselství Boha Otce ze dne 3. ledna 2022.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

VYHNALA JSI MĚ

Můj národ Amerika se ode Mne odvrátil. Odmítla Mě a zavrhla Mě, a tak odejdu.
Zanechám ji jejím nepřátelům, aby ji zničili. Opustím ji bez milosti pro všechny, s nimiž
neměla slitování. (Viděla jsem indiány, otroky, potracené děti a další). Nechám ji vládě
Ducha vraždy za všechny, které zavraždila a byla k nim lhostejná.
Tvoji nepřátelé přispěchají v jeden den a spálí tě ohněm, Ameriko. Všechna tvá krása
a všechno tvé bohatství se v ten den promění v trosky a popel a Já tě nezachráním,
neboť jsi Mě zavrhla.
Vyhnala jsi Mě ze své vlády. Vyhnali jste mě ze svých škol. Vyhnali jste Mě ze svých domovů.
Každý den Mě vyháníte víc a víc. Odmítáte uznat mou svrchovanost. Odmítáte ctít mé velké
Jméno a mé svaté Slovo. Na svých ulicích se vysmíváte oběti mého Syna, a to nebudu
tolerovat.
Vyhnali jste Mě, a tak od vás odejdu. Budu zpovzdálí sledovat, jak vás vaši nepřátelé ničí
a váš lid, který se jmenuje vaším jménem, a ne mým, žebrá na vašich ulicích o zbytky jídla.
Vyhnali jste Mě, a tak vás nechám napospas vašim nepřátelům, kteří vás bez milosti zničí.
Svým vlastním však prokážu milosrdenství. Moji vlastní budou mít co jíst, když Mě budou
chválit, dokonce i v temnotě, dokonce i v zoufalství. Svůj lid v žádném případě nevyženu.
Svůj lid zaopatřím a poskytnu mu přístřeší, dokud ho nepovolám domů ke Mně. Budu k nim
velmi milosrdný, když o Mně budou svědčit.
Mám lid, který Mě bude stále chválit uprostřed trosek tohoto kdysi mocného národa, a Já jej
zaopatřím a poskytnu mu útočiště ve stínu svých mocných křídel.
Ale lidé Ameriky - ti, kteří Mě odmítají uznat v pýše své vlastní síly, ti, kteří se Mi vysmívají,
nechám, aby si našli svou vlastní cestu, protože tu mou odmítli.
Bůh Otec

Ž 9, 17 : Hospodin tu zřejmě zjednal právo: svévolník uvízl v léčce přichystané vlastní rukou,
Př 1, 22-33
22 : "Dokdy budete vy, prostoduší, milovat prostoduchost,
dokdy posměvači budou mít zálibu v posmívání, hlupáci poznání nenávidět?
23 : Obraťte se, když vám domlouvám. Hle, nechám na vás proudit svého ducha.
Uvedu vám ve známost svá slova:
24 : Protože jsem volala a vy jste odmítali, ruce jsem vztahovala a nikdo na to nedbal,
25 : každé mé radě jste se vyhýbali, nedbali jste na mé domlouvání
26 : a já se budu smát, až budete v bídě, budu se vysmívat, až na vás přijde strach,
27 : až na váš přijde strach jako ničivá bouře, a vaše bída se přižene jako vichřice,
až na vás přijde soužení a tíseň,
28 : Tehdy mě budou volat a já neodpovím, budou mě hledat za úsvitu a nenaleznou,
29 : protože mělo poznání v nenávisti a bázeň před Hospodinem si nezvolili,
30 : nedali na mou radu, každou mou domluvu znevážili.
31 : Budou jíst plody své cesty, přesytí se svými plány.
32: Prostoduché zavraždí jejích odmítavost, hlupáky zahubí jejich netečnost,
33 : ale kdo mě poslouchá, v bezpečí bude bydlet a žít klidně, beze strachu z něčeho mého."
Zj 17, 17 : Bůh jim totiž vnukl, aby vykonali jeho záměr a svorně odevzdali svou moc šelmě,
až se splní slovo boží.

1847. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 1. ledna 2022.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

BĚDA TĚM, KDO POHRDNOU BOŽÍ PEČETÍ

Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
Jako kníže nebeských milicí, vyslaný Nejsvětější Trojicí, vám žehnám.
Sděluji vám Boží vůli pro tento lid, který se nadále bouří, nevěří v to, co přichází ke všem,
a odmítá pracovat a jednat podle Božích požadavků.
Žijete v neustálých hádkách, žijete bez pokoje, každý z vás je trýzní svého bratra. Lidstvo
je ponořeno do permanentního chaosu.
Dejte si pozor, děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista! Kostely budou většinou vypleněny kvůli
vzpouře člověka proti tomu, co mu připomíná: zákon, poslušnost, lásku, pokoj, víru
a morálku.
DÁVEJTE SI POZOR!
Komunismus postupuje, neustoupil, jen tentokrát postupuje s větší svobodou,
kterou mu postoupilo samo lidstvo.
Chováte se jako nesmyslná, nerozumná stvoření, která se pak budou navzájem potřebovat.
Běda těm, kdo kvůli přicházejícímu hladu, kvůli nemocem, kvůli zachování zdánlivé
bezpečnosti pohrdnou Boží Pečetí a nahradí ji pečetí a značkou antikrista!
Modlete se, lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista, církev trpí tváří v tvář
změnám, které přijdou znenadání.
Modlete se, lidi našeho Krále a Pána Ježíše Krista, modlete se za instituci církve,
která se zmítá v chaosu, žezlo předává z jedné strany na druhou.
Modlete se, lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista, je ohlášena nová nemoc,
nepropadejte panice, nad jeho lidem zůstává Boží ochrana.
Modlete se, lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista, Střední Amerika bude trpět,
Kostarika bude otřesena.
Jako Kníže nebeských legií jsem nositelem Boží vůle: musíte se proměnit ve tvory dobra,
rozvážnosti, pevné a silné víry, přesvědčené o ochraně našeho Krále a Pána Ježíše Krista.
Kolik z vás, uvědomujících si blížící se temnoty, zvětšují své omyly a přivolávají vzbouřence
a pronásledovatele!
Potřebujete duchovně růst, spojit se s Nejsvětější Trojicí, s naší Královnou
a Matkou Posledních časů a zajistit si ochranu mých nebeských legií.
Přijímejte našeho Krále a Pána Ježíše Krista v eucharistii, živte se eucharistickým pokrmem
[Mt 26, 26-28]. Buďte láskou, dávejte lásku, žijte v Boží lásce, předávejte Boží lásku, aby
pokoj, který pochází z lásky, mohl přinést svědectví o každém z vás.
Nyní je čas k zamyšlení:

Zlo vám chce vyrvat schránu nové smlouvy a zanechat vás sirotky v tomto světě
nepravosti.
Buďte moudří, aby váš jazyk nebyl ohněm, který všechno zapálí, aby nebyl jedem, který
zabije vašeho bratra. Mějte na paměti, že jazykem, kterým zabíjíte svého bratra, se modlíte,
žehnáte a uctíváte Trojjediného Boha, naši Královnu a Matku Posledních časů.
Žehnám vám, chráníme vás, byli jste svěřeni do naší péče.
Nebojte se, mé legie bdí nad každým z vás v neustálé pozornosti.
Žehnám vám. Jděte ve víře a bez strachu.
Svatý archanděl Michael
1848. Poselství Ježíše ze dne 4. ledna 2022.
Nástroj: Glynda linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

PŘIPRAVENI K PRÁCI
Můj lid se zaměřuje na špatné věci.
Povolávám vás ke žni, můj lide. Úroda je bílá, proč otálíte? Cožpak nevíte, že duše hynou,
když otálíte?
Volám své lidi, aby pracovali pro duše, a oni se modlí, aby Mi žehnali.
Cožpak si neuvědomujete, že VÁM POŽEHNÁM, jen když budete konat dílo mého
království? Požehnám vám tak hojně, že se otočíte od jednoho požehnání a najdete tři další,
která na vás čekají. Všude, kam se podíváte, budou požehnání.
Mnohé z mých dětí jsou ochotny dávat málo, ale očekávají mnoho.
Děti, ke sklizení úrody je málo času. Lidé musí pracovat, dokud je den. Ti, kdo odpoví na
mou výzvu k práci v tomto čase a kdo jsou pilní, nebudou mít nouzi o nic dobrého. Vskutku,
nebudou ani schopní přijmout všechna mnohá požehnání, která k nim přijdou.
Žádáte Mě o naplnění. Já vám nabízím naplnění. Žádáte Mě o hojnost. Nabízím vám hojnost
tak velkou, že ji ani nemůžete všechnu obsáhnout. Žádáte Mě o štěstí, Já vám nabízím stálou
radost.
Ale vy nemůžete zachovávat svou samolibost a mlčení, a také mít všechny tyto věci.
Ti, kdo budou v této době takto požehnáni, musí být ochotní povstat a být vyslyšeni, ctít v
této době mé svaté Jméno bez ohledu na to, co je to nakonec bude stát, aby obdrželi vše, co
pro ně mám.

Musíte být ochotní riskovat vše, abyste Mě oslavili. A přesto tolik lidí, kteří se nazývají mým
Jménem, bere mé Jméno nadarmo.
Ježíš
Mt 9, 37: Tehdy řekl svým učedníkům: Žeň je velká, dělníků málo.
Mt 6, 33: Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.
Ex 20, 7: Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho,
kdo by jeho jména zneužíval.

1849. Poselství Ježíše ze dne 5. ledna 2022.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

ÚKOLY PROTI VÁM
Tolik mých dětí neustále myslí jen na sebe a slouží jen sobě, ale Já si přeji, abyste se
zabývaly záležitostmi svého Otce. Přeji si, abyste vedly mnoho duší na věčnost se Mnou.
Velmi odměňuji ty, které ke Mně v této době přivedou byť jen jedinou duši.
Nepřítel vašich duší shromáždil armádu, aby proti vám na zemi plnila jeho příkazy. Každé
z vás má mnoho úkolů proti vám, proti vaší práci, proti všem, které milujete, proti všemu,
co se vás na zemi týká.
Není možné, abyste se proti účinkům těchto úkolů vymodlily, protože on neustále vydává
nové, tak zoufalý je v tomto čase.
Pokud se Mnou budete blízce chodit a každý den si uděláte svou prioritou čas se Mnou, jsem
schopen ochránit vás i ty, které milujete. Pokud Mne však zavrhnete a budete sledovat své
vlastní touhy, musíte chránit sebe i ty, které milujete.
Zanechal jsem vám mnoho nástrojů a schopností, které můžete v této době využít, ale jen Já
sám mám klíč k tomu, jak každou z nich použít.
Hledejte Mě a Já vám odhalím, co potřebujete vědět.
Ježíš
Mt 6, 33 : Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.
Mt 9, 37 : Tehdy řekl svým učedníkům: Žeň je velká, dělníků málo.
Ź 91, 1-16
1: Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného.
2: Říkám o Hospodinu: "Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám."
3: Vysvobodí tě z osidla lovce, ze zhoubného moru.

4: Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost.
5: Nelekej se hrůzy noci ani šípu, který létá ve dne,
6: moru, jenž se plíží temnotami, nákazy, jež šíří zhoubu za poledne.
7: Byť jich po tvém boku padlo tisíc, byť i deset tisíc tobě po pravici, tebe nestihne nic takového.
8: Na vlastní oči to spatříš, uzříš odplatu, jež stihne svévolníky.
9: Máš-li útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov,
10: nestane se ti nic zlého, pohroma se k tvému stanu nepřiblíží.
11: On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách.
12: Na rukou tě budou nosit, aby sis o kámen nohu neporanil;
13: po lvu a po zmiji šlapat budeš, pošlapeš lvíče i draka.
14: Dám mu vyváznout, neboť je mi oddán, budu jeho hradem, on zná moje jméno.
15: Až mě bude volat, odpovím mu, v soužení s ním budu, ubráním ho, obdařím ho slávou,
16: dlouhých let dopřeji mu do sytosti, ukážu mu svoji spásu.

1850. Poselství Ježíše ze dne 6. ledna 2022.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

DĚTI PÝCHY
Ó děti pýchy, jaká úzkost vás čeká v tomto čase, kdy na každý národ padá zkáza. Přicházím
soudit národy ve vaší době a žádný (žádný národ) neunikne mému hněvu.
Dosud jste Mi odmítali sloužit. Vskutku, ani Mne uznat, přesto nakonec máte v plánu ke Mně
volat.
Když ke Mně budete volat, představujete si, že vám odpovím? Když se konečně uráčíte ke
Mně promluvit, myslíte si, že vám přispěchám na pomoc? Ó, pošetilý člověče, jímž jsi, troufáš
si myslet, že ti budu sloužit v té době, když jsi odmítl sloužit Mně, Stvořiteli všeho,
co vidíš?
V tom čase tě čeká zkáza a konec se pro tebe rychle blíží.
Tak jako jsi Mě odmítl poznat nyní, odmítnu ti odpovědět i pak.
Ježíš
Př 1, 22-33
22: "Dokdy budete, vy prostoduší, milovat prostoduchost, dokdy posměvači budou mít zálibu
v posmívání, hlupáci poznání nenávidět?

23: Obraťte se, když vám domlouvám. Hle, nechám na vás proudit svého ducha, uvedu vám
ve známost svá slova:
24: Protože jsem volala, a vy jste odmítali, ruce jsem vztahovala, a nikdo na to nedbal,
25: každé mé radě jste se vyhýbali, nedali jste na mé domlouvání,
26i já se budu smát, až budete v bídě, budu se vysmívat, až na vás přijde strach,
27: až na vás přijde strach jako ničivá bouře a vaše bída se přižene jako vichřice, až na vás přijde
soužení a tíseň.
28: Tehdy mě budou volat, a neodpovím, budou mě hledat za úsvitu, a nenaleznou,
29: protože měli poznání v nenávisti a bázeň před Hospodinem si nezvolili,
30: nedali na mou radu, každou mou domluvu znevážili.
31: Budou jíst plody své cesty, přesytí se svými plány.
32: Prostoduché zavraždí jejich odmítavost, hlupáky zahubí jejich netečnost.
33: Ale kdo mě poslouchá, v bezpečí bude bydlet a žít klidně, beze strachu z něčeho zlého."

1851. Poselství Ježíše ze dne 7. ledna 2022.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

POSLOUCHALI JSTE?

Proč usilujete o lásku lidí a toužíte po ní, když moje Láska k vám je opravdová? Proč vám
nestačím Já?
Dávejte pozor, abyste nepadli do pasti, když se budete snažit být klidní, až se váš svět začne
hroutit. Dlouho jsem vás před touto dobou varoval, poslouchali jste?
Připravili jste své srdce na to, co uvidíte? Připravili jste svou mysl tak, abyste věděli, že zkáza
bude všude kolem a že vás zachvátí smutek, až se budete dívat, jak je ničeno vše, co znáte?
Až lidská srdce selžou a ztratí vůli jít dál?
Připravili jste své srdce, abyste Mě poznali, abych vás mohl v této době podepřít? Nebo jste
se domnívali jako mnozí, kteří se vůbec nesnaží Mě poznat, že odpovím na každou vaši
modlitbu, když si na Mě konečně uděláte čas? Předpokládali jste, že vám v té době budu
sloužit?
Nepodlehni klamu, ó pyšný člověče, tento čas na tebe nečeká. Pokud Mě nyní odmítneš,
v té době odmítnu i tebe.
Ježíš

Př 1, 22-33

22: "Dokdy budete, vy prostoduší, milovat prostoduchost, dokdy posměvači budou mít zálibu
v posmívání, hlupáci poznání nenávidět?
23: Obraťte se, když vám domlouvám. Hle, nechám na vás proudit svého ducha, uvedu vám
ve známost svá slova:
24: Protože jsem volala, a vy jste odmítali, ruce jsem vztahovala, a nikdo na to nedbal,
25: každé mé radě jste se vyhýbali, nedali jste na mé domlouvání,
26i já se budu smát, až budete v bídě, budu se vysmívat, až na vás přijde strach,
27: až na vás přijde strach jako ničivá bouře a vaše bída se přižene jako vichřice, až na vás přijde
soužení a tíseň.
28: Tehdy mě budou volat, a neodpovím, budou mě hledat za úsvitu, a nenaleznou,
29: protože měli poznání v nenávisti a bázeň před Hospodinem si nezvolili,
30: nedali na mou radu, každou mou domluvu znevážili.
31: Budou jíst plody své cesty, přesytí se svými plány.
32: Prostoduché zavraždí jejich odmítavost, hlupáky zahubí jejich netečnost.
33: Ale kdo mě poslouchá, v bezpečí bude bydlet a žít klidně, beze strachu z něčeho zlého."

1852. 8. ledna 2022. Připomínka poselství Ježíše ze dne 23. května 2011.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

AMERIKA SE STALA NEVĚSTKOU SVĚTA

Sledovala jsem na internetu nové video ze zpráv, ukazující zkázu, kterou včera způsobila
tornáda v Joplinu ve státě Missouri. Najednou mého ducha zasáhla vlna smutku a Pán
promluvil a řekl:
"Amerika dosud ničím neprošla."
Amerika nechápe, co to znamená být pod mou mocnou rukou soudu. Tak dlouho se vyhřívala
ve své moci a ve své slávě, zatímco byla původně vytvořena, aby uctívala moji slávu a mou
moc.
Odvrátila se od mých cest a mých slov a stala se nevěstkou světa, která šíří svou zkaženost
mezi ostatní národy a otevřeně a hrdě se podílí na svých hříších. Nyní zničím její pýchu. Její
krásu svrhnu na zem a pošlapu ji svýma nohama. Pak už nebude mít důvod k pýše.
Odvrátila svou tvář od mého svatého města Jeruzaléma a obrátila se zády k mému
milovanému Izraeli. Nyní se k ní obrátím zády Já. Amerika zaplatí za svou zradu, za svou
pýchu, za svou bezbožnost. Její hříchy se přede Mnou vynořily a její pohár hříchu je plný.
Můj spravedlivý hněv kvůli jejím hříchům, jejím ohavnostem, jejímu smilstvu bude pomstěn.
Připravte se, moji lidé, připravte se na to, co udělám s touto kdysi velkou zemí, neboť čas
jejího soudu se blíží každým okamžikem. Připravte se na to, že uvidíte tuto velkou zemi

zničenou, neboť až skončím, nenechám v ní žádnou moc. Až skončím s jejím soudem,
nebude už držet hlavu vztyčenou, ani vládnout svou mocí nad ostatními národy, ale bude
je prosit o pomoc. Nechám její lid žebrat na ulicích a její děti postižené nemocemi.
Už nebude více nazývána mým Jménem.
Ježíš
Ez 16, 15: Ty jsi však spoléhala na svou krásu a zhanobila jsi své jméno smilstvím. Zahrnovala jsi
svým smilstvím každého, kdo šel kolem, ať to byl kdo byl.
Na 3, 4-5
4: To všechno pro mnohá smilstva Nevěstky, přesvůdné mistryně kouzel. Svým smilstvem kupčí
s pronárody, svými kouzly kupčí s čeleděmi.
5: Chystám se však na tebe, je výrok Hospodina zástupů. Až přes tvář ti vyhrnu sukni a ukážu tvou
nahotu pronárodům, královstvím tvou hanbu.
Joz 4,7: Odpovíte jim: 'Vody Jordánu se rozestoupily před schránou Hospodinovy smlouvy; když
procházela Jordánem, vody Jordánu se rozestoupily.' Tyto kameny budou Izraelcům pamětným
znamením navěky.
Př 16, 18: Pýcha předchází pád, domýšlivost klopýtnutí.

1853. Poselství Ježíše ze dne 9. ledna 2022.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

ČAS VYPRŠEL

Chci se s vámi všemi o něco podělit. Včera večer jsem právě zapojila mikrofon, abych
nahrála podcast o konci časů na příští týden, a chystala jsem se zavolat Rayi Bergmanovi, se
kterým jsem nahrávala, když mě najednou zasáhl opravdu silný impuls od Pána, který byl
plný žalu. A cítila jsem, že mi chce říct něco důležitého.
Tak jsem odložila volání a sundala si sluchátka. A On mně začal s velkou naléhavostí sdělovat
toto poselství a žádal mě, abych to řekla jeho lidu.
Nikdy předtím za celé roky své prorocké nebo služební činnosti si nepamatuji,
že by mi Pán dal tak naléhavé poselství těsně před nahráváním podcastu.
A nepamatuji si, kdy naposledy jsem cítila takovou naléhavost trápit se za ztracené duše
jako tuto noc. Ray Bergman řekl, že totéž začal pociťovat na Štědrý den, když se snažil
trávit čas se svou rodinou, a stejnou naléhavost pociťuje v duchu i nyní.
Má dcero, řekni mým lidem, že čas pro tento národ vypršel. Řekni jim, aby přede Mne
předstoupili a plakali a naříkali nad svými ztracenými milovanými, abych je rychle zachránil,
než na ně dopadne zkáza a jejich duše budou vykázány [remanded] do temnoty a muk
na celou věčnost. Řekni jim to!

Nemohu již déle odkládat tyto soudy. Měli více než dost času činit pokání, přesto většina
z nich radostně pokračuje ve své cestě, aniž by na Mne nebo na svůj věčný cíl vůbec
pomysleli. Té noci už nebude žádná druhá šance. Není mou vůlí, aby někdo zahynul,
ale mé Slovo jasně říká, co musí člověk udělat, aby byl spasen.
Řekni jim to nyní. Čas pro Ameriku vypršel. Nebudu už déle zadržovat své soudy, protože
svádí celý svět na scestí.
Ježíš

Poznámka: Pán u mě nikdy předtím nepoužil slovo "remanded", a tak jsem si ho vyhledala,
abych se ujistila, že přesně rozumím, co znamená. Slovník Merriam Webster definuje tento
výraz jako: vrácení osoby do vazby před soudem nebo k dalšímu zadržení.
Moje bývalá mentorka Beverly mě už dříve naučila, že nářek – hlasité volání k Pánu – přináší
výrazný posun. Pokud máte nezvladatelné dítě nebo milovanou osobu, volejte za jejich
záchranu v modlitbě a Pán odpoví.
Uvádím odkaz na 1. část pořadu "Co nám Pán ukázal o posledních časech" se zvláštním
hostem Rayem Bergmanem z Innocence Redeemed (Vykoupená Nevinnost):
https://justpraisehimtoday.podbean.com/e/what-the-lord-has-shown-us-about-the-endtimes-with-special-guest-ray-bergman-jan-9-15-2022/
Jr 25, 4-5
4: Hospodin k vám posílal všechny své služebníky proroky, nepřetržitě je posílal, ale neposlouchali
jste, ucho jste k slyšení nenaklonili.
5: Říkávali: Ať se každý odvrátí od své zlé cesty a od svých zlých skutků a budete přebývat v zemi,
kterou Hospodin dal vám a vašim otcům od věků na věky.
Ž 119, 105: Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku.
2Tim 3, 16-17
16: Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě,
k výchově ve spravedlnosti,
17: aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu.
Mt 4, 4: On však odpověděl: "Je psáno: Ne jenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem,
které vychází z Božích úst."
Joz 1, 8: Kniha tohoto zákona ať se nevzdálí od tvých úst. Rozjímej nad ním ve dne v noci, abys
mohl bedlivě plnit vše, co je v něm zapsáno. Potom tě bude na tvé cestě provázet zdar, potom budeš
jednat prozíravě.
Sk 26, 18: abys otevřel jejich oči a oni se obrátili od tmy ke světlu, od moci satanovy k Bohu,
a vírou ve mne dosáhli odpuštění hříchů a podílu mezi posvěcenými.
2Petr 3, 9: Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost,
protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání.
Lk 19, 10: Neboť Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo.
1Jan 5, 14: Máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší, kdykoliv o něco požádáme ve shodě s jeho
vůlí.

2Tim 2, 26: A vzpamatují se z ďáblových nástrah, do kterých se dali polapit, když podlehli jeho vůli.
2Petr 3, 9-10
9: Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože
si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání.
10: Den Páně přijde, jako přichází zloděj. Tehdy nebesa s rachotem zaniknou, vesmír se žárem
roztaví a země se všemi lidskými činy bude postavena před soud.

1854. Poselství Boha Otce ze dne 10. ledna 2022.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com
BRZY BUDETE STÁT PŘEDE MNOU
Nebojte se opustit svůj majetek. V časech, které přicházejí, budou moji lidé v pohybu.
Neulpívejte na svých životech na zemi, mé děti, ani na tom, co vlastníte, nebo na tom,
kde žijete.
Chystejte se pracovat pro mé království a nebojte se, protože já vám poskytnu vše,
co potřebujete. Nebojte se ztratit na zemi cokoli, protože země není vaším domovem
a brzy už to váš domov víc nebude. Buďte jako můj Syn Ježíš a buďte spokojeni s tím,
co máte.
Některé z vás ode Mne požadovaly paláce, budou-li pro Mne pracovat, a pokud bych jim
dal palác, zbožňovaly by jej a stal by se jejich bohem, nikoli Já. Některé z vás požadovaly
bohatství, a přesto mé Slovo říká, že láska k penězům je kořenem všeho zla.
Ještě si neuvědomujete, že žijete v času konce? Cožpak nevíte, že konec je u vás a já volám
domů mnohé ze svých dokonce i teď?
Na co byste se tedy měly soustředit, když už brzy budete stát přede Mnou?
Bůh Otec
Mt 6, 19-21
19: Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde je zloději vykopávají a kradou.
20: Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani rez a kde je zloději nevykopávají a nekradou.
21: Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.
Mt 6, 28-34
28: A o oděv proč si děláte starosti? Podívejte se na polní lilie, jak rostou: nepracují, nepředou –
29: a pravím vám, že ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl tak oděn jako jedna z nich.
30: Jestliže tedy Bůh tak obléká polní trávu, která tu dnes je a zítra bude hozena do pece, neobleče
tím spíše vás, malověrní?
31: Nemějte tedy starost a neříkejte: Co budeme jíst? Co budeme pít? Co si budeme oblékat?
32: Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete.

33: Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.
34: Nedělejte si tedy starost o zítřek; zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost vlastního
trápení.
Jan 15, 18-21
18: Nenávidí-li vás svět, vězte, že mě nenáviděl dříve než vás.
19: Kdybyste náleželi světu, svět by miloval to, co je jeho. Protože však nejste ze světa, ale já jsem
vás ze světa vyvolil, proto vás svět nenávidí.
20: Vzpomeňte si na slovo, které jsem vám řekl: Sluha není nad svého pána. Jestliže pronásledovali
mne, i vás budou pronásledovat – jestliže mé slovo zachovali, i vaše zachovají.
21:Ale to vše vám učiní pro mé jméno, poněvadž neznají toho, který mě poslal .

1855. Poselství Ježíše ze dne 11. ledna 2022.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

NENÍ TO LEHKÁ VĚC
Mé děti, váš protivník ďábel se vás snaží umlčet. Touží vám vzít váš život a je na vás, abyste
ho zastavily. Musíte být na stráži každou vteřinu každého dne a určitě dbejte na čas modlitby,
abych vás mohl chránit, když spíte. Doba, ve které žijete, je velmi hrozná a v sázce je
mnoho. Mé děti v tomto čase nedokážou vidět důležitost ani svých nejmenších činů.
V tomto čase přijdou poslední duše, které mají být zachráněny, buď do mého království,
nebo na území nepřítele, a tam stráví každou vteřinu své věčnosti.
Nepovažujte za snadné žít v tomto čase, neboť jsem si vás vybral sám pro tento čas, abyste
mohly konat dílo mého království.
Ježíš
1Petr 5, 8-9
8: Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako 'lev řvoucí ' a hledá, koho by
pohltil.
9: Vzepřete se mu, zakotveni ve víře, a pamatujte, že vaši bratří všude ve světě procházejí týmž
utrpením jako vy.
2Tim 3, 1: Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy.

1856. Poselství Ježíše ze dne 12. ledna 2022.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

DOBA ZMĚNY

Ačkoli mé děti jdou svými dny normálně, většina z nich si uvědomuje, že v jejich světě není
normální nic.
Opravdu vám říkám, že po tomto období už nikdy ve vašem světě nebude nic normální. Mé
soudy se začaly valit a všechno se v jediném okamžiku změní.
Děti, připravte své srdce na intenzivní období změn. Toto období přinese do vašich životů
mnoho nechtěných změn, a přesto, pokud se Mi přiblížíte, změním tyto zlé dny v dobré.
Opřete se o Mne
a Já vás posílím. Brzy se vrátíte domů.
Ježíš
Ž 1, 3: Je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas, jemuž listí
neuvadá.
Vše, co podnikne, se zdaří.
Kaz 3,1: Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas.
Fil 4, 11-13
11: Ne že bych si naříkal na nedostatek; naučil jsem se být spokojen s tím, co mám.
12: Dovedu trpět nouzi, dovedu mít hojnost. Ve všem a do všeho jsem zasvěcen: být syt i hladov,
mít nadbytek i nedostatek.
13: Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu.

1857. Poselství Ježíše ze dne 7. ledna 2022.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

VYZVAL JSEM VÁS K OBRÁCENÍ – JE TO NALÉHAVÉ!…

Mému milovanému lidu:
Mé požehnání je s mými dětmi, aby byly stvořeními dobra.
Moji lidé, na tomto začátku si všimněte toho, na co jste zapomněli a co je nezbytné v každé
instituci: ÚCTA JEDEN K DRUHÉMU. Nyní není čas, abyste žili v područí světského
způsobu myšlení, který vás ovládá, protože by vás to vedlo k tomu, že byste se dostali pod
nadvládu moci, která není moje.
Žijete v těžkých časech, i když někteří je pociťují jako oddech, aniž by se dívali dál, než co
vidí jejich oči a viděli, co se opět chystá pro celé lidstvo, což vyvolá v různých zemích
neustálé projevy nespokojenosti a způsobí vážná povstání s velkými represemi ze strany
vládců.
Svoboda je potlačena, vládci ovládají instituce a vedou mé děti k životu v zajetí.
Procházíte přechodem mezi tím, čím jste jako lidstvo byli, a tím, čím budete jako součást
takzvaného "řádu" který není mou vůlí.
Ohlášené pronásledování dětí mé Matky vrcholí, chapadla antikrista, obchodníka s mými
ovcemi, stále otravují srdce mých lidí, aby se proti Mně vzbouřili. Proto Mne mé děti neumějí
zbožňovat, zapomínají, že jsem ve vás, hledají Mě, jen když se cítí ohroženy nebo se bojí,
jsou tvrdohlavé, posmívají se Mi. Já k nim však mluvím a ony zapomínají, ale Já svá slova
nezapomínám.
Zapomněly na Mne, přestaly milovat mou vůli, nechtějí Mě přijímat v mém Těle a
Krvi. Milovat a napodobovat mou Matku je minulostí, pozvat Mě, abych s vámi zůstal, je

překážkou, netoužíte po zdravých myšlenkách, po pokorném srdci. Na touhu konat dobro ani
nepomyslíte.
Technologický pokrok, který využíváte k páchání zla na lidech, způsobuje, že patříte mezi
pracovníky antikrista.
Staly jste se chamtivým lidstvem, v němž neexistuje věrnost, zrada jde vpřed bez rozmyslu
a z toho se rodí rozštěpení institucí, z toho se zrodí schizma mé církve.
VYZVAL JSEM VÁS K OBRÁCENÍ – JE TO NALÉHAVÉ!…
Mezi mým lidem je tolik lidí, kteří nejsou pravdiví, pohrdají Božím Zákonem, nedodržují
svátosti, žijí se svým vlastním "bohem", kterého si vymysleli, jak jim to vyhovuje. Vybírají si
své "ego", aby se potěšili vším, co je v rozporu se Mnou, protože kdyby Mi sloužili, nemohli
by páchat tolik zla.
Uvidíte nové liberální náboženství, inovace ve společnosti, inovace v institucích. Tyto inovace
přivítá velký počet mých dětí, které jim propadnou.
Mé děti, skvělou novinkou je ta, kterou už znáte – žádná jiná není… Je to život v
mé vůli [Mt 7, 21].
Následky zlých lidských skutků a jednání pokračují…
Velké i malé národy budou žít v horku i chladu, od sucha k povodním, od vyhaslých sopek
k náhlým erupcím, od míru k smrti, od hojnosti k nedostatku potravin a léků a všeho, co
lidská stvoření potřebují k svému blahobytu. Proto přijdou nákazy, které se zdály být
vymýceny, znovu přijdou na nová místa, o nichž se dříve nemluvilo, ale nyní se objeví, a
dojde k válce, v minulosti nemyslitelné, i když se jí někdy podařilo vyhnout.
Očista této generace, která je ponořena do svého lidského já, povede k tomu, že budete žít
v nejkrutější osamělosti, pokud se nevzdáte svého "ega".
Jsem přítomen a neustále se na vás dívám.
Miluji vás, chráním vás.
Váš Ježíš

1858. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 11. ledna 2022.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

JSTE VEDENI K ŽIVOTU V PODDANSTVÍ

Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
ŽEHNÁM VÁM VE JMÉNU NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE.
ŽEHNÁM VÁM JAKO VELITEL NEBESKÝCH MILIC.
Vyzývám vás, abyste pozvedli srdce, myšlení a rozum a se silnějším uvědoměním si zachovali
jistotu, že vztah s naším Králem a Pánem Ježíšem Kristem je plodný v závislosti na potřebě
lidského stvoření po blízkosti a uskutečňování Boží vůle v životě.
Víra vás vyzývá, abyste se vymanili z osobního sobectví, z osobní osamělosti, z pošetilosti a
šli vstříc k setkání s naším Králem a Pánem Ježíšem Kristem.
Osobní vztah s naším Králem a Pánem Ježíšem Kristem je nezbytný k tomu, aby lidská bytost
mohla uskutečnit vnitřní dar bližnímu v činu bratrství a úcty.
LIDÉ:
SAMI NEVYHRAJETE!
Budete kořistí pro vlky, kteří se budou chtít pomstít na dětech "ženy oděné
sluncem
a s měsícem pod nohama" [Zj 12,1].
ZKOUŠEJTE SE! Jděte po cestě s křížem na ramenou. Každý je zkoušen a každý se musí
zavázat, že bude poslouchat našeho Krále a Pána Ježíše Krista. Každý z vás musí zapřít sám

sebe, aby byl ve své nicotě jako přesvědčený a obrácený lidský tvor, věrný našemu Králi a
Pánu Ježíši Kristu.
Tato generace kráčí do propasti, nebo k setkání s Boží vůlí. Proto je důležité, aby lidé
poznali a rozpoznali Milovaného, aby nebyli oklamáni.
Děti temnoty učinily velký pokrok, spojily se a zorganizovaly vše, co potřebovaly, aby mohly
jít proti Daru života. Výsledek je pro ně uspokojivý jako důsledek lidské svobodné vůle
odevzdané ďáblu
a těm, kteří ho na Zemi zastupují. V této době útočí na život s maskami dobrých
úmyslů
a lidstvo jde dál jako ovce na porážku.
Lidstvo žije ve světskosti, nechce pracovat pro našeho Krále a Pána Ježíše Krista, "a pro
nárůst nepravosti láska mnohých vychladne" [Mt 24,12]. Lidé nevěří, nedoufají a nemilují…
Jste vedeni k životu v poddanství, bez vzduchu a slunečního světla, bez měsíce a hvězd.
Oporou lidských bytostí, zbledlých blízkostí smrti, budou jen vzpomínky.
Zapomínáte na Varování, když je blízko, a na zvěsti o válce, když přestávají být zvěstmi. Ve
velkém světě i v malých městech se i nadále vyskytují epidemie. Nemoci se stále objevují ve
zprávách, hranice se uzavírají a pád světové ekonomiky urychlují kroky antikrista, který
zůstává na zemi po boku svých poddaných.
Modlete se za Francii, která se propadá do tragédie.
Milovaní našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
Jděte vpřed! Nezastavujte se, neochabujte…
Pokračujte v práci na duchovní cestě.
Milujte naši Královnu a Matku, mějte na paměti, že jste ochraňováni. Chráníme vás, jdeme
před každým z vás, za každým z vás, po boku každého z vás.
NEBOJTE SE, NEBOJTE SE, PŘIŠEL ČAS VELKÝCH ZÁZRAKŮ.
Žehnám vás svým mečem.
Svatý archanděl Michael
1859. Poselství Ježíše ze dne 13. ledna 2022.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), http://wingsofprophecy.blogspot.cz/
JSTE PŘIPRAVENI?
Mé děti, nenechejte se mýlit, časy, které vás čekají, budou hrozné. V tomto roce uvidíte věci,
o nichž jste si nikdy nemyslely, že je uvidíte, a které vám způsobí mnoho trápení. Vzpomeňte
si,
že jsem váš zármutek nesl za vás, pokud vaše břemeno bude příliš velké.

Jste připraveny na to, co vás právě čeká? Jste připraveny vidět projevy mé mocné síly, jaké
se dosud nevyskytly? Neboť Já použiji vše, abych nevěřící přivedl ke kříži v tomto posledním
pokusu získat jejich duše.
Tolik mých dětí se modlí, aby viděly mou moc, ale přemýšlely jste o tom, jak moje moc
vypadá? Větrné bouře jako žádné jiné před nimi, zemětřesení, která otřesou celým světem,
oheň a síra, které budou na vás pršet? Jste připraveny?
Až tyto věci začnou, pevně se držte své nejsvětější víry. Až se svět bude otřásat a lidé budou
utíkat a křičet strachy, vy, kteří jdete se Mnou, se bát nemusíte, neboť Já si vás rychle
vezmu, pokud přijde váš čas. Pokud ještě nebude váš čas, byly jste pověřeny, abyste o Mně
svědčily ostatním.
Žijete v hrozných časech, moji drazí, a celé nebe se bude dívat, jak odpovíte, až se vás
budou ptát na Toho, v Něhož věříte.
Jste připraveny hlásat mé Jméno, i kdybyste měly přijít o všechno?
Ježíš
Ef 6, 11: Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům.
Mt 10, 33: Kdo mě však zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi.
Jan 3, 16: Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří,
nezahynul,
ale měl život věčný.
Lk 9, 23: Všem pak řekl: "Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, nes každého dne svůj kříž a
následuj mne."

1859. Poselství Ježíše ze dne 13. ledna 2022.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), http://wingsofprophecy.blogspot.cz/
JSTE PŘIPRAVENI?
Mé děti, nenechejte se mýlit, časy, které vás čekají, budou hrozné. V tomto roce uvidíte věci,
o nichž jste si nikdy nemyslely, že je uvidíte, a které vám způsobí mnoho trápení. Vzpomeňte
si,
že jsem váš zármutek nesl za vás, pokud vaše břemeno bude příliš velké.
Jste připraveny na to, co vás právě čeká? Jste připraveny vidět projevy mé mocné síly, jaké
se dosud nevyskytly? Neboť Já použiji vše, abych nevěřící přivedl ke kříži v tomto posledním
pokusu získat jejich duše.
Tolik mých dětí se modlí, aby viděly mou moc, ale přemýšlely jste o tom, jak moje moc
vypadá? Větrné bouře jako žádné jiné před nimi, zemětřesení, která otřesou celým světem,
oheň a síra, které budou na vás pršet? Jste připraveny?

Až tyto věci začnou, pevně se držte své nejsvětější víry. Až se svět bude otřásat a lidé budou
utíkat a křičet strachy, vy, kteří jdete se Mnou, se bát nemusíte, neboť Já si vás rychle
vezmu, pokud přijde váš čas. Pokud ještě nebude váš čas, byly jste pověřeny, abyste o Mně
svědčily ostatním.
Žijete v hrozných časech, moji drazí, a celé nebe se bude dívat, jak odpovíte, až se vás
budou ptát na Toho, v Něhož věříte.
Jste připraveny hlásat mé Jméno, i kdybyste měly přijít o všechno?
Ježíš
Ef 6, 11: Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům.
Mt 10, 33: Kdo mě však zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi.
Jan 3, 16: Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří,
nezahynul,
ale měl život věčný.
Lk 9, 23: Všem pak řekl: "Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, nes každého dne svůj kříž a
následuj mne."

1860. Poselství Ježíše ze dne 14. ledna 2022.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), http://wingsofprophecy.blogspot.cz/
DŮVĚŘUJTE MI
Moje děti mají sklon důvěřovat svým vlastním schopnostem a silám, místo aby důvěřovaly
Mně.
Mé děti, v tom, co přichází, je nepřítel tak odhodlaný vás zničit, že bez mé pomoci nemůžete
delší dobu přežít. Musíte Mi začít důvěřovat již nyní.
Naučte se Mi důvěřovat vším, čím jste, co máte, a každým, koho milujete, neboť Já jsem
věrný. Vždy jsem vám byl věrný, i když některé z vás se o Mne nestaraly tolik, abych si toho
všiml.
Začněte Mě hledat, jak se Mi můžete naučit důvěřovat vším, co máte, neboť to je životně
důležité, máte-li jít do toho, co přichází.
Ježíš
Př 3, 5-7
5: Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.
6: Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.
7: Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať.

1861. 15. ledna 2022. Připomínka poselství Ježíše ze dne 14. listopadu 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), http://wingsofprophecy.blogspot.cz/
NA KOLENA
Mé děti, řekl jsem vám, že žijete v čase, jenž je nepodobný žádnému dřívějšímu. Pohár
nepravostí mnoha národů se naplňuje.
V tomto čase přivedu Ameriku její na kolena. Vše, co ji činilo velkou – všechna požehnání,
která jsem jí udělil a na které tak rychle zapomněla, jí vezmu.
Dávejte pozor, moji lidé, kteří v této době budete na zemi. Budete očišťováni. Budete-li
vzdorovat mému očišťování, stane se pro vás těžší, a budete víc trpět.
Moji lidé, kteří zbudou v Americe během času mých soudů, budou velmi trpět. Moji lidé,
kteří jsou připraveni jít ke Mně domů, začnu přivádět jednoho po druhém domů.
Na zemi bude zlo rozpoutáno jako nikdy dříve.
Ježíš
Ez 9, 9-10
9: Řekl mi: "Nepravost domu izraelského i judského je nesmírně veliká. Země je plná prolité krve
a město je plné křivd. Vždyť řekli: "Hospodin zemi opustil, Hospodin nic nevidí."
10: Proto mi jich nebude líto a nebudu znát soucit. Jejich cestu obrátím na jejich hlavu"
Ž 9, 16-18
16: Pronárody klesly do pasti, již udělaly, v síti, kterou nastražily, uvízla jim noha.
17: Hospodin tu zřejmě zjednal právo: svévolník uvízl v léčce přichystané vlastní rukou. – Higgájón.
18: Do podsvětí se navrátí svévolníci, všechny pronárody, jež na Boha zapomněly.
Mt 24, 21: Neboť tehdy nastane hrozné soužení, jaké nebylo od počátku světa až do nynějška
a nikdy již nebude.

1862. 16. ledna 2022. Připomínka poselství Ježíše ze dne 26. ledna 2012.
Nástroj: Glynda Linkous USA), http://wingsofprophecy.blogspot.cz/

BUDETE-LI MĚ HLEDAT, NAJDETE MĚ

Četla jsem Slovo ve 2. knize Letopisů 17 o různých válkách, které králové vyhráli a prohráli,
když ke mně Pán začal mluvit.
Vidíš, co jsem udělal?

"Ano, Pane. Když poslouchali, prospíval jsi jim a bojoval jsi za ně. Když hřešili, tak jsi jim
přestal pomáhat. Jak to, že lidé nevidí vztah mezi poslušností a požehnáním, Pane? Jak to, že
to nevidí? Tvé slovo říká, že se neměníš - jsi stejný dnes jako tehdy."
Není to tím, že by to neviděli. Oni to vidět nechtějí. Líbí se jim jejich hříšný stav a doufají, že
ho
v soudný den přehlédnu jako nevědomost, ale nebude tomu tak, dcero. (Když to říkal, slyšela

jsem v jeho hlase strašný smutek.)

Budou platit za hříchy, kterých se nechtěli vzdát. Varuj je, dcero!
Řekni mým lidem, že jejich hříchy jsou v mých očích těžké a že se nedívám lehce na ty, kdo
dávají přednost tělesným rozkoším přede Mnou a mými cestami. Ve svém Slovu jsem vám
zajistil cestu
z vašich hříchů, moji lidé. Nyní už nemáte jinou výmluvu, než že chcete pokračovat v hříchu,
protože nejste svobodní.
Hledejte Mne, neboť Já budu vámi nalezen a dám vám klíče k vašemu vysvobození, jen když
budete místo toho hledat mou tvář, a ne rozkoše světa.
Tento svět pomine, ale Já nikdy nepominu. Poklady v mém svatém Slovu nikdy nepominou.
Můžete být svobodní, pokud si zvolíte svobodu, pokud si zvolíte Mne, neboť Já vás
osvobodím.
Hledejte Mě, neboť, budete-li Mě hledat, najdete Mě. Přijďte ke Mně jako malé dítě, věřte
celým svým srdcem, mé děti.
Nevěřte slovům nepřítele, že nikdy nemůžete být svobodní, neboť neřekl jsem ve svém
svatém Slovu, že je to lhář a otec lži? Proč mu tedy dovolujete, aby k vám tak mluvil? Proč si
vybíráte věřit raději jemu než Mně?
Chci, abyste byli svobodní, moji maličcí. Vskutku svobodní. Svobodní a radující se z nesmírné
moci vašeho Otce. Svobodní, abyste se široko daleko dělili o své svědectví o všem, co jsem
ve vás učinil.
Přeji si, aby nepřítel neměl žádnou část ve vás, abyste neposlouchali jeho posměšky a lži,
abyste místo toho hledali v mém Slovu pravdu, která by je nahradila.
Odstupte od ohně pokušení, mé děti, neboť váš nepřítel se vás snaží zničit skrze žádosti
vašeho těla.
Ježíš
Jan 3, 19: Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo,
protože jejich skutky byly zlé.
Mt 10, 14-15
14: A když vás někdo nepřijme a nebude chtít slyšet vaše slova, vyjděte ven z toho domu nebo
města a setřeste prach svých nohou.
15: Amen, pravím vám, lehčeji bude zemi sodomské a gomorské v den soudu než tomu městu.
Jak 4, 7- 8:

7: Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se tedy ďábku a uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží
se k vám.
8: Umyjte si ruce, hříšníci, a očisťte svá srdce, lidé dvojí tváře!
Jan 8, 44: Váš otec je ďábel a vy chcete dělat, co on žádá. On byl vrah od počátku a nestál v pravdě,
poněvadž v něm pravda není. Když mluví, nemůže jinak než lhát, protože je lhář a otec lži.
Jan 8, 36: Když vás Syn osvobodí, budete skutečně svobodni.
1Petr 5, 8: Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako ‚lev řvoucí‘ a hledá,
koho by pohltil.
Jan 10, 10: Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měly život a měly
ho v hojnosti.

1863a. Poselství Ježíše ze dne 17. ledna 2022.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), http://wingsofprophecy.blogspot.cz/

JSTE PŘIPRAVENI?

Mé děti, nenechejte se mýlit, časy, které vás čekají, budou hrozné. V tomto roce uvidíte věci,
o nichž jste si nikdy nemyslely, že je uvidíte, a které vám způsobí mnoho trápení. Vzpomeňte
si, že jsem váš zármutek nesl za vás, pokud vaše břemeno bude příliš velké.
Jste připraveny na to, co vás právě čeká? Jste připraveny vidět projevy mé mocné síly, jaké
se dosud nevyskytly? Neboť Já použiji vše, abych nevěřící přivedl ke kříži v tomto posledním
pokusu získat jejich duše.
Tolik mých dětí se modlí, aby viděly mou moc, ale přemýšlely jste o tom, jak moje moc
vypadá? Větrné bouře jako žádné jiné před nimi, zemětřesení, která otřesou celým světem,
oheň a síra, které budou na vás pršet? Jste připraveny?
Až tyto věci začnou, pevně se držte své nejsvětější víry. Až se svět bude otřásat a lidé budou
utíkat a křičet strachy, vy, kteří jdete se Mnou, se bát nemusíte, neboť Já si vás rychle
vezmu, pokud přijde váš čas. Pokud ještě nebude váš čas, byly jste pověřeny, abyste o Mně
svědčily ostatním.
Žijete v hrozných časech, moji drazí, a celé nebe se bude dívat, jak odpovíte, až se vás
budou ptát na Toho, v Něhož věříte.
Jste připraveny hlásat mé Jméno, i kdybyste měly přijít o všechno?
Ježíš
Ef 6, 11: Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům.
Mt 10, 33: Kdo mě však zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi.

Jan 3, 16: Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří,
nezahynul,
ale měl život věčný.
Lk 9, 23: Všem pak řekl: "Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, nes každého dne svůj kříž
a následuj mne."

1863b. 17. ledna 2022. Připomínka poselství Boha Otce ze dne 8. ledna 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

ČAS MODLITEB

Byla jsem ve své kuchyni, připravovala sobotní večeři a myslela na skutečnost, že jsem
minulý měsíc věnovala modlitbám méně času než obvykle, když mi Pán ukázal, že to byl
nepřítelův záměr a že stejná věc nedávno postihla všechny Boží děti.
Mé dítě, všechny Boží děti jsou právě nyní pokoušeny, aby zkrátily nebo předčasně ukončily
svůj normální čas modliteb. Mnohé jsou odrazovány aktuálními zprávami a některé se úplně
přestaly ke Mně modlit v přesvědčení, že se nic nezmění, když se budou modlit.
Toto je práce nepřítele, zabránit mým lidem modlit se, protože ví, že Já je vyslyším. Moji lidé
vstupují do času velkých strastí a brzy je bude následovat čas mnoha soužení. Budou zcela
nepřipravení, pokud byli až do té doby po celý čas mimo mou Přítomnost a nepřežijí to.
Moji lidé, čas Velkého soužení je již téměř u vás. Bude to strašný a nebezpečný čas, kdy
mnozí budou usmrceni kvůli mému jménu. Bude to čas, kdy se bude zdát, že nepřítel zvítězil,
ale on už byl poražen na kříži na Kalvárii. Řekl jsem vám v mém Slovu, že načas zvítězí.
Ale jen načas.
V tomto čase uvidíte mnoho zázraků, aby duše mohly být zachráněny pro mé království.
Mnozí budou stále odmítat věřit kvůli útrapám a bezpráví. Ti, kdo půjdou tímto časem
a budou svědčit pro Mne, obdrží v nebi mimořádné odměny, které jiní nedostanou, neboť
to bude velmi těžká doba.
Moji lidé, modlete se! Pozvedněte k nebi mnoho modliteb za sebe a za ty, které milujete.
Pozvedněte ke Mně modlitby za ztracené, které neznáte, protože vás odměním za tyto
modlitby, za čas, jejž strávíte modlitbami za tyto ztracené duše.
Buďte bdělí. A modlete se, neboť to přijde brzy.
Bůh Otec
1Thes 5, 17: "Bez přestání se modlete."
Mk 13, 32-34
32: O tom dni a o té hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn, jenom Otec.
33: Mějte se na pozoru, bděte, protože nevíte, kdy ten čas přijde.

34: Je to podobně jako s člověkem, který se vydal na cesty. Opustil svůj dům, dal svým služebníkům
nad ním plnou moc, každému jeho práci, a vrátnému nařídil, aby bděl.
Mt 24, 20-22
20: Modlete se, aby k vašemu útěku nedošlo v zimě nebo v sobotu.
21: Neboť tehdy bude velké soužení, jakého nebylo od začátku světa až do nynějška a jakého
už nikdy nebude.
22: A kdyby ty dny nebyly zkráceny, nebyl by zachráněn žádný člověk. Ale kvůli vyvoleným budou
ty dny zkráceny.
Zj 13, 6-8
6: A otevřela tedy tlamu k výsměšným řečem proti Bohu a mluvila tak proti němu a proti jeho
stánku, to je proti těm, kdo mají v nebi své obydlí.
7: A bylo jí dovoleno vést válku proti křesťanům a přemocu je. Byla jí dána moc nad každým
kmenem, lide, jazykem a národem.
8: A budou se jí všichni hluboce klanět, všichni obyvatelé na zemi, jejichž jméno není zapsáno
v knize života zabitého beránka.
Da 7, 24-26
24: A deset rohů – z toho království povstane deset králů. Po nich povstane jiný, ten se bude
od předchozích lišit a sesadí tři krále.
25: Bude mluvit proti Nejvyššímu a bude hubit svaté Nejvyššího. Bude se snažit změnit doby
a zákon. Svatí budou vydáni do jeho rukou až do času a časů a poloviny času,
26: avšak zasedne soud a vladařskou moc mu odejmou, a bude úplně vyhlazen a zahuben.

1864. Poselství Ježíše ze dne 18. ledna 2022.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

OTŘESU NEBEM I ZEMÍ
Mé děti, podívejte se na všechno, co mé svaté Slovo předpovědělo o této době. Přicházím,
abych strašlivě otřásl zemí a vším, co je na ní. Vše, co nemůže být otřeseno, je to, co je
postaveno na mém svatém Slovu. To bude stát pevně a nepohnutelně. Vše ostatní se otřese,
aby to viděl celý svět.
V tomto čase národy, které Mě nenásledují, padnou. V tomto čase otřesu nebem A zemí,
a uvidíte mnohé, o čem jste si nikdy nemysleli, že uvidíte. Nebojte se, neboť Já jsem s vámi
a váš čas, který vám na zemi zbývá, je nyní velmi krátký. Čas, který vám zbývá, věnujte
přímluvám za ztracené
a k získávání duší. Ten, kdo získává duše, je moudrý, neboť jeho poklad bude velmi velký,
a to jak na zemi, tak v nebi po celou věčnost.
Nebuďte jen posluchači, mé děti, ale buďte moudrými vykonavateli mého Slova. Pak budete
naplněni a připraveni na můj příchod.
Ježíš

Ag 2, 6: Toto praví Hospodin zástupů: Ještě jednou, a bude to brzy, otřesu nebem i zemí, mořem
i souší.
Lk 21, 25_28
25: Budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách a na zemi úzkost národů, bezradných, kam se podít
před řevem valícího se moře.
26: Lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět. Neboť mocnosti
nebeské
se zachvějí.
27: A tehdy uzří Syna člověka přicházet v oblaku s mocí a velikou slávou.
28: Když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko.
Žid 12, 25-29
25: Varujte se tedy odmítnout toho, kdo k vám mluví. Jestliže neunikli trestu ti, kdo odmítli
tlumočníka Božích příkazů na zemi, tím spíše neunikneme my, odvrátíme-li se od toho, který mluví
z nebe.
26: Jeho hlas tehdy zatřásl zemí, nyní však slibuje: 'Ještě jednou otřesu ‘nejen 'zemí ', nýbrž
i 'nebem'.
27: Těmito slovy naznačuje, že otřese vším stvořením a promění je, aby zůstalo jen to, co je
neotřesitelné.
28: Buďme vděčni za to, že dostáváme neotřesitelné království, a služme proto Bohu tak, jak se
jemu líbí, s bázní a úctou.
29: Vždyť 'náš Bůh je oheň stravující'.
Ez 38, 20: A budou se přede mnou třást mořské ryby i nebeské ptactvo, polní zvěř a všichni plazi,
kteří
se plazí po zemi, i každý člověk, který je na tváři země. Hory se zbortí, skalní srázy se zřítí a každá
hradba se skácí na zem.
Jak 1, 21-22
21: A proto odstraňte veškerou špínu a přemíru špatnosti a v tichosti přijměte zaseté slovo, které
má moc spasit vaše duše.
22: Podle slova však také jednejte, nebuďte jen posluchači – to byste klamali sami sebe!

1865. Poselství Ježíše ze dne 18. ledna 2022.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

NEBUĎTE DUCHOVNĚ SLEPÍ!

Moji milovaní lidé:
Miluji vás, vyzývám vás, abyste zůstali v mé vůli, jednali a chovali se jako to,
co jste: mé pravé děti.
Važte si každého okamžiku, který můžete prožít v bratrství, se srdcem z masa a s plným
vědomím. Poslouchejte a milujte mého Otce nade všechno a nezapomínáte na mou Matku
a na mého milovaného velitele nebeských milicí.
Mé andělské legie stojí nad lidstvem, aby odpověděly na volání každého, kdo o to požádá.
Prožíváte očistu a příroda je ve zmatku. Živly jsou rozrušeny tím, že přijímají různé
sluneční erupce, které mění magnetismus Země, narušují komunikace a aktivují tektonické
poruchy. Lidské tělo se také mění tím, že vstřebává do svého organismu to, co není normální.
Lidé žijí v době nejistoty. Blíží se čas, kdy vás zneužitá věda přivede k životu v temnotě,
a proto jsem vás vyzval, abyste se připravili.
Modlete se, děti, blíží se válka a lidstvo bude trpět.
Modlete se, děti, sopky se stále aktivují a mé děti trpí.
Modlete se, děti, následujte pravé učení mé církve.
NEBOJTE SE TEMNOTY, BOJTE SE ZTRÁTY SVÉ DUŠE.
Buďte bdělé, mé děti! Měsíc se ukáže jako krvavý a bude předjímat bolest těch, kdo
jsou moji.

Takzvaný ohnivý kruh v Tichém oceánu, ovlivněný Sluncem, otřásá Zemí z hlubin moře
s větší silou než v minulosti.
Na Slunci uvidíte prstenec, ohnivý prstenec, který bude vidět z mnoha zemí a z jedné
obzvlášť.
Znovu vás vyzývám, děti, abyste se připravily duchovně a tím, co můžete uložit do zásoby.
Podívejte se na zvířata, která předvídají počasí a ukládají si potravu na dobu, kdy nemohou
jít ven hledat to, co potřebují k přežití.
Moji lidé musí být obezřetní, když je můj Dům varuje. Ti, kdo nemohou skladovat potraviny,
budou zaopatřeni Mnou. Nebojte se, nebojte se, nebuďte plní obav.
ČAS NADEŠEL!
VĚNUJTE POZORNOST ZNAMENÍM A SIGNÁLŮM…
NEBUĎTE DUCHOVNĚ SLEPÍ!
Zrychlete tempo, neboť elita povstává ve spěchu, aby se zmocnila větší moci.
Mějte na paměti, že "JÁ JSEM, KTERÝ JSEM" [Ex 3,14]
Střežím vás, miluji vás a varuji vás už předem, abyste nebyli zaskočeni.
Přijďte ke Mně, přijímejte Mě v eucharistii, ale než ke Mně přijdete, usmiřte se se svým
bližním. Nesuďte [Mt 7, 1], to je moje věc.
Přicházejte ke Mně s čistým srdcem, ve vnitřním tichu, abyste nebyli jako farizeové.
ZACHOVEJTE SI VNITŘNÍ KLID: JDĚTE DO SVÉ VNITŘNÍ KOMNATY A SETKEJTE
SE
SE MNOU, ČEKÁM NA VÁS.
Buďte bratrští, nepoužívejte mé chrámy k ničení svých bratrů. Odpouštějte si a milujte se
navzájem jako moji lidé.
Žehnám vám svým Nejsvětějším Srdcem.
Žehnám vám svou Láskou.
Váš Ježíš

1866. Poselství Ježíše ze dne 19. ledna 2022.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

NE JAKO DŘÍV
Mé děti, přemýšlely jste o tom, co se stane, až zatřesu zemí? Hory se budou třást, země se
bude štěpit a praskat, moře budou hučet. Vybuchnou sopky a všude zavládne chaos, jaký
lidé nikdy neviděli. Všechno se pohne najednou. Pohnu zemí z její pozice a přinesu nová
nebezpečí.
Pyšné nevidí, že mě potřebují, a tak jim musím ukázat jejich potřebu, a pak jim dám ještě
jednu šanci, aby byly zachráněny před koncem.
Uvažovaly jste o tom, co se stane, až otřesu nebesy? Budou vát velké větry, jaké země
nikdy nepoznala, a dojde k velké zkáze, k velké smrti. Ale nebojte se, pokud jste zakořeněny
a zakotveny ve Mně, neodvane vás to.
Moře budou hučet a budou postupovat na pevninu. Celá města se ztratí ve vodách. Města
lidí, kteří uctívali svět a jeho způsoby, navždy zmizí. Planety a hvězdy se pohnou ze svých
míst a mnohé budou svrženy. Také slunce a měsíc budou v nepořádku. Noc a den už
nebudou jako dřív.
Pyšný člověk si myslí, že se může spolehnout na to, že vše zůstane tak, jak je, ale já mu
ukážu, že neovládá Slunce, Měsíc a hvězdy. Já ano.
Konec všech věcí se rychle blíží, mé děti. Žijete v nejistých časech, ale ty jsou jistější než
časy, které přicházejí, kdy bude nejistá i samotná půda, po které kráčíte.
Ježíš
Iz 13, 6-13
6: Kvilte, blízko je den Hospodinův, přijde od Všemocného jak zhouba.
7: Proto každá ruka ochabne a každý člověk odvahu ztratí.
8: Budou plni hrůzy, zachvátí je bolesti a křeče, jako rodička se budou svíjet. Strnule bude zírat
jeden
na druhého, ve tváři plamenem vzplanou.
9: Hle, přichází den Hospodinův, nelítostný, s prchlivostí a planoucím hněvem, aby zemi změnil
v spoušť a vymýtil z ní její hříchy.
10: Nebeské hvězdy a souhvězdí se nezatřpytí svým světlem, slunce se při svém východu zatmí,
měsíc svým světlem nezazáří.
11: A budu stíhat zlobu světa a nepravost svévolníků. Učiním přítrž pýše opovážlivců, ponížím
troufalost ukrutníků.
12: Způsobím, že člověk bude vzácnější než ryzí zlato, člověk bude nad zlato z Ofíru.

13: Otřesu totiž nebesy a země se pohne ze svého místa prchlivostí Hospodina zástupů v den jeho
planoucího hněvu.

1867. Poselství Ježíše z 20. ledna 2022.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com
UTÍKEJTE KE MNĚ A BUDETE V BEZPEČÍ
Mé děti, když uvidíte, jak se svět kolem vás otřásá, nepodléhejte pokušení mít strach. Vězte,
že Já řídím otřesy, Já řídím vše, co vidíte. Utíkejte ke Mně a budete v bezpečí.
V tomto čase dojde k velké destrukci a mnozí budou panikařit, protože to nebudou chápat.
Mé děti by neměly podlehnout panice, protože víte, že jsem to Já, kdo otřásá zemí. Až uvidí
váš pokoj, ti, kdo se bojí, přijdou k vám pro odpovědi. Ukažte jim na Mne. Veďte je ke kříži
mého Syna Ježíše. Řekni jim o mém velkém plánu spásy a pomozte jim, aby se zachránili.
To je mé přání v době otřesů. Mé děti se nemají čeho bát.
Ježíš
Ag 2, 6: Toto praví Hospodin zástupů: Ještě jednou, a bude to brzy, otřesu nebem i zemí, mořem
i souší.
Lk 21, 25-28
25: Budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách a na zemi úzkost národů, bezradných, kam se podít
před řevem valícího se moře.
26: Lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět. Neboť mocnosti
nebeské se zachvějí.
27: A tehdy uzří Syna člověka přicházet v oblaku s mocí a velikou slávou.
28: Když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko.
Žid 12, 25-29
25: Varujte se tedy odmítnout toho, kdo k vám mluví. Jestliže neunikli trestu ti, kdo odmítli
tlumočníka Božích příkazů na zemi, tím spíše neunikneme my, odvrátíme-li se od toho, který mluví
z nebe.
26: Jeho hlas tehdy zatřásl zemí, nyní však slibuje: Ještě jednou otřesu nejen zemí, nýbrž i nebem.
27: Těmito slovy naznačuje, že otřese vším stvořením a promění je, aby zůstalo jen to, co je
neotřesitelné.
28: Buďme vděčni za to, že dostáváme neotřesitelné království, a služme proto Bohu tak, jak se
jemu líbí, s bázní a úctou.
29: Vždyť náš Bůh je 'oheň stravující '.
Ez 38, 20: a budou se přede mnou třást mořské ryby i nebeské ptactvo, polní zvěř a všichni plazi,
kteří se plazí po zemi, i každý člověk, který je na tváři země. Hory se zbortí, skalní srázy se zřítí
a každá hradba se skácí na zem.
Jak 1, 21: A proto odstraňte veškerou špínu a přemíru špatnosti a v tichosti přijměte zaseté slovo,
které má moc spasit vaše duše.

1868. Poselství Ježíše ze dne 21. ledna 2022.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com
ZACPĚTE SI UŠI

Včera jsem se v ranní modlitební době, v časných ranních hodinách, modlila, když mi bylo ukázáno,
že v čase, do kterého vstupujeme, se jedno z opravdu velkých sdělovacích médií bude vysmívat
Ježíši, kříži a Bibli.
Bylo mi ukázáno, že ne za strašně dlouho poté Bůh toto médium zničí, protože zesměšnilo Ježíšovu
smrt na kříži.
Bylo mi také ukázáno, že všichni ti, kteří se zabývají tím, že sledují nebo poslouchají, jak je Pán,
jeho Oběť a jeho Slovo zesměšňováno, nebo kteří tomu věnují jakoukoli pozornost, otevírají dveře
nepříteli a Pán dopustí, aby byli odměněni neštěstím včetně pohrom, těžkých nemocí, nehod a
vážných finančních ztrát. Tyto ztráty budou proudit do jejich životů ve stejné míře intenzity, s jakou
se zapojili do působení ducha antikrista tím, že sledovali nebo poslouchali tento typ pořadů.
Moji lidé, ve vašem čase musíte zavřít oči a zacpat si uši před vším, co je proti Mně, protože váš
protivník ďábel vložil do myslí těchto nevěřících chytré argumenty, a ti považují odrazování od vaší
víry za zábavu.
Následky budou pro ty, kteří se baví touto pošetilostí, velmi, (VELMI) kruté.
Ježíš
2Tim 3, 8-9
8: Jako Jannés a Jambrés odporovali Mojžíšovi, tak i ti falešní učitelé odporují pravdě. Jsou to lidé
se zvrácenou myslí, kteří ve víře selhali.
9: Ale s jejich úspěchy už je konec. Jejich zaslepenost bude všem stejně zjevná jako oněch dvou.
Př 5, 22-23
22: Svévolníka polapí jeho zločiny, bude spoután provazy svého hříchu.
23: Nedbal na napomenutí, proto zemře; bloudí pro svou velkou pošetilost.

1869. 22. ledna 2022. Připomínka poselství Boha Otce ze dne 1. května 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

ZNIČENÁ

Z mého národa Ameriky učiním příklad pro ostatní národy… všechny národy budou truchlit, až její
krása pomine jako oblak dýmu, a nikdo ji už neuvidí. Lidé budou vzpomínat a oplakávat její krásu
a bohatství a ti, kdo jsou moudří, se poučí z této obrovské zkázy a budou se bát mé nesmírné
moci. Jiné národy povstanou a zaujmou její vedoucí postavení.

Ameriko, Já změním tvé přátele v nepřátele a nebude nikoho, kdo by ti pomohl. Ustoupí a s hrůzou
budou zírat, jak jsi napadána znovu a znovu, dokud z tvé krásy, tvé svobody a bohatství nezbude
nic.
Prohlásila jsi, že neexistuji a že Mě nepotřebuješ a Já ti ukážu, že tomu tak není, ale Já tě
nezachráním, protože ses ode Mne odvrátila a vysmívala se do mé tváře.
Bůh Otec

Př 1, 22-28
22: Dokdy budete, vy prostoduší, milovat prostoduchost, dokdy posměvači budou mít zálibu v posmívání,
hlupáci poznání nenávidět?
23: Obraťte se, když vám domlouvám. Hle, nechám na vás proudit svého ducha, uvedu vám ve známost
svá slova:
24: Protože jsem volala, a vy jste odmítali, ruce jsem vztahovala, a nikdo na to nedbal,
25: každé mé radě jste se vyhýbali, nedali jste na mé domlouvání,
26: i já se budu smát, až budete v bídě, budu se vysmívat, až na vás přijde strach,
27: až na vás přijde strach jako ničivá bouře a vaše bída se přižene jako vichřice, až na vás přijde soužení
a tíseň.
28: Tehdy mě budou volat, a neodpovím, budou mě hledat za úsvitu, a nenaleznou.
Jr 25, 4-6
4: Hospodin k vám posílal všechny své služebníky proroky, nepřetržitě je posílal, ale neposlouchali jste,
ucho jste k slyšení nenaklonili.
5: Říkávali: Ať se každý odvrátí od své zlé cesty a od svých zlých skutků a budete přebývat v zemi, kterou
Hospodin dal vám a vašim otcům od věků na věky.
6: Nechoďte za jinými bohy, neslužte jim a neklaňte se jim. Neurážejte mě dílem svých rukou a já s vámi
nenaložím zle.
Ez 38, 21-23
21: Zavolám proti němu meč na všechny své hory, je výrok Panovníka Hospodina, meč jednoho se obrátí
proti druhému.
22: Vykonám nad ním soud morem a krví; spustím příval deště a kroupy jako kameny, oheň a síru na něho
a na všechny jeho voje a na množství národů, které jsou s ním.
23: Ukážu svou velikost a svatost a dám se poznat před očima mnohých pronárodů. I poznají, že já jsem
Hospodin.
Ez 39,23-24
23: I poznají pronárody, že dům izraelský byl přesídlen pro svou nepravost. Protože se mi zpronevěřili,
skryl jsem před nimi svou tvář a vydal je do rukou jejich nepřátel, takže všichni padli mečem.
24: Jednal jsem s nimi podle jejich nečistoty a nevěrnosti. Skryl jsem před nimi svou tvář.
Jan 3, 19: Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože
jejich skutky byly zlé.

1870. 23. ledna 2022. Připomínka poselství Ježíše ze dne 14. března 2017.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

KAŽDÉ ZLÉ DÍLO
Nedávali jste si pozor, abyste se ve svých domovech vyhýbali svárům. Revolta oplývá velkou zlobou
a rozdělením. Myslíte si, že se mi to líbí? Myslíte si, že můj Duch může zůstávat mezi zlem?
Řekl jsem vám, že dobrý člověk bude ve svém domově udržovat pořádek. Proč moji lidé ignorují
mé příkazy a pokyny? Proč se odvracíte od mých cest?
Mé děti, tam, kde se rozmáhá svár, se může zdržovat i každé zlé dílo. Divíte se tedy, proč se vaše
děti ztrácejí? Proč se vaše svazky rozpadají? Vy samy jste však tyto sváry podporovaly.
Čiňte pokání a odvraťte se od svého hněvu. Čiňte pokání a odvraťte se od své žárlivosti a očistěte
svůj domov od sváru, aby tam s vámi mohl přebývat můj Duch.
Ježíš
Kaz 7, 9: Nepropukej v náhlé hořekování, neboť hořekování si hoví v klíně hlupáků.
Jak 3, 10-17
10: Z týchž úst vychází žehnání i proklínání. Tak tomu být nemá, bratří moji.
11: Což pramen z téhož zřídla vydává vodu sladkou i hořkou?
12: Což může, bratří, fíkovník nést olivy nebo réva fíky? Právě tak nemůže slaný pramen dávat
sladkou vodu.
13: Kdo je mezi vámi moudrý a rozumný? Ať ukáže své skutky dobrým způsobem života, v tichosti,
kterou dává moudrost.
14: Máte-li však v srdci hořkou závist a svárlivost, nechlubte se moudrostí a nelžete proti pravdě.
15: To přece není moudrost přicházející shůry, ale přízemní, živočišná, ďábelská.
16: Vždyť kde je závist a svárlivost, tam je zmatek a kdejaká špatnost.
17: Moudrost shůry je především čistá, dále mírumilovná, ohleduplná, ochotná dát se přesvědčit,
plná slitování a dobrého ovoce, bez předsudků a bez přetvářky.
1Tim 3, 2-5
2: Nuže, biskup má být bezúhonný, jen jednou ženatý, střídmý, rozvážný, řádný, pohostinný,
schopný učit,
3: ne pijan, ne rváč, nýbrž vlídný, smířlivý, nezištný.
4: Má dobře vést svou rodinu a mít děti poslušné a počestné;

5: nedovede-li někdo vést svou rodinu, jak se bude starat o Boží církev? (*)
1Kor 13, 4-6
14: Neboť jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, i vám odpustí váš nebeský Otec;
15: jestliže však neodpustíte lidem, ani váš Otec vám neodpustí vaše přestoupení.

Poznámka: Nezvýraznila jsem tento verš tučným písmem. V mém originálu, odkud jsem jej
kopírovala, není psán tučným písmem. Zkusila jsem verš upravit, ale nešlo to. Žádný jiný verš
nebyl takový, a tak to musel být Pán, který se skutečně postavil proti někomu. Nechala jsem
to tak.
(*)

1871. Poselství Boha Otce ze dne 24. ledna 2022.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

SNY, KTERÉ JSTE CHOVALI V SRDCI

Mé děti, mám pro vás překvapení.
Uprostřed vší nejistoty a přicházejícího chaosu jsem si to nejlepší nechal na konec pro všechny,
kdo jsou opravdu moji.
Sny, které jste roky střežily, nejvroucnější přání vašich srdcí – ty, které jste se ani neodvažovaly
vyslovit nahlas, protože byly tak nesplnitelné, ty v tomto období vyplním. Na zemi vám zbývá málo
času a Já chci odměnit ty z vás, které neúnavně pracovaly pro mé království.
Nachystejte svá srdce, abyste nyní přijímaly, a to i uprostřed všech obtíží a nejistot tohoto období,
neboť Já odpovídám na vaše modlitby již teď. Začněte Mi již nyní děkovat za odpovědi na vaše
modlitby. Ani je nevyslovujte nahlas, aby vás neslyšel nepřítel, ale držte je ve svém srdci
a sledujte, jak se vyplňují.
Já jsem mocný Jehova – je pro Mne něco příliš obtížné?
Bůh Otec
Jan 15, 7: Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám.
1Jan 5, 14-15
14: Máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší, kdykoliv o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí.
15: A víme-li, že nás slyší, kdykoliv o něco žádáme, pak také víme, že to, co máme, jsme dostali
od něho.
Žid 11, 6: Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh
jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají.
Ž 37, 4: Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše , oč požádá tvé srdce.
Lk 1, 37: Neboť u Boha není nic nemožného.

1872. Poselství Ježíše ze dne 25. ledna 2022.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

ROZHLÉDNĚTE SE KOLEM SEBE
Rozhlédněte se kolem sebe.
Rozhlédněte se kolem sebe a podívejte se na vše, co vám v tomto čase zbývá. Važte si každé věci
a každého člověka, kterého právě teď máte, protože přicházejí změny, které nečekáte, a mnoho
z toho, co vidíte, bude zničeno.
Mé děti, vaše životy ubíhají tak rychle. Každý den je pro vás tak plný činnosti, že jej sotva
prožíváte, jak rychle uplývá. Přeji si, abyste si uměly vážit toho, co vidíte a prožíváte, abyste se
z toho mohly těšit v čase, který vám zbývá.
Čas konce je u vás a všechno z mého Slova se nyní naplňuje.
Ježíš
Mt 24, 36: O onom dni a hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn; jenom Otec sám.
Lk 21, 36: Buďte bdělí a proste v každý čas, abyste měli sílu uniknout všemu tomu, co se bude dít,
a mohli stanout před Synem člověka.“
2Petr 3, 10-13
10: Den Páně přijde, jako přichází zloděj. Tehdy nebesa s rachotem zaniknou, vesmír se žárem roztaví
a země se všemi lidskými činy bude postavena před soud.
11: Když tedy se toto vše rozplyne, jak svatě a zbožně musíte žít vy,
12: kteří dychtivě očekáváte příchod Božího dne! V něm se nebesa roztaví v ohni a živly se rozpustí žárem.
13: Podle jeho slibu čekáme nové nebe a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost.
Mt 24, 21-22
21: Neboť tehdy nastane hrozné soužení, jaké nebylo od počátku světa až do nynějška a nikdy již nebude.
22: A kdyby nebyly ty dny zkráceny, nebyl by spasen žádný člověk; ale kvůli vyvoleným budou ty dny
zkráceny.

Poselství Ježíše ze dne 26. ledna 2022.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com
BLÍŽÍ SE NOC
Mé děti na zemi procházejí temnými časy. Budou proti vám vydávány zákony a brzy budou
odstraněny svobody. Přeji si, abyste v této době kráčely v pokoji, děti. To, co vidíte, již bylo
předpověděno v mém svatém Slovu, nemělo by vás to překvapit.

Některé z vás budou bojovat se zoufalstvím, až se tyto věci stanou skutečností, ale to není třeba
pro ty, které nemilují svůj život až do smrti. Váš život na zemi je dočasný. Je to váš život tady se
Mnou, na kterém záleží.
Dejte si pozor, děti, abyste se v této době neobrátily k nesprávným věcem pro útěchu, neboť váš
protivník si to přeje. Právě za tímto účelem nyní klade kolem mých dětí nástrahy. Bude vás
pokoušet dočasnými rozkošemi, aby se vás pokusil dostat do hříchu. Jeho cílem je vtáhnout vás
do pasti dočasné útěchy, aby vás zničil.
Ví, že jste vyčerpané, že jste unavené z pronásledování proti vám, ale toto pronásledování proti
mému lidu bude nyní neustále vzrůstat až do konce. Nahlédněte do mého Slova, jak byste měly
reagovat. Neodpovídejte jim. Pokračujte v chůzi po mých cestách a konání mého díla, dokud je
ještě den, vidíte, že noc se rychle blíží.
Neznepokojujte se tím, co se vám děje, i když vidíte, jak je to zlé. Když vás pronásledují,
ve skutečnosti pronásledují Mne a Já jim odpovím způsobem, kterému budou zcela rozumět.
Pronásledovat děti Krále není bezvýznamná věc.
Ježíš
Da 7, 25: Bude mluvit proti Nejvyššímu a bude hubit svaté Nejvyššího. Bude se snažit změnit doby
a zákon. Svatí budou vydáni do jeho rukou až do času a časů a poloviny času,
Jak 4, 14-15
14: vy přece nevíte, co bude zítra! Co je váš život? Jste jako pára, která se na okamžik ukáže a potom
zmizí!
15: Raději byste měli říkat: „Bude-li Pán chtít, budeme naživu a uděláme to neb ono.“
Zj 12, 11: Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví. Nemilovali svůj život tak,
aby se zalekli smrti.
Jan 9, 4: Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci
pracovat.
Sk 9, 4-5
4: Padl na zem a uslyšel hlas: "Saule, Saule, proč mne pronásleduješ?"
5: Saul řekl: "Kdo jsi, Pane?" On odpověděl: "Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ."
Řím 12, 19, 21
19: Nechtějte sami odplácet, milovaní, ale nechte místo pro Boží soud, neboť je psáno: Mně patří pomsta,
já odplatím, praví Pán.
20: Ale také: Jestliže má tvůj nepřítel hlad, nasyť ho, a má-li žízeň, dej mu pít; tím ho zahanbíš
a přivedeš k lítosti.
21: Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem.

1874. Poselství Ježíše ze dne 27. ledna 2022.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

ČAS ČINŮ A ODPOVĚDÍ
Žijete v čase, který je jako žádný jiný. Vstoupili jste do doby činů a odpovědí.
V této době budou ti, kdo jdou v duchu mého nepřítele, činit mnoho věcí proti mým lidem.
Pokaždé, když něco udělají proti vám, udělají to proti Mně a Já jim odpovím.
Buďte v pokoji, mé děti, neboť všechny, které opravdu jdete se Mnou, které skutečně chodíte po
mých cestách, a ne po hříšných cestách nepřítele, váš konec je jistý. Až se vrátíte ze země, vrátíte
se domů ke Mně. Pro ty, kdo vás pronásledují, tomu tak není. Jejich konec je také jistý, ale vrátí se
ke svému otci ďáblu a stráví s ním věčnost v mukách a utrpení.
Dávejte pozor, jak tyto dny plynou, a pokračujte ve své práci pro Mne. Pokaždé, když na vás udeří,
odpovím jim. Uvidíte.
Ježíš
2Tim 3, 12-17
12: A všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, zakusí pronásledování.
13: Avšak se zlými lidmi a podvodníky to půjde stále k horšímu, neboť klamou jiné i sebe.
14: Ty však setrvávej v tom, čemu ses naučil a o čem jsi přesvědčen. Víš, od koho ses tomu naučil.
15: Od dětství znáš svatá Písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení, a to vírou v Krista Ježíše.
16: Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě,
k výchově ve spravedlnosti,
17: aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu.
Řím 12, 19-21
19: Nechtějte sami odplácet, milovaní, ale nechte místo pro Boží soud, neboť je psáno:
Mně patří pomsta, já odplatím, praví Pán.
20: Ale také: Jestliže má tvůj nepřítel hlad, nasyť ho, a má-li žízeň, dej mu pít; tím ho zahanbíš
a přivedeš k lítosti.
21: Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem.

1875. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 24. ledna 2022.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

Milovaní lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
Žehnám vám jako kníže nebeských legií v jednotě s Nejsvětější Trojicí.
Přijímejte lásku a dobro. Jsem poslán, abych vám sdělil:
Mé nebeské legie jsou připraveny na můj pokyn, aby vám pomohly čelit
pronásledování a soužení, kterému budete vystaveni.
Jako lidstvo budete svědky zneužití svobodné vůle těch, kteří, i když budou chtít změnit názor,
nebude v jejich silách to učinit.
Zlý rozhodl rozdělit Boží lid ve všech oblastech – tímto způsobem se had pohybuje, plazí se, aby
nebyl viděn. Proto vás volám, vyzývám vás, abyste žili v Boží lásce, v bratrství, neboť ďábel prchá,
když čelí zbrani Lásky. Zároveň vzývejte naši Královnu a Matku Konce času, aby vás vysvobodila
ze lstivosti Zlého.
Země je příjemcem nejen nebeských těles z vesmíru, ale také toho, co člověk sám vzal a umístil
do prostoru, aniž by předvídal, že účinky slunečních bouří, které na Slunci v této době vznikají,
ovlivní některé z těchto satelitů, které budou pro lidstvo dalším nebezpečím.
Děti Nejsvětější Trojice:
OBRAŤTE SE A ROZHODNĚTE SE PRO DOBRO!
Stvrzujte si příslušnost k našemu Králi a Pánu Ježíši Kristu a k naší Královně a Matce
Konce času tím, že se budete v tichosti modlit a rozjímat modlitbu vyznání víry.
Milované děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista:

Propast, k níž lidstvo spěje, je plná touhy po moci, touhy získat světovou nadvládu, aby ji předalo
tomu, kdo už je na zemi a vyžaduje pro sebe absolutní nadvládu nad vším, co existuje.
Katastrofa způsobená ozbrojeným konfliktem bude příčinou, že lidstvo bude bičováno
až do vyčerpání.
Nedivte se ekonomickému kolapsu velmocí. Vy, jako stvoření víry, udržujete klid duše těch,
kdo vědí, že jsou pod ochranou svého Pána a svého Boha.
Jako Boží lidé uvidíte velké zázraky ve svůj prospěch, proto vás vyzývám, abyste
neměli strach.
Boží děti, nebojte se, ale buďte si jisté, že nebudete nikdy opuštěny.
Modlete se, lidé Boží, modlete se.
Národy budou pochodovat proti národům a příroda přiměje ty, kdo si myslí, že jsou neporazitelní,
aby se sklonili. Pak už spojenci už nebudou spojenci, opustí toho, kdo je povolal do války, i když se
později opět spojí, ale ne dříve, než bude lidstvo v té či oné podobě postiženo utrpením. NEBOJTE
SE, JSME VŽDY S VÁMI, BUDETE-LI VĚRNÍ NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICI A NAŠÍ KRÁLOVNĚ
A MATCE.
Je mnoho signálů a znamení, které vás mají varovat a pohnout srdci a myslí těch, kdo jsou v této
době skeptičtí. Slunce bude zatemněno silou sopky. Země se bude stále otřásat jako předzvěst
věcí, které mají přijít.
Stůjte pevně a nezapomínejte, že náš Král a Pán Ježíš Kristus pošle svého anděla pokoje, který
vám dodá sílu pokračovat na bezpečné cestě.
Milované děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
LIDSKÁ STVOŘENÍ ZAPOMÍNAJÍ, ŽE NÁŠ KRÁL JE TEN, KDO ZNÁ VŠECHNY LIDSKÉ
ČINY A SKUTKY. BUĎTE STVOŘENÍMI DOBRA, ABYSTE ZŮSTALI NAPLNĚNÍ BOŽÍM
DUCHEM.
Kupředu! Buďte silní! Nejste sami: náš Král a Pán Ježíš Kristus vylévá svou lásku na své děti.

"Požehnaný, kdo přichází ve jménu Páně!" [Mt 21,9].
BOŽÍ LIDÉ, BUĎTE V DUCHOVNÍ POHOTOVOSTI!
Nebojte se, buďte vytrvalí.
Svatý archanděl Michael

1876. Poselství Ježíše ze dne 28. ledna 2022.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

NENECHEJTE SE ZASKOČIT
Mé děti, nenechejte se strhnout tím, co se děje kolem vás.
Mé svaté Slovo předpovědělo vše, co vidíte, že se děje. Nepřítel proti vám uvedl do pohybu svůj
plán, ale moji svatí andělé jsou kolem vás rozestaveni na ochranu, dokud nepřijde váš čas vrátit se
ke Mně domů.
Začněte nyní rychle postupovat v tom, k čemu jsem vás povolal, aby vaše odměna byla mohla být
úplná.
Zbývá málo času na dokončení všeho, k čemu jsem vás povolal.
Ježíš
Jan 9, 4: Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude
moci pracovat.
Mt 24, 6-14
6: Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách; hleďte, abyste se nelekali. Musí to být, ale to ještě
nebude konec.
7: Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha
místech.
8: Ale to vše bude teprve začátek bolestí.
9: Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno.
10: A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět;
11: povstanou lživí proroci a mnohé svedou,
12: a protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých.
13: Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.
14: A toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům,
a teprve potom přijde konec.

1877. 29. ledna 2022. Připomínka poselství Ježíše ze dne 4. ledna 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

POCHOPTE TU BITVU

Zatímco jdete těmito nejistými dny, vězte, že Já již vidím cestu, kterou jsem pro vás vytyčil.
Vaším úkolem je po ní jít a mít Mne jako svůj ústřední bod. Vaším úkolem je nedovolit nepříteli,
abyste klopýtli.

Povedu vás a postarám se o vás na každém kroku vaší cesty. Dívejte se po otevřených dveřích,
které jsem umístil před vás. Najděte cestu, k níž jsem vás povolal a vykročte na ni bez strachu
a obav. Nedovolte nepříteli, aby vás vystrašil, ale vytěsněte jeho zlý hlas.
Místo, kam jsem vás povolal, nemusí být to, po kterém toužíte nejvíc. Může to být místo,
o kterém jste neuvažovali, ale Já vím, kam vás mám umístit pro vaše bezpečí, abyste mohli ujít
zbytek své cesty.
Bude to doba čekání, protože víte mnoho o tom, co přichází, a budete čekat, abyste viděli,
až se to stane.
Nemarněte tento čas, moji drazí, ale zaujměte pozici v mém Duchu pro vítězství!
Naostřete své meče a pochopte bitvu, v níž jste, aby vás nepřítel nedostihl. Nezaměňte
tento čas čekání s časem odpočinku.
Ježíš

Ž 9, 16-17
16: Pronárody klesly do pasti, již udělaly, v síti, kterou nastražily, uvízla jim noha.
17: Hospodin tu zřejmě zjednal právo: svévolník uvízl v léčce přichystané vlastní rukou.
Ž 91, 1-4
1: Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného.
2: Říkám o Hospodinu: "Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám."
3: Vysvobodí tě z osidla lovce, ze zhoubného moru.
4: Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost.
Jan 9, 4: Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci
pracovat.
Mt 6, 19-20
19: Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde je zloději vykopávají a kradou.
20: Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani rez a kde je zloději nevykopávají a nekradou.
Př 16, 3: Svěř Hospodinu své počínání a tvé plány budou zajištěny.
Mt, 24, 13: Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.
Žid 12, 1-2
1: Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás tak
snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo,
2: s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Místo radosti, která se mu
nabízela, podstoupil kříž, nedbaje na potupu; proto usedl po pravici Božího trůnu.
1Petr 3, 15: a Pán, Kristus, budiž svatý ve vašich srdcích. Buďte vždy připraveni dát odpověď každému,
kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte.

1878. 30. ledna 2022. Připomínka poselství Ježíše ze dne 28. dubna 2011.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

TATO BOUŘE K VÁM PŘIJDE RYCHLE

Přeji si, abyste rychle postupovali vpřed ve všem, co jsem vám uložil, a to se stane, neboť již není
času nazbyt. Svět se rychle řítí ke konci a vše, co je napsáno v mém svatém Slovu, se musí naplnit,
a tak se také stane.

(V tomto okamžiku jsem v duchu viděl oblohu plnou bouřkových mraků. Bouřkové mraky se začaly
pohybovat směrem k sobě, až to vypadalo, že jsou vtahovány do rychle se pohybující spirály, jako
když se tvoří tornádo, jenže rychleji).
Bouře, kterou vidíš, jak se sbírá, bude vskutku prudká a vítr a déšť budou porážet jak dobré,
tak i zlé. Můj lid, který postavil svůj dům na skále, tuto bouři přežije, dokonce se mu během ní
bude dařit, ale mnozí jiní zahynou kvůli nedostatečné přípravě. Zahynou, protože nedbali mých
varovných slov a neuposlechli mého příkazu, aby se připravili. Připravte se, moji lidé, neboť
bouřkové mraky se stahují.
V mracích této bouře se skrývá mnoho živlů, které nevidíte pozemskýma očima. Mé děti, které mají
oči k vidění a uši k slyšení, rozpoznají tyto živly jako to, čím jsou: znamení rychle se blížícího
konce. Mé děti budou bdít, modlit se a toužit po mém návratu, zatímco ostatní budou plakat
v úzkosti a na zemi zahynou. Mé děti, ty, které Mě skutečně znají, půjdou v pokoji, který přesahuje
každé chápání i uprostřed nejhorší bouře. Moji andělé, kteří táboří kolem nich, je budou chránit
a ochraňovat, zatímco zlo bude pokrývat zemi.

(Na tomto místě jsem v duchu viděla slova 3 měsíce, ale Pán mi tento časový úsek neřekl, jen
jsem to viděla napsané v duchu).
Tato bouře k vám přijde rychle, mé děti. Připravte se, přepásejte si bedra, zabezpečte své domy
a modlete se za mé vedení skrze to, co je před vámi, a co brzy přijde, protože mnozí nebudou
připraveni. Život, jak ho znáte, se navždy změní. Tyto věci se musí stát dříve, než přijde konec.

(V duchu jsem v tomto bodě viděla dvě fáze - v jedné chvíli utišení si mnozí lidé budou myslet,
že bouře skončila, ale nebude tomu tak - druhá část bude horší než první).
Shromážděte své rodiny, mé děti. Držte se vzájemně pevně a pečujte o sebe navzájem, dokud
tato bouře nepřejde, protože je zlá.
Na zemi brzy přijdou další bouře, neviděli jste tu poslední.

(Věděla jsem, že zde mluví o bouřích v přírodě - žiji v Texasu a právě jsme prošli několika dny
prudkých bouřek a tornád).
Prudké bouře všeho druhu budou v těchto posledních dnech běžným jevem, dokud člověk nenajde
před bouřemi jiné útočiště než ve Mně.
Schovejte se ve Mně. Zásobte se ve Mně. Schovám vás pod svá křídla a ochráním vás před vším,
co přichází, mé děti, pokud jen budete poslouchat mé příkazy a utíkat se ke Mně, a ne k světu jako

k svému živiteli. Pokud poběžíte ke světu a budete se řídit svými vlastními plány, pak nenajdete
zásoby ve Mně, až začne tato bouře a svět bude muset být vaším živitelem.
Těm, kteří Mě poznali jako svého pomocníka, bude pomoženo. Ti, kdo Mi slouží a ctí Mě celou svou
podstatou, budou podporováni. Ti, kdo Mě ignorují, dokud nepřijde čas jejich nedostatku, budou
mít nouzi.
Dobře se připravte, Mé děti. Připravte se tím, že budete vzhlížet ke Mně a poslouchat mé příkazy,
které vám dávám. Poslouchejte Mě tím, že budete nadmíru poslušní, a bude se vám dařit
i v nadcházející bouři, neboť mým přáním je, aby vám nechybělo nic dobrého, co potřebujete.
Hledejte Mne nyní a Já vás povedu v přípravě vašich domovů na přicházející bouři. Postavte Mě
nad svůj vlastní život a Já vám v něm budu prospívat. Ignorujte Mě a bude to na vaše vlastní
nebezpečí.
Můžete se připravit na mou cestu nebo na cestu člověka. Kterou cestu si vyberete?
Ježíš
Mt 7, 24: A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil
svůj dům na skále.
Lk 6, 48: Je jako člověk, který stavěl dům: kopal, hloubil, až položil základy na skálu. Když přišla povodeň,
přivalil se proud na ten dům, ale nemohl jím pohnout, protože byl dobře postaven.
Mt 7, 25: Tu spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice, a vrhly se na ten dům; ale nepadl, neboť
měl základy na skále.
Fil, 4, 7: A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.
Ž 91, 11: On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách.
2Kr 6, 16-17
16Odvětil: "Neboj se, protože s námi je jich víc než s nimi."
17: Potom se Elíša modlil: "Hospodine, otevři mu prosím oči, aby viděl!" Tu Hospodin otevřel mládenci
oči a on uviděl horu plnou koní a ohnivých vozů okolo Elíši.
Ž 34, 7: Tento ponížený volal a Hospodin slyšel, ve všem soužení byl jeho spása.
Jr 1, 17: Ty však přepásej svá bedra, povstaň a vyřiď jim všechno, co jsem ti přikázal. Jen se jich neděs,
jinak tě naplním děsem z nich.
Př 31, 17: Bedra si opáše silou a posílí své paže.
Job 40, 7: „Nuže, opásej si bedra jako muž, budu se tě ptát a poučíš mě.
Ž 46, 1-2
1: Pro předního zpěváka; pro Kórachovce, píseň vysokým hlasem.
2: Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená.
Ž 46, 7: Pronárody hlučí, království se hroutí, jen vydá hlas a země se rozplývá.
Ž 62, 8: Má spása a sláva je v Bohu, on je má mocná skála, v Bohu mám útočiště.
Ž 91, 9: Máš-li útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov.
Ž 91, 4: Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost.

Ž 78, 20: "Do skály sic udeřil a potoky vod tekly proudem. Může však dát také chleba nebo opatřit pro svůj
lid maso?"
Ž 30, 10: Jaký užitek vzejde z mé krve, sestoupím-li v jámu? Což ti prach vzdá chválu, bude hlásat tvoji
věrnost?
Ž 54, 4: Slyš moji modlitbu, Bože, naslouchej slovům mých úst.

1879. Poselství Ježíše ze dne 31. ledna 2022.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
TÉMĚŘ PŘIPRAVENO
Mnohé z mých dětí odpověděly na mé volání a věnují se záležitostem Otce na zemi s velkou pílí.
Pro ty mám skvělé odměny, protože doba, v níž žijete, se nepodobá žádné jiné, která přišla před
ní. Začíná se objevovat mnoho pronásledování, ale ti, kdo jsou skutečně moji, budou pokračovat
v práci, dokud je den.
Děti, rychle se blíží noc, kdy nikdo nemůže pracovat. Přijde k vám náhle a bez varování. Mějte se
na pozoru, neboť tento druh temnoty s sebou přináší mnohá nebezpečí. Nepřítel nastražil léčky
a pasti na všechny, kdo jsou moji, a jeho touhou je zničit vás i všechny, které milujete. Buďte
bdělé. V této době buďte velmi bdělé.
Mnohé z mých dětí byly požádány, aby mohly být použity pro účely mého království. Jsou to ty
pilné, které čekají jen na to, až se otevřou dveře příležitosti, aby vstoupily, připraveny pracovat.
Pro některé z mých dětí je vaše práce tam, kde jste. Jiné z mých dětí budu přesouvat, aby pro Mne
pracovaly.
Po léta jsem vás tiše připravoval, zdokonaloval a vychovával, abyste konaly mou vůli. Jste téměř
připraveny. Abyste byly zcela připraveny, buďte hotovy odložit všechny své pozemské touhy, abyste
udělaly to, co je třeba.
Vykonat toto dílo v tomto čase vyžaduje méně od vás a mnohem víc ode Mne.
Ježíš
1Petr 3, 15
Pán, Kristus, budiž svatý ve vašich srdcích. Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by vás
vyslýchal o naději, kterou máte.
1Kor 3, 9: Jsme spolupracovníci na Božím díle, a vy jste Boží pole, Boží stavba.
2Tim 2, 15: Usiluj o to, aby ses před Bohem osvědčil jako dělník, který se nemá zač stydět, protože
správně zvěstuje slovo pravdy.
1Kor 15, 58: A tak, moji milovaní bratří, buďte pevní, nedejte se zviklat, buďte stále horlivější v díle Páně;
vždyť víte, že vaše práce není v Pánu marná.

1880. Poselství Ježíše ze dne 1. února 2022.
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PRIVILEGIA A PŘEDNOST
Některé z mých dětí se snaží pochopit, co přichází do světa kolem nich. Mé děti, které žijete
privilegované životy, protože prožíváte méně výzev než ostatní mé děti, budete bojovat více,
až se svět kolem vás rozpadne. Jste zvyklé na to, že jste schopné způsobit změnu okolností
prostřednictvím své vlastní moci a svým bohatstvím, a v tomto čase vaše způsoby selžou.
Běda těm, kdo v tomto čase budou hledat pomoc svými vlastními způsoby. Běda velmi
bohatým, kteří nikdy nepoznali protivenství, neboť budou nepřipraveni a nebudou Mě znát.
Běda těm, kdo uctívají jen sami sebe.
Život plný privilegií a předností zanechává člověka změkčilého a náchylného k požitkům a pohodlí.
Pojďte ke Mně rychle, děti, abych vás mohl začít připravovat na to, co bude brzy následovat.
Ježíš
1Tim 6, 10-12
10: Kořenem všeho toho zla je láska k penězům. Z touhy po nich někteří lidé zbloudili z cesty
víry a způsobili si mnoho trápení.
11: Ty však se tomu jako Boží člověk vyhýbej! Usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost,
mírnost.
12: Bojuj dobrý boj víry, abys dosáhl věčného života, k němuž jsi byl povolán a k němuž ses přihlásil
dobrým vyznáním před mnoha svědky.
Mt 6, 24: Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat,
k jednomu se přidá a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku.
1Tim 6, 17: Těm, kteří jsou bohatí v tomto věku, přikazuj, ať nejsou pyšní a nedoufají v nejisté
bohatství, nýbrž v Boha, který nás štědře opatřuje vším, co potřebujeme;

1881. Zpráva Glyndy Linkous ze dne 1. února 2022.
https://wingsofprophecy.blogspot.com/

VSTOUPILI JSME DO ČASU, KDY SE KŘESŤANSTVÍ STANE NELEGÁLNÍM

Můj dobrý přítel Ray Bergman z Innocence Redeemed nedávno vydal podcast s názvem

Will You Stand Strong for Jesus Under Persecution? (2-1-2022)
(Budete stát pevně za Ježíšem v čase pronásledování? 1. února 2022).
V tomto podcastu se s vámi podělil o několik nedávno odhalených zpráv, které ukazují, že jsme
vstoupili do času, kdy křesťané budou umlčováni, a křesťanství se stane nelegálním. Klade také

několik velmi podnětných otázek, nad kterými bychom se měli všichni zamyslet. Pokud se bojíme
mluvit pravdu nyní, proč věříme, že pak odoláme přijetí značky šelmy?
Pronásledování všech, kteří odmítají souhlasit s agendou šelmy, se bude stupňovat. Nebude trvat
dlouho a znamení bude zavedeno.
Mocnosti, které jsou u moci, zahájily totální útok na Boží slovo.
Svatí, modlete se za milosrdenství pro sebe i pro ty, které milujete. Uvědomte si, co se děje. Pán
už nebude soudy odvracet, ale bude svůj lid chránit, dokud nenastane čas, abychom byli povoláni
domů.
Zde je odkaz na Rayův podcast: https://www.brighteon.com/591c9372-632d-42f3-bc1e78bce1b00f02
Požehnání pro vás všechny,
Glynda
1882. Poselství Ježíše ze dne 2. února 2022.
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ODMĚNA

Nedávno jsem po ranní modlitbě zaslechla v duchu zvuk zvonu, který mi bez zjevného důvodu
připomněl americký Zvon svobody. Pak jsem uslyšela smuteční hudbu, jako byste ji slyšeli na
pohřbu, a uvědomila jsem si, že v duchu slyším, jak umírají americké svobody. O několik minut
později měl pro nás Pán poselství.
Bude to pro vás těžký čas, mé děti. Pro ty, které daly souhlas s mým zušlechťováním, to bude
méně obtížné, protože jste se staly snadněji přizpůsobivé.
Vaše svobody jsou vám před očima ukradeny. Nepřítel vašich duší spřádá plány, jak vás utlačovat,
dokud se nevzdáte a nezapřete Mě. Nejprve se o to pokusí tím, že se vás pokusí omezit "pro větší
dobro" podobně, jako před lety omezoval můj lid. (Viděla jsem Satanův palec, který tlačil na

člověka, jako by ho chtěl rozdrtit tím, že ho držel zavřeného a nehybného).

Pak vám vezme vše, co vám může vzít, ve snaze přimět vás, abyste se vzdaly a podřídily svou vůli
jeho vůli. Pokud se podvolíte, získá vaši duši a vy budete navždy jeho.
Nenechejte se oklamat, mé děti – pro ty, kdo tímto způsobem odevzdají svou vůli nepříteli,
neexistuje pokání ani spása. Ti, kdo se podvolí, obdrží značku, že jsou jeho majetkem.
Odolat bude boj, protože on bude mít moc odepřít vám vše, co potřebujete k přežití - jídlo, vodu,
přístřeší, práci. Odporovat však musíte, abyste byly zachráněny. Zachráněny budou pouze ty, které
vytrvají až do konce.
Mé děti musí být v této době velmi ostražité. Vězte, že Já jsem s vámi ve všem, čemu budete čelit
a že všechno vaše utrpení odměním velkým hněvem.
Mým dětem se nestane nic, co bych neviděl.

Ježíš
Zj 13, 11-17
11: V tom jsem viděl jinou šelmu, jak vyvstala ze země: měla dva rohy jako beránek, ale mluvila jako drak.
12: Z pověření té první šelmy vykonává veškerou její moc. Nutí zemi a její obyvatele, aby klekali před
první šelmou, které se zahojila její smrtelná rána.
13: A činí veliká znamení, dokonce i oheň z nebe nechá před zraky lidí sestoupit na zem.
14: Bylo jí dáno dělat znamení ke cti první šelmy a svádět jimi obyvatele země; rozkazuje obyvatelům
země, aby postavili sochu té šelmě, která byla smrtelně zraněna mečem, a přece zůstala naživu.
15: Je jí dáno, aby do sochy té šelmy vdechla život, takže ta socha mluvila a vydala rozkaz,
že zemřou všichni, kdo před ní nepokleknou.
16: A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce
nebo na čele cejch,
17: aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména.
Zj 14, 9-11
9: Za nimi letěl třetí anděl a volal mocným hlasem: Kdo kleká před šelmou a před její sochou,
kdo přijímá její cejch na čelo či na ruku,
10: bude pít víno Božího rozhorlení, které Bůh nalévá neředěné do číše svého hněvu; a bude mučen ohněm
a sírou před svatými anděly a před Beránkem.
11: A jeho muka neuhasnou na věky věků a dnem ani nocí nedojde pokoje ten, kdo kleká před šelmou
a jejím obrazem a nechal si vtisknout její jméno.

1883. Poselství Ježíše ze dne 3. února 2022.
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ROZPOZNEJTE ČAS
Rozpoznejte čas, ve kterém žijete, a jednejte podle toho, mé děti, neboť chaos začne brzy a bude
to doba velkých potíží pro všechny mé děti.
Zlí budou mít v této době potěšení a nashromáždí mnoho bohatství okrádáním mého lidu, ale
nezáviďte jim, děti, neboť jejich konec je jistý a jejich zkáza na ně přijde náhle a s velkou hrůzou.
Toto bohatství bude jejich posledním štěstím, které na zemi poznají. Pak budou navždy předáni
vašemu nepříteli.
V tomto čase bude mít nepřítel nad mým lidem převahu po určitý čas. Ale neklesejte na mysli,
neboť neřekl jsem vám, že od vás nikdy neodejdu, ani vás neopustím? V té době budou mnozí
z mých vlastních umučeni a jejich odměna nikdy neskončí!
Především se, děti, držte vaší nejsvětější víry. Nepřítel vás bude napadat obviněním proti mně,
bude se vás snažit odradit, bude se vás snažit přesvědčit, že kdybych vás miloval, zachránil bych
vás ze všeho toho chaosu, avšak vše, co je v mém Slovu, se musí naplnit a toto je čas, který byl
vybrán k tomu, aby se to dokončilo.
Na vás, kteří to přetrpíte, čeká věčnost se Mnou. To mějte na paměti na prvním místě, neboť ti,
jejichž mysl je upřená na Mne, budou v pokoji. Bez ohledu na to, co uvidíte, myslete na Mne.

Nikdy nezapomeňte, že vás miluji věčnou láskou.
Ježíš
Mk 13, 33-35
33: Mějte se na pozoru, bděte, neboť nevíte, kdy ten čas přijde.
34: Jako člověk, který je na cestách: než opustil svůj dům, dal každému služebníku odpovědnost
za jeho práci a vrátnému nařídil, aby bděl.
35: Bděte tedy, neboť nevíte, kdy pán domu přijde, zda večer, či o půlnoci, nebo za kuropění, nebo ráno;
Mt 24, 13: Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.
Ef 6, 13-18
13: Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno
překonat a obstát.
14: Stůjte tedy 'opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti,
15: obuti k pohotové službě evangeliu pokoje'
16: a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého.
17: Přijměte také 'přilbu spasení ' a 'meč Ducha, jímž je slovo Boží'.
18: V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte
za všechny bratry i za mne,
1Petr 5, 8-9
8: Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako 'lev řvoucí ' a hledá, koho by pohltil.
9: Vzepřete se mu, zakotveni ve víře, a pamatujte, že vaši bratří všude ve světě procházejí týmž
utrpením jako vy.
Iz 26, 3-5
3: Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem, pokojem, neboť v tebe doufá.
4: Doufejte v Hospodina věčně, neboť Hospodin, jen Hospodin je skála věků.
5: On sehnul obyvatele výšiny, město nedostupné, on je snižuje, až k zemi je snižuje, až do prachu
je sráží.

1884. Poselství Ježíše ze dne 4. února 2022.
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VY, JÁ A ONI
Mé děti, vězte, že když procházíte tímto posledním časem, moji andělé vás pečlivě střeží. Jste
mými zástupci na zemi. Jste těmi, kdo povedou poslední vzácné duše do mého království.
Vězte, že poslední probuzení začne velmi brzy a mnohé z mých dětí v něm budou hrát důležitou
úlohu.

Jak skrze vás bude v tomto čase proudit má mocná síla, vězte, že pronásledování bude opět růst.
Nepřítel se zoufale snaží zabránit těm, kteří Mě neznají, aby byli spaseni, a pokusí se o cokoli, aby
vás, Mě i je zdiskreditoval.
Jediné, na čem záleží, jsou duše přicházející do mého království. Zaměřte se na to, děti,
a nevšímejte si všeho ostatního, co se vás snaží rozptýlit, protože nepřítel udělá vše, co je v jeho
silách, aby vás od tohoto díla v tomto čase odvrátil. Na ty, kdo povedou tyto poslední duše do
mého království, čeká nejvyšší odměna!
Ježíš
Mt 6, 34: Nedělejte si tedy starost o zítřek; zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost vlastního
trápení.
Jan 15, 16: Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce
a vaše ovoce aby zůstalo; a Otec vám dá, oč byste ho prosili v mém jménu.
Př 11, 30: Ovoce spravedlivého je jako strom života, a kdo se ujímá duší, je moudrý.
1Petr 5, 8-10
8: Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako 'lev řvoucí ' a hledá, koho by pohltil.
9: Vzepřete se mu, zakotveni ve víře, a pamatujte, že vaši bratří všude ve světě procházejí týmž utrpením
jako vy.
10: A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás obnoví,
utvrdí, posílí a postaví na pevný základ.
1Kor 10, 13: Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni
zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu,
abyste mohli obstát.
Mt 5, 12: Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích; stejně pronásledovali i proroky,
kteří byli před vámi.

1885. 5. února 2022. Připomínka poselství Ježíše ze dne 30. listopadu 2017.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

ČAS VELKÉHO TERORU

V přicházejícím čase, kdy mé děti budou brány ze světa, budou ti, kdo byli ponecháni, trpět
strašným osudem. Ti, kdo stále odmítají Mne a všechno, co jsem učinil, budou opravdu trpět
konečným soudem.
Řekl jsem vám, že všichni, za něž se druzí přimlouvali, zachráním, a skutečně to učiním, ale
ostatní, kteří Mi spílali, mučili můj lid, odmítli mou velkou oběť, budou mít strašlivý konec.
Země zaútočí na ty, kdo byli ponecháni. Ti, kdo mučili mé děti, kdo sebrali všechno těm, kteří Mi
sloužili, kdo změnili zákony a učinili ze života mého lidu utrpení, budou v tom čase trpět osudem,
který si nyní nedokážete představit.

Země je začne polykat bez varování. Místy bude oheň tryskat ze země. Oheň bude také padat
z nebe. Díry v zemi se budou otvírat a náhle je pohltí. Drsné počasí je přepadne bez varování.
V tomto čase nenávisti a nelásky, se lidských srdcí zmocní velká chamtivost. Budou pozorovat jak
vše, co jim bylo drahé, jim bude vzato a někteří budou ponecháni chodit sem a tam po zemi ve
strachu a dívat se, jak to vše se stává jiným a jim ne. Budou toužit po smrti, ale nenajdou ji,
protože trest bude mnohem delší pro ty, kdo způsobili velké utrpení ostatním.

Poznámka: Viděla jsem něco, co vypadalo jako místa, kde gravitace nepracovala, jak by měla,
a lidé si nemohli vybrat, kam jít, ale byli náhle vrženi jinam, nebo se posunuli na jiná místa.
Moji lidé nebudou trpět těmito hrůzami a jinými, o nichž je psáno v mém Slovu (Viděla jsem, že má
na mysli pečetě v Knize Zjevení), neboť i když někteří budou umučeni, mučednictví bude snadnou
smrtí ve srovnání s tím, co čeká na ty, kdo budou ponecháni. I když budou mít velké bohatství
a mnozí budou mít i moc, jejich svět se stane děsivým a oni nebudou mít žádnou kontrolu nad tím,
co se jim stane.
Držte se pevně své víry, moji lidé, držte se jí a modlete se za ty, které milujete a za ty, kdo Mě
neznají, aby neviděli tyto události. Nevzdávejte se své důvěry ve Mne. Buďte znalí mého Slova,
neboť přichází čas, kdy jen Slovo ve vašem srdci bude pro vás dostupné. Až se země stane
temným a ďábelským místem, vězte, že půjdete ke Mně a neuvidíte čas Velkého teroru, který bude
koncem.
Ježíš

Mt 24, 7-14
7: Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha místech.
8: Ale to vše bude teprve začátek bolestí.
9: Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno.
10: A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět;
11: povstanou lživí proroci a mnohé svedou,
12: a protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých.
13: Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.
14: A toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům, a teprve
potom přijde konec.
2Tim 3, 1-4
1: Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy.
2: Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče, budou
nevděční, bezbožní,
3: bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému,
4: zrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít raději rozkoš než Boha,
2Tim 3, 11-13
11: pronásledování a útrapy, jaké mne stihly v Antiochii, v Ikoniu a v Lystře. Jaká pronásledování jsem
přestál, a ze všech mě Pán vysvobodil!
12: A všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, zakusí pronásledování.
13: Avšak se zlými lidmi a podvodníky to půjde stále k horšímu, neboť klamou jiné i sebe.

Lk 21, 25-2625: Budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách a na zemi úzkost národů, bezradných, kam
se podít před řevem valícího se moře.
26: Lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět. Neboť mocnosti nebeské se
zachvějí.Lk 21, 28: Když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko.
1Tes 5, 2-3
2: Sami přece dobře víte, že den Páně přijde, jako přichází zloděj v noci.
3: Až budou říkat: "Je pokoj, nic nehrozí", tu je náhle přepadne zhouba jako bolest rodičku, a neuniknou.

1886. 6. února 2022. Připomínka poselství Ježíše ze dne 24. dubna 2017.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
VÁLKA NENÍ DALEKO

(V mých původních poznámkách, ale ne v původním příspěvku: V sobotu večer těsně před 20.
hodinou jsem v duchu náhle pocítila výkřik, velký smutek z toho, co se blíží).
Moji lidé, schovejte se ve svých domovech, neboť válka není daleko a vy byste neměli být na
silnicích a cestách, až udeří, jinak toho budete velmi litovat.
Nemůžete zabránit tomu, aby se to stalo, jen se modlete o milosrdenství pro ty, kteří ještě nejsou
spaseni, neboť Já zachráním mnohé skrze vaše modlitby a prokážu milosrdenství i vám, pokud
budete takto trávit svůj čas.
Váš život, jak ho znáte, se navždy změní a už nikdy nebude stejný jako dřív. Tak to musí být a vy
musíte vydržet a vyhlížet můj brzký návrat.
Přibližte se k těm, které milujete, a vyslovte nyní svá slova lásky, neboť mnozí vám budou odňati.
Také se chystá uvolnění pohrom, které neuvidíte přicházet. Velmi dlouho jsem trpěl tímto
cizoložným národem a dívat se na vaše ohavnosti Mě unavily. Po jeho ulicích chodí zatvrzelý národ,
který nemá v úmyslu se nikdy kát.
Ve svém velkém milosrdenství varuji své vlastní, ale bezbožní zahynou ve svých hříších. Pouze ti,
za které se přimlouvají mé děti, budou zachráněni.
Zaměstnejte se, dokud nepřijdu, konáním skutků, o nichž víte, že jsou ode Mne. Při každé
příležitosti o Mně vyprávějte ostatním. Zabývejte se záležitostmi mého Otce a nezapírejte Mě před
lidmi, ať to stojí cokoli.
Půjdete domů.
Ježíš
Mt 24, 6: Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách; hleďte, abyste se nelekali. Musí to být, ale to ještě
nebude konec.
Mt 24, 13: Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.
Lk 19, 13: Zavolal si deset svých služebníků, dal jim deset hřiven a řekl jim: "Hospodařte s nimi, dokud
nepřijdu."

1887. Poselství Ježíše ze dne 7. února 2022.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

VE VÍŘE, NEBO VE STRACHU
Jak dlouho zůstanete nevšímavé, mé děti? Jak dlouho budete mlčet, když v zemi roste moc mého
nepřítele? Odvážíte se snít o tom, že se vás to nedotkne, i když to bude narůstat?
Mlčel můj Syn, když byl pronásledován? Stáhli se jeho učedníci, když byli pronásledováni od města
k městu?
Mnoho mých dětí nedokáže připravit své srdce a mysl na to, co se má stát. Z tohoto důvodu se
v době konce rozšíří sebevraždy. Mezi mými dětmi by tomu tak být nemělo, neboť jsem vás
předem varoval před tím, co přijde, a ne abyste milovaly své životy, nebo na nich lpěly.
Předem jsem vás varoval, abyste byly v mém svatém Slovu, aby vaše víra byla silná, aby se panika
mohla zmírnit.
Je na vaší volbě, jak budete čelit tomu, co je právě před vámi, zda s vírou, nebo se strachem.
Zvolte si moudře.
Ježíš
2Tim 3, 12: A všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, zakusí pronásledování.
Jan 15, 18: Nenávidí-li vás svět, vězte, že mě nenáviděl dříve než vás.
Mt 5, 44: Já však vám pravím: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují,

1888. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 30. ledna 2022.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

NEBOJTE SE, JSTE DĚTI NEJVYŠŠÍHO

Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
Toto jsou časy úzkosti pro lidstvo, které čeká, aniž by vědělo co, a i když to popírá,
tento stav se prohlubuje u lidí bez víry, kteří nemilují a neuctívají Nejsvětější Trojici.
Milovaní lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista:

"Svatý, svatý, svatý, Hospodin, Bůh všemohoucí,
ten, který byl a který jest a který přichází" [Zj 4,8].
Veliká je Boží moc, která vás vykoupila z hříchu! V této generaci, stejně jako v generacích
předchozích, je neposlušnost příčinou velkého zla pro lidstvo: člověk se bouří proti Bohu a propadá
vlastním výmyslům.
Máme vás před sebou, mé legie vás stále sledují a já vás vyzývám, abyste byli
vykonavateli Boží vůle.
ROZHODNĚTE SE TEĎ HLEDAT SPÁSU… A k tomu je třeba, abyste byli bytostmi neochvějné
a pevné víry, žíznící po spáse celého lidstva.
Co by se stalo s lidským stvořením bez Boží přítomnosti?
Co se stane s lidskými bytostmi tváří v tvář jejich svědomí?
Boží lidé, jádro Země bude nepředvídatelně vystaveno vlivu Slunce, Měsíce a nebeských těles,
která putují vesmírem a toulají se po oběžné dráze Země, což ovlivňuje živly na Zemi a lidé budou
trpět tím, čím dosud netrpěli.

V této době se musíte mít na pozoru před mořem a být ostražití, abyste neriskovali. Živly se
změnily a vrhají se na Zemi, aby ji očistily.
Země se bude nadále chvět v oblasti svého jádra, které se stává žhavější, a teplo stoupá
k povrchu.
To vede k probouzení spících sopek a činné sopky zvyšují svou aktivitu, což zabrání různým zemím
používat jejich letové trasy a lidské bytosti se nebudou moci dostat tam, kde žijí, dokud nové trasy
nebudou obnoveny.
Lidská bytost si užívá života, jako by se právě nic nedělo. Nemoci, trápící lidstvo se budou stále
vyskytovat a mutovat, s novými nemocemi, které budou trvat déle. Některé z nich se šíří vzduchem
zneužitím vědy a lidstvo o nich neví.
Lidské stvoření, které se stále více vzdaluje od Nejsvětější Trojice a od naší Královny
a Matky, se zaměřuje na požitky tohoto světa a ignoruje znamení a signály tohoto okamžiku,
ignoruje to, co naznačuje nebe.
Evropa se ocitne na počátku a bude to "Babylon"… a důsledkem toho bude trpět celé lidstvo.
Boží děti se musí vzdělávat o tom, co čeká lidstvo, a láska k Bohu neznamená držet je
v nevědomosti, v níž žije většina Božího lidu.
Informujte se, abyste nepopírali nepopiratelné a nesešli ze správné cesty.
VÍRA A ROZUM NEJSOU VE VZÁJEMNÉM ROZPORU. Vzájemně si odporují, když lidské ego
proniká do mysli lidského tvora a udržuje ji v neustálém sporu mezi vírou a rozumem. Lidské ego
je u některých bytostí silné a dokáže je svést na scestí.
Ach, lidé Boží, budete svědky síly živlů, uvedené do pohybu v důsledku změn, jimiž prochází Země
ve svém jádru. Změny, způsobené vlivem Slunce, Měsíce a asteroidů, ovlivňují změny zemského
magnetického pole, které přispívá k chvění tektonických zlomů Země.
Lidé našeho Pána a Krále Ježíše Krista:
Kdo odolá přicházejícím změnám?
Ti, kdo neochabují nebo neváhají ve vyznávání víry…
Ti, kdo se připravují ve víře a jejich důvěra v Boží milosrdenství je silnější, protože byli účastni
velikosti Svaté Trojice…
Ti zůstanou pevní.
V této době si musíte zachovat důvěru v Boží zaslíbení.

"Ti ať vzdají Hospodinu chválu za milosrdenství a za divy, jež pro divy koná:
Rozrazil bronzová vrata, železné závory zlomil"
[Žalm 107, 15-16].

Nebojte se, jste děti Nejvyššího. Nebojte se a zachovejte si víru.
Modlete se za celé lidstvo, modlete se.
SE VZTYČENÝM MEČEM VÁS OCHRÁNÍM.
Svatý archanděl Michael.

1889. Poselství Ježíše ze dne 8. února 2022.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

BEZ NADĚJE

Mé děti, kde je vaše radost? Kde je vaše síla? Tolik z vás je skleslých a bez odvahy. Vaše tváře
vypadají beznadějně. Nechápete, co se děje? Cožpak nevíte, že nepřítel vašich duší nařídil proti
vám tento úkol?
Jak se nyní naplňuje mé Slovo, nepřítel vašich duší ví, že brzy bude zavedena jeho značka. Nařídil
proti vám provedení úkolů, aby vás vyčerpal, aby rozdrtil vaši naději, vaši odvahu a pak váš odpor,
aby si mohl nárokovat vaše duše.
Váš nepřítel ví, když ztratíte naději, budete mít jen málo síly vzdorovat čemukoli dalšímu, co vám
pošle do cesty. V době, kdy bude zavedena jeho značka, mnozí kapitulují a přijmou ji v domnění,
že to vlastně není tím, co je, že to na jejich duši nic nemění a že se budou moci najíst.
Nenacházejte se mezi takovými, mé děti, neboť pokud to uděláte, už nebudete mými.
Žijete v posledních dnech před mým návratem. V této době budou bitvy jiné než kdykoli před nimi.
Také pronásledování bude jiné než kdykoli předtím, protože nyní existují nové metody
pronásledování.
Ale uvažte toto: Má mocná síla se také ukáže jako nikdy předtím a vy budete nástroji, skrze které
se na zemi projeví. Učiním mnoho mocných zázraků, abych pomohl nevěřícím vaší doby uvěřit,
že je můžete vést ke spáse, mé děti.
Radujte se ze své spásy. Ať jsou vaše tváře z křemene a své srdce připravte na to, aby vydržela,
nechť přijde cokoli.
Ježíš
Neh 8, 10-11
10: Dále jim řekl: "Jděte, jezte tučná jídla a pijte sladké nápoje a posílejte dárky těm, kdo nemají
nic připraveno. Dnešní den je zajisté svatý našemu Pánu. Netrapte se! Radost z Hospodina bude
vaší záštitou."
11: Také levité utěšovali všechen lid: "Utište se. Dnešní den je svatý, netrapte se!"
Da 7, 25: Bude mluvit proti Nejvyššímu a bude hubit svaté Nejvyššího. Bude se snažit změnit doby
a zákon. Svatí budou vydáni do jeho rukou až do času a časů a poloviny času,
Zj 13, 15-18
15: Je jí dáno, aby do sochy té šelmy vdechla život, takže ta socha mluvila a vydala rozkaz,
že zemřou všichni, kdo před ní nepokleknou.
16: A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce
nebo na čele cejch,
17: aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména.
18: To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka,
a je to číslo šest set šedesát šest.

Mt 5, 10-16
10: Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské.
11: Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně.
12: Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích; stejně pronásledovali i proroky,
kteří byli před vámi.
13: Vy jste sůl země; jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena? K ničemu již není, než aby
se vyhodila ven a lidé po ní šlapali.
14: Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře.
15: A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen; a svítí všem v domě.
16: Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci
v nebesích.
2Tim 3, 1-5
1: Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy.
2: Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče, budou
nevděční, bezbožní,
3: bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému,
4: zrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít raději rozkoš než Boha,
5: budou se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat. Takových lidí se straň.

1890. Poselství Ježíše ze dne 9. února 2022.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
INTENZIVNÍ OČIŠŤOVÁNÍ
Mé děti, čas intenzivního očišťování je u vás.
Konec se rychle blíží a má Nevěsta musí být připravena na setkání se svým Ženichem. Proto vás
očistím a připravím. Vaší úlohou je podřídit se Mi, aby očišťování mohlo být dokončeno.
Pro ty z vás, kteří se Mi již dlouho podřizují, bude toto zušlechťování jednoduché. Pro ty, které se
bránily a odmítaly provést potřebné změny, to bude velmi obtížné. Ty mé děti, které čekaly až do
konce, aby provedly změny, si vybraly následek, který nebyl mým přáním – aby na ně všechny
změny dolehly najednou. Nyní se pokořte, abych vás mohl očistit.
Toto zušlechťování bude časem, kdy se budete učit podřizovat postupně, ale zrychleně vzhledem
k probíhající době. Svět kolem vás se rychle mění a na dokončení vašeho očišťování je málo času,
proto na vás bude klást značné nároky. Volejte ke Mně, když vás to udolá, Já vám přinesu útěchu.
Pokud Mi nedovolíte, abych vás očistil nyní, budete ponechány k očistě v hrůzách Velkého soužení,
které začne velmi brzy.
Ježíš

1Petr 1, 7: Aby se pravost vaší víry, mnohem drahocennější než pomíjející zlato, jež přece též bývá
zkoušeno ohněm, prokázala k vaší chvále, slávě a cti v den, kdy se zjeví Ježíš Kristus.

Iz 48, 10: Hle, přetavil jsem tě, ne však jako stříbro, vyzkoušel jsem tě v tavicí peci utrpení.
Př 17, 3: Na stříbro kelímek, na zlato pec; srdce však Hospodin prozkoumává.

1891. Poselství Ježíše ze dne 10. února 2022.
Nástroj: Glynda Linkous (USA),
DRSNĚJŠÍ METODY
Mé děti, vstoupily jste do období intenzivního očišťování, které potrvá, dokud nebudete povolány
domů ke Mně. Je nanejvýš důležité, abyste se tomuto očišťování podřídily, jinak bude vaše cesta
nesmírně obtížná, protože budete ponechány na zemi, abyste byly později očištěny velmi drsnými
metodami.
Tyto drsnější metody byly určeny pro ty s nejtvrdším srdcem, pro ty, kteří nemají slitování
s druhými a starají se jen o sebe. Těm, jejichž bohem je jejich bohatství, prestiž, důležitost nebo
krása, kteří uctívají lidi a věci světa, v němž žijete. Nepřeji si, abyste se mezi nimi ocitli, protože
jejich cesta bude velmi obtížná a velmi krutá, protože jim musím ukázat, že Mě potřebují, než bude
příliš pozdě.
Pokud se Mi v této době plně podřídíte a učiníte nápravy, které vám ukážu, můžete jejich osudu
uniknout.
Ježíš
Jak 4, 7-10
7: Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám.
8: Umyjte si ruce, hříšníci, a očisťte svá srdce, lidé dvojí tváře!
9: Bědujte, naříkejte a plačte! Váš smích ať se obrátí v pláč a vaše radost v žal.
10: Pokořte se před Pánem, a on vás povýší.
Ef 4, 17-19
17: To vám říkám a dotvrzuji jménem Páně: nežijte tak, jako žijí pohané podle svých marných představ.
18: Mají zatemnělou mysl a odcizili se Božímu životu pro svou nevědomost a zatvrzelé srdce.
19: Otupěli, propadli bezuzdnosti a s chtivostí dělají hanebné věci.

1892. 11. února 2022. Připomínka poselství Ježíše ze dne 19. května 2017.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

PŘINÁŠÍM NÁPRAVU

Mému lidu nyní přináším nápravu, někdy způsoby, které vás překvapí. Má náprava je k vašemu
prospěchu a je vždy spravedlivá, ale mé cesty jsou vyšší než cesty vaše. Přináším nápravu způsoby,
které někdy prospívají i druhým kolem vás.

Někteří z vás se vydali na zmatené cesty, a to díky klamu nepřítele vašich duší. Vstoupili jste
do vztahů, do kterých jsem vás nevedl a které nejsou mou vůlí pro váš život. Přesunuli jste se
na místa, která jsem vám nevybral. Vyhýbali jste se odpovědnostem, které jsem chtěl, abyste
plnili. (Zde jsem viděla, že má na mysli zodpovědnosti, jako je péče o stárnoucí rodiče nebo plnění

povinností týkajících se dětí, apod.).

Mé děti, copak nevíte, že nemůžete budovat poctivý život na nespravedlivých činech? Nechápete,
co od vás požaduji? Přeji si, abyste se k druhým chovaly tak, jak byste chtěly, aby se chovali k vám
(kdybyste byly ve stejné situaci), ale nepřítel vás oklamal a vy jdete svou vlastní cestou. Nevíte,
že mnoho modliteb, které se modlíte, zůstává kvůli tomu nevyslyšeno? Když ignorujete volání
potřebných, bude ignorováno i vaše volání. Přesto se tak chováte a očekáváte, že vám požehnám.
Ve svém Slovu jsem vám dal návod, jak si přeji, abyste kráčely. Nepřekrucujte má Slova, abyste
si mohly hrát, když byste měly pracovat. Nepřekrucujte má Slova a nevěřte, že nemáte na zemi
žádnou zodpovědnost, protože to je klam nepřítele. Tyto věci jsem vám objasnil, abyste věděly,
jak máte chodit.
Nyní přináším mým lidem nápravu, neboť soud přichází do mého domu jako první a Já si přeji,
abyste netrpěli. Rychle litujte a změňte své směřování, abyste byli ušetřeni další bolesti, neboť
jsem milosrdný.
Ježíš
1Kor 13, 11: Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě, usuzoval jsem jako dítě;
když jsem se stal mužem, překonal jsem to, co je dětinské.
Gal 6, 7-8
7: Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí.
8: Kdo zasévá pro své sobectví, sklidí zánik, kdo však zasévá pro Ducha, sklidí život věčný.
Iz 3, 10-11
10: Řekněte: "Spravedlivému bude dobře, bude jíst ovoce svých skutků."
11: Běda, zle bude svévolníku, tomu se dostane odplaty za to, co páchal.
Ge 4, 7: Což nepřijmu i tebe, budeš-li konat dobro? Nebudeš-li konat dobro, hřích se uvelebí ve dveřích
a bude po tobě dychtit; ty však máš nad ním vládnout.
2Thes 3, 10: Když jsme u vás byli, přikazovali jsme vám: Kdo nechce pracovat, ať nejí!
Nu 32, 22-23
22: A země bude před Hospodinem podmaněna, vrátíte se a budete bez viny u Hospodina
i u Izraele. Pak bude tato země vaším vlastnictvím před Hospodinem.
23: Nezachováte-li se však takto, prohřešíte se proti Hospodinu. Vězte, že se vám váš hřích vymstí.
Ef 2, 8-10
8: Milostí tedy jste spaseni skrze víru.
9: Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit.

1893. 12. února 2022. Připomínka poselství Ježíše ze dne 1. února 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

VŠECHNO JE PŘIPRAVENO

V pátek, pozdě večer, jsem se uklidňovala a snažila jsem si v duchu odpočinout od stresu
a chaosu, který jsme všichni až dosud po mnoho měsíců snášeli, když můj duch začal cítit
budoucnost.
V nepříliš vzdálené budoucnosti jsem viděla dobu velkého smutku. Hlubokého a intenzivního
zármutku. Mnozí z nás už truchlí, protože jsme právě viděli, jak je americká demokracie drcena a
ponechána v prachu smečkou nepokrytě podvodných zlodějů. Ale to, co jsem viděla přicházet, byl
druh zármutku, který cítíte, když zemřel někdo, koho jste skutečně milovali.
Byl to strašný a silný zármutek.
Co je to, co vidím přicházet, Pane? Co způsobilo, že miliony lidí se tak hluboce trápí všichni
současně?
Vidím, že spolu se zármutkem je strach. Možná, že jsme viděli naše milované, jak přijali značku.
Nebo možná, že vidíme tak mnoho zabitých při pronásledování.
Možná, že naše životy se staly nesnesitelné, kvůli nově schváleným zákonům.

Každý se dřív nebo později setká se zármutkem, ale to, co vidíš, má dcero, je něco úplně jiného. Je
to pláč a nářek, protože všechno, co je dobré, ze Země odešlo, a ti, kdo Mě zapřeli, Mě viděli
přicházet a brát si mé vlastní ze Země. Truchlí, protože si příliš pozdě uvědomili, kde se bude
nacházet jejich věčný osud.
Proto jsem naléhal na mé děti, aby se horlivě modlily za ztracené a za ztracené, které milovaly.
Plačte a bědujte – držte půst a křičte ke Mně za ty, které milujete, mé děti, abych je mohl rychle
zachránit, dřív, než bude příliš pozdě. Přimlouvejte se, hlásejte mé Slovo, modlete se bez přestání,
neboť jejich duše jsou vzácné v mých očích a budete se zde z nich těšit po celou věčnost, pokud
budou spaseny.
Neuvědomujete si, jak blízko je můj návrat.
Všechno je připraveno pro váš příchod sem! Vrátím se brzy!
Ježíš

Mt 25, 13: Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu.
Mk 16, 15-18
15: A řekl jim: "Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.
16: Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen.
17: Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými
jazyky;

18: budou brát hady do ruky, a vypijí-li něco smrtícího, nic se jim nestane; na choré budou vzkládat ruce a
uzdraví je."
Jak 5, 20: Vězte, že ten, kdo odvrátí hříšníka od bludné cesty, zachrání jeho duši od smrti
a přikryje množství hříchů.
Zj 1, 7-11
7: Hle, přichází v oblacích! Uzří ho každé oko, i ti, kdo ho probodli, a budou kvůli němu naříkat všechna
pokolení země. Tak jest, amen.
8: Já jsem Alfa i Omega, praví Pán Bůh, ten, který jest a který byl a který přichází, Všemohoucí.
9: Já, Jan, váš bratr, který má s vámi účast na Ježíšově soužení i kralování a vytrvalosti, dostal
jsem se pro slovo Boží a svědectví Ježíšovo na ostrov jménem Patmos.
10: Ocitl jsem se ve vytržení ducha v den Páně, a uslyšel jsem za sebou mocný hlas jako zvuk polnice:
11: "Co vidíš, napiš do knihy a pošli sedmi církvím: do Efezu, do Smyrny, do Pergama, do Thyatir,
do Sard, do Filadelfie a do Laodikeje."

1894. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 6. února 2022.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

NEVÍRA LIDSTVA JE ŠOKUJÍCÍ
Milovaní našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
V LÁSCE A VÍŘE K VŠEMOHOUCÍMU,
BUĎTE ŽIVOTEM PRO KAŽDÉ SRDCE.
Vyzývám vás, abyste se podívali na to, co se děje na Zemi, a nehleděli jen na to, co žijete pouze
ve svém bezprostředním okolí. Tato slepota vede k nevědomosti těch, kteří tvrdí, že se nic neděje.
Země je ponořena do temnoty. Tato temnota nepochází zvenčí, ale ze zla, které se uhnízdilo uvnitř
lidského stvoření.

Žijete v době, kdy do prostředí, v němž lidský tvor žije, vtrhla nevěra, kterou lidské bytosti s chutí
přivítaly a která je vede do velké hanebnosti. Pekelní duchové si vytvořili strategii, protože znají
lidské stvoření a jeho slabost pro tělesné hříchy, a rozpoutali takovou nemravnost, že překonali
hříchy Sodomy a Gomory.
ZTRÁTA VÍRY LIDSTVA K NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICI A K NAŠEMU KRÁLI A MATCE
POSLEDNÍCH ČASŮ JE ŠOKUJÍCÍ, přesto s hrůzou a zděšením budete svědky příčiny rozkolu
v církvi.
Děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
Nevíra vůči božství podněcuje lidi vědy k tomu, aby vědu používali k ubližování svým vlastním
bratřím.
Měly byste se obávat vojenské síly největších mocností, protože mají v držení zbraně, které lidstvo
dosud nezná, a které mají velkou ničivou silu.
Rodiny se proměnily v místa individualismu a krutosti, v místa trýzně, nikoliv výchovy a lásky,
což je příznivý výsledek pro očekávání elity.
Utrpení lidské rasy bude pokračovat…
Ze země se ozývají podivné zvuky. Je to praskání tektonických desek, které připravuje silná
zemětřesení. Země je otrávená hříchy lidských generací. Jako součást lidstva víte, že přichází
obávaná třetí světová válka.
Boží lidé, mocnosti se navzájem rozohňují. Války mají své zájmy a v této době převažuje slabá
ekonomika jedné z mocností a touha po územní expanzi jiné mocnosti, která rozšířila svou ideologii
po celé zemi, podněcuje komunismus a sociální revoluce, které jsou nakonec součástí předehry
k válce.
Boží lidé, nemoc, která zachvátila celé lidstvo, je součástí tiché války, která zahájila třetí světovou
válku.
Všímejte si znamení a signálů, sledujte, jak příroda napadá zemi a vede člověka k utrpení. Živly
si nedopřávají žádný oddech.
Modlete se, děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista, mějte na paměti, že proti světově proslulým
osobnostem se připravuje spiknutí, které rozpoutá zuřivost mezi mocnostmi.
Modlete se, děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista, modlete se. Řím bude trpět až do
vyčerpání. Itálie bude velmi trpět.
Modlete se, děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista, modlete se bez odpočinku, modlete
se jako aktivní pozorovatelé, jednající k podobnosti Božího díla a jeho činů. Praktikujte
bratrství, živte se Tělem a Krví našeho božského Vykupitele přítomnými v nejsvětější
eucharistii, milujte naši Královnu a Matku, modlete se svatý růženec.
Připravte se na to, abyste byly opravdovými dětmi. Buďte především láskyplné, poslušné,
a zachovejte si víru, i když vás může zachvátit strach z toho, co uvidíte.
NEZTRÁCEJTE VÍRU. BUĎTE VYTRVALÉ A NESCHÁZEJTE Z CESTY DO SNADNOSTI
A ZDÁNLIVÉHO BEZPEČÍ.

Boží lidé nebudou nikdy opuštěni. Jsme připraveni vás bránit proti mocnostem pekla, abyste
nepodlehli zlu.
Boží požehnání neustále sestupuje na jeho věrné děti. Nebojte se, ale držte se jistoty Boží
moci, která je nad veškerou mocí.
Naše Královna a Matka zůstává pevně nad lidstvem, které vstupuje do chaosu, a podle Božího
záměru, v okamžiku zpustošení, přijde jako Matka Božího milosrdenství na pomoc Božím dětem.
V jednotě s Nejsvětějšími Srdci vám žehnám.
PŘIPRAVTE SE, BOŽÍ DĚTI, A OBRAŤTE SE TEĎ!
Přijímejte lásku shůry.
Svatý archanděl Michael
1895. Poselství Matky Spásy ze dne 9. února 2022.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

POSPĚŠTE SI, OBRÁCENÍ JE NALÉHAVÉ

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
SJEDNOCENÉ V KŘÍŽI MÉHO SYNA, VÁM ŽEHNÁM.
Kříž mého Syna je znamením vykoupení, ale k lidskému tvoru nepřichází, aniž by po něm
z celého srdce toužil a uvědomoval si své povinnosti být dítětem mého Božího Syna.

Znovu vás vyzývám k obrácení v této době duchovního nebezpečí, kdy se ďábel nejen potuluje
[1Petr 5, 8], ale také útočí na mé děti.
Víra je dílem a jednáním každého okamžiku s vůní podobnosti s působením a jednáním mého
Božího Syna.
Tato generace v duchu zeslábla… Neustále přináší ocet mému Božímu Synu [Ž 69, 21].
Často se setkávám s tím, že moji vlastní závidí svým bratrům, obtíženi tak velkou nevraživostí,
že se sklání skoro až k zemi.
Moji milovaní, buďte pokorní, neboť pokora dává moudrost [Př 11, 2], abyste rostli jako pšenice.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
OBRÁCENÍ JE PRO VÁS NEZBYTNÉ…
JAKO MATKA VÁS OCHRAŇUJI, POKUD MI TO DOVOLÍTE.
Okamžiky, ve kterých žijete, nejsou minulostí, ale přítomností.
Okamžiky, ve kterých žijete, nejsou budoucností, ale okamžiky, ve kterých žijete nyní, a proto
musíte žít přítomnost a vystoupit jako nová stvoření, obnovená a žíznící po lásce a odpuštění mého
Božího Syna, které vám nabízí ve svátosti zpovědi.
Lidé mého Syna, naříkáte, že nevidíte, necítíte mého Syna…
Zeptejte se sami sebe: jste toho hodni, nebo jste svou víru založili na vidění a slyšení? Zapomněli
jste, že kdo neviděl, ale věří, je blahoslavený? [J 20, 29].
Je naléhavé, aby se lidská bytost stala citlivější, hlubší a mající více intuice, ale to však
není její osobní úspěch, ale pochází ze spojení s Nejsvětější Trojicí.
Moje děti nejsou tiché, žijí rozptylovány v každodenním a hektickém světě. Můj Syn odpovídá svým
dětem, můj Syn je světlem pro duši, je vůní pro duši, je zvukem pro duši, je větrem pro duši, je
potravou pro duši. Můj Syn je přítomen a vy se nezastavíte.
Pěstujte víru, lásku, pokoru, dobrosrdečnost a posilujte se pro to, co přichází k lidstvu.
Člověk si své vlastní utrpení ukoval, když použil ďáblovu zbraň: NEPOSLUŠNOST, KTERÁ JE
KOŘENEM VŠEHO ZLA.
Jako Boží lidé se připravujte skrze bratrskou lásku, odhoďte hříšné a oznamte, že Očista lidského
rodu probíhá TEĎ!
JAKO MATKA TRPÍM…
MÉ DĚTI SE NEOBRÁTÍ, NEZMĚNÍ SE, NESNAŽÍ SE ZMĚNIT.
Rychle zapomínáte, že Slunce a Měsíc ovlivňují Zemi a lidstvo.
Zapomínáte, že události dusí lidstvo, a vy se stále díváte na obrazy lidského utrpení.
Uprostřed Velkého očišťování vám můj Syn pošle tolik duchovní úlevy! Pošle vám svého anděla
pokoje, aby vás posílil, jinak by pro vás bylo těžší snášet tolik bolesti, která přichází. A mé děti,

obrátily se?
Pokračujte v růstu víry, živte se Tělem a Krví mého Božího Syna.
Nebojte se, ve víře jsou velké zázraky.
Pospěšte si, obrácení je naléhavé.
Žehnám vám ve Jménu mého Syna, žehnám vám svou láskou.
Matka Maria
1896. 13. února 2022. Připomínka poselství Ježíše ze dne 26. března 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

ŘÁD VĚCÍ

Mé děti, otřesu váš svět znovu a budou to větší otřesy než dřív, a v mnoha úrovních.
V tomto otřásání začnu třást shora dolů. Dívejte se, protože tyto otřesy začnou mezi vašimi vůdci.

Poznámka: Viděla jsem mixovací nádobu, jak je s ní třepáno – jeden z těch pohárů opatřených
víčkem, v nichž připravujete zdravé směsi – jak se třepe, třepe, třepe a třepe opravdu důkladně…
Příště otřesu národy a vy uvidíte v těchto národech nestálost. Přijde náhlá změna. Vznětlivost bude
stoupat. To je nebezpečný čas pro celé lidstvo, protože hněv lidí nebude spravedlivý, ale
zakořeněný v těle.
Potom otřesu řádem všech věcí. Vidíte to dokonce i teď na vašem počasí, ale tyto otřesy budou
mít vážné následky, protože Já otřesu a změním počasí, abych je učinil daleko víc nepředvídatelné
než dřív. Mnozí kvůli tomu zemřou, ale Já jsem připravil tyto otřesy tak, aby byly příčinou toho, že
mnozí budou volat mé jméno a ti, kdo to učiní, budou zachráněni. Na závěr otřesu zemí. Prudce
zatřesu zemí, aby lidé ze strachu prosili hory, aby na ně padly.
Nic nebude jisté. Ani slunce, ani měsíc, dokonce ani půda, na níž stojíte. Naplánoval jsem konec,
aby lidé ode Mne očekávali pomoc, aby ke Mně křičeli. Ti, kdo Mě dobře znají, neuvidí tato krutá
soužení, neboť Já je povolám ke Mně domů.
Modlete se bez přestání za ty, které milujete, aby neviděli přicházet tento čas, neboť je zamýšlen
vyděsit ty, kdo Mne popírají.
Ježíš
Jan 3, 16-19
16: Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul,
ale měl život věčný.
17: Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen.

18: Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, již je odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného
Syna Božího.
19: Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich
skutky byly zlé.
Př 3, 5-7
5: Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.
6: Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.
7: Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať.
Iz 34, 1-2
1: Přistupte, pronárody, a slyšte, národy, pozorně poslouchejte! Ať to slyší země se vším, co je na ní, svět
i vše, co na něm vzchází!
2: Hospodin je rozlícen na všechny pronárody, rozhořčen na všechny jejich zástupy. Zničí je jako klaté,
vydá je na porážku.
Iz 59, 1: Hle, Hospodinova ruka není krátká na spasení, jeho ucho není zalehlé, aby neslyšel.
Iz 59, 8: Cestu pokoje neznají, není práva v jejich stopách. Dělají si křivolaké cesty, kdo se jimi ubírá,
nepozná pokoj.
Iz 59, 14-19
14: Právo je úplně potlačeno, spravedlnost stojí někde v dáli, pravda klopýtá po náměstí, a co je správné,
nemůže vstoupit.
15: Pravda vyprchala, kořistí stane se ten, kdo se varuje zlého. Hospodin to však vidí a je zlé v jeho očích,
že není žádného práva.
16: Vidí, že není nikoho, žasne, že nikdo nezasáhne. Zachrání ho jeho paže, podepře ho jeho spravedlnost.
17: Oděl se spravedlností jako pancířem a na hlavě má přilbu spásy, oděl se rouchem pomsty, jako
pláštěm zahalil se rozhorlením.
18: Podle vykonaných skutků odplatí svým protivníkům rozhořčením, svým nepřátelům za to, co páchali,
ostrovům odplatí za spáchané skutky.
19: I budou se bát Hospodinova jména na západě a jeho slávy na východu slunce, neboť se přivalí jako
dravá řeka, kterou Hospodinův vítr žene vpřed.
Zj 6, 12-17
12: A hle, když rozlomil šestou pečeť, nastalo veliké zemětřesení, slunce zčernalo jako smuteční šat,
měsíc úplně zkrvavěl
13: a nebeské hvězdy začaly padat na zem, jako když fík zmítaný vichrem shazuje své pozdní plody,
14: nebesa zmizela, jako když se zavře kniha, a žádná hora a žádný ostrov nezůstaly na svém místě.
15: Králové země i velmoži a vojevůdci, boháči a mocní – jak otrok, tak svobodný, všichni prchali do hor,
aby se ukryli v jeskyních a skalách,
16: a volali k horám a skalám: „Padněte na nás a skryjte nás před tváří toho, který sedí na trůnu, a před
hněvem Beránkovým!“
17: Neboť přišel veliký den jeho hněvu; kdo bude moci obstát?

1896. 13. února 2022. Připomínka poselství Ježíše ze dne 26. března 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

ŘÁD VĚCÍ

Mé děti, otřesu váš svět znovu a budou to větší otřesy než dřív, a v mnoha úrovních.
V tomto otřásání začnu třást shora dolů. Dívejte se, protože tyto otřesy začnou mezi vašimi vůdci.

Poznámka: Viděla jsem mixovací nádobu, jak je s ní třepáno – jeden z těch pohárů opatřených
víčkem, v nichž připravujete zdravé směsi – jak se třepe, třepe, třepe a třepe opravdu důkladně…
Příště otřesu národy a vy uvidíte v těchto národech nestálost. Přijde náhlá změna. Vznětlivost
bude stoupat. To je nebezpečný čas pro celé lidstvo, protože hněv lidí nebude spravedlivý,
ale zakořeněný v těle.
Potom otřesu řádem všech věcí. Vidíte to dokonce i teď na vašem počasí, ale tyto otřesy budou
mít vážné následky, protože Já otřesu a změním počasí, abych je učinil daleko víc nepředvídatelné
než dřív. Mnozí kvůli tomu zemřou, ale Já jsem připravil tyto otřesy tak, aby byly příčinou toho,
že mnozí budou volat mé jméno a ti, kdo to učiní, budou zachráněni. Na závěr otřesu zemí. Prudce
zatřesu zemí, aby lidé ze strachu prosili hory, aby na ně padly.
Nic nebude jisté. Ani slunce, ani měsíc, dokonce ani půda, na níž stojíte. Naplánoval jsem konec,
aby lidé ode Mne očekávali pomoc, aby ke Mně křičeli. Ti, kdo Mě dobře znají, neuvidí tato krutá
soužení, neboť Já je povolám ke Mně domů.
Modlete se bez přestání za ty, které milujete, aby neviděli přicházet tento čas, neboť je zamýšlen
vyděsit ty, kdo Mne popírají.
Ježíš
Jan 3, 16-19
16: Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul,
ale měl život věčný.
17: Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen.
18: Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, již je odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného
Syna Božího.
19: Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich
skutky byly zlé.
Př 3, 5-7
5: Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.
6: Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.
7: Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať.
Iz 34, 1-2
1: Přistupte, pronárody, a slyšte, národy, pozorně poslouchejte! Ať to slyší země se vším, co je na ní, svět
i vše, co na něm vzchází!

2: Hospodin je rozlícen na všechny pronárody, rozhořčen na všechny jejich zástupy. Zničí je jako klaté,
vydá je na porážku.
Iz 59, 1: Hle, Hospodinova ruka není krátká na spasení, jeho ucho není zalehlé, aby neslyšel.
Iz 59, 8: Cestu pokoje neznají, není práva v jejich stopách. Dělají si křivolaké cesty, kdo se jimi ubírá,
nepozná pokoj.
Iz 59, 14-19
14: Právo je úplně potlačeno, spravedlnost stojí někde v dáli, pravda klopýtá po náměstí, a co je správné,
nemůže vstoupit.
15: Pravda vyprchala, kořistí stane se ten, kdo se varuje zlého. Hospodin to však vidí a je zlé v jeho očích,
že není žádného práva.
16: Vidí, že není nikoho, žasne, že nikdo nezasáhne. Zachrání ho jeho paže, podepře ho jeho spravedlnost.
17: Oděl se spravedlností jako pancířem a na hlavě má přilbu spásy, oděl se rouchem pomsty, jako
pláštěm zahalil se rozhorlením.
18: Podle vykonaných skutků odplatí svým protivníkům rozhořčením, svým nepřátelům za to, co páchali,
ostrovům odplatí za spáchané skutky.
19: I budou se bát Hospodinova jména na západě a jeho slávy na východu slunce, neboť se přivalí jako
dravá řeka, kterou Hospodinův vítr žene vpřed.
Zj 6, 12-17
12: A hle, když rozlomil šestou pečeť, nastalo veliké zemětřesení, slunce zčernalo jako smuteční šat,
měsíc úplně zkrvavěl
13: a nebeské hvězdy začaly padat na zem, jako když fík zmítaný vichrem shazuje své pozdní plody,
14: nebesa zmizela, jako když se zavře kniha, a žádná hora a žádný ostrov nezůstaly na svém místě.
15: Králové země i velmoži a vojevůdci, boháči a mocní – jak otrok, tak svobodný, všichni prchali do hor,
aby se ukryli v jeskyních a skalách,
16: a volali k horám a skalám: „Padněte na nás a skryjte nás před tváří toho, který sedí na trůnu, a před
hněvem Beránkovým!“
17: Neboť přišel veliký den jeho hněvu; kdo bude moci obstát?

1897. Poselství Ježíše ze dne 14. února 2022.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

POJĎTE SE MNOU DO ÚSTRANÍ
Mé děti, v zákulisí vašeho světa se dějí věci, které vás dramaticky ovlivní. Potřebuji každé z vás
připravit na to, co přichází.
Z tohoto důvodu je nanejvýš důležité, abyste se Mnou začaly chodit do ústraní (na čas o samotě,
kdy současně neděláme nic jiného), abych vám mohl předat to, co potřebujete, abyste mohly
pokračovat o něco déle.

Mnohé z vás připravuji na to, abyste mohly být povolány ke Mně domů. Vaše práce na zemi je
téměř u konce. Vám, které jste povolány domů, prokazuji velkou milost. Velké milosrdenství, neboť
den ode dne přibývá zla a váš svět je stále temnější. Roste nesnášenlivost vůči těm, kdo věří v mé
Jméno. Brzy bude svět pro vás, kteří Mě milujete, téměř nesnesitelný.
Vezměte si do hlavy chodit se Mnou každý den do ústraní a NEZAPOMEŇTE to udělat, protože je
to zcela nezbytné pro vaše přežití v této době.
Pokud to budete odkládat, budete velmi litovat.
Ježíš

Lk 6, 12: V těch dnech vyšel na horu k modlitbě; a celou noc se tam modlil k Bohu.

1898. Oznámení paní Glyndy Linkous ze dne 16. února 2022.
https://wingsofprophecy.blogspot.com/

OZNÁMENÍ - změny v JPH (JPH: Just Praise Him – Jen Jej Velebte)

Nedávno jsem se dozvěděla, že se vyskytly určité problémy s moderováním komentářů
a komentářovým fórem (Disqus) a možná i s blokováním lidí z JPH, kteří by na tomto fóru
být blokováni neměli.
Nikdy nebylo a nebude mým záměrem, aby na JPH vznikalo nepřátelské nebo rozzlobené
prostředí nebo aby se někdo pokoušel vnucovat někomu jinému to, čemu věří.
Tvrdě jsem pracovala na tom, abych vytvořila láskyplnou a přátelskou atmosféru, kde každý může
vytvářet bratrstvo a vzájemně se povzbuzovat.
Bohužel jsem si nedávno uvědomila, že takové prostředí nemáme. Po mnoha modlitbách se tyto
problémy řeší a dochází ke změnám.
Mým cílem je, aby se JPH opět stala klidným, pokojným a šťastným místem pro společenství.
Prosím, mějte se mnou při zavádění těchto změn trpělivost.
Děkuji vám za vaši trpělivost.
Glynda Linkous

Poznámka admina:
Mnozí čtenáři si vzpomenou, že naše stránka prošla podobnými peripetiemi. Žel, na fóru se objevily
příspěvky, které šly proti duchu pokoje i proti Božím poselstvím a měly spíše za cíl rozložit naše
malé společenství a webovou stránku zničit zevnitř.

Situace dospěla tak daleko, že admin Peter byl přinucen podstatným způsobem stránku změnit
a pro fórum určit striktní pravidla, která se mnohým čtenářům nelíbila. Tak vznikla nová podoba
stránky, jak ji znáte dnes.
Važte si toho, že máte fórum, milí přátelé, není to samozřejmost.
1899. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 12. února 2022.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

DŮVĚŘUJTE SÍLE MODLITBY
Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
Přicházím s požehnáním našeho Krále oslovit každé z jeho dětí.
Zůstaňte v pokoji, bratrství, jednotě a především v lásce, která pochází
z Nejsvětějších Srdcí.
Je nutné, aby každý člověk vytrval ve víře a byl stvořením dobra, měl laskavé srdce
a zahájil radikální změnu života.
JAKO BOŽÍ LIDÉ SE MUSÍTE VZDÁT VŠECH SPORŮ, JINAK LIDSKÁ VŮLE VÁS PŘIVEDE
DO POKUŠENÍ A PADNETE DO HNILOBNÝCH VOD.
Jak vám můžeme vysvětlit, že tento čas je časem naplnění proroctví, kterých může být několik
najednou?
Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista, vyzývám vás k obrácení, a místo toho lidská stvoření živí
ve svých srdcích nepatřičné city, které nebudou moci být vyhnány, dokud se skutečně nesetkáte
s naším Králem a Pánem Ježíšem Kristem.
Boží lidé, přijměte našeho Krále a Pána přítomného ve svátosti eucharistie, je to nezbytné.

Satanovi spojenci chtějí zabránit příchodu našeho milovaného anděla pokoje, abyste
jako Boží lidé nebyli pod jeho ochranou.
Musíte být opravdovými dětmi, a ne špatné kopie skutečného Božího dítěte.
Věrný lide, velká část světových mocností se zapojí do těžkého válečného činu. Spojením s Orlem
(1) se některé země snaží být silné. Přijde okamžik zrady a Orel bude opuštěn některými ze svých
spojenců, kteří se spojí a v jediném činu jej opustí a zanechají velmi zraněného. Znovu se vrátí na
stranu Orla, když vše bude v chaosu a moc národů se upevní.
Modlete se, děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista, ďábel připravuje vyslance, aby
zabránil příchodu našeho milovaného anděla míru.
Modlete se, děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista, obětujte své bratrské skutky a činy,
abyste potlačili lstivost zla.
Modlete se, děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista, modlete se za lidstvo, které bude
překvapeno zemětřesením, které otřese Zemi na různých místech.
Kupředu, lide Boží!
SE VZTYČENÝM MEČEM VÍRY V RUCE…
I NADÁLE DŮVĚŘUJTE SÍLE MODLITBY.
Jděte vpřed ve víře, beze strachu!
OCHRANA MÝCH LEGIÍ VÁS PROVÁZÍ.
Žehnám vám a chráním vás.
Svatý archanděl Michael
(1) Spojené státy.
1900. Sdělení Glyndy Linkous ze dne 16. února 2022.
https://wingsofprophecy.blogspot.com

BŘEMENO PŘÍMLUVCE

Dnes ráno mi někdo poslal e-mail s dotazem, tak jsem si řekla, že se s vámi všemi také podělím
o to, co je to Břemeno přímluvce, kdyby to náhodou někdo další potřeboval vědět.
Cítili jste někdy, jak se vám při modlitbě zvedá v duši strašný zármutek? Někdy dokonce až tak,
že jste před Pánem plakali? Přemýšleli jste někdy, co to bylo?
To, co cítíte, je Břemeno přímluvce. Pán ho klade na ty, kdo jsou povoláni přimlouvat se za
ztracené duše. Moje sladká jižanská maminka byla přímluvkyní. Celý svůj 87letý život se tiše
přimlouvala za ztracené a svědčila každému, koho potkala. V dobách dálkových telefonátů,
když k telefonní lince přišel operátor, svědčila mu maminka o Ježíši.

Po celém světě je mnoho duší, které nemají v rodině jediného křesťana, který by se za ně modlil
do království. Pán tedy ve svém nekonečném milosrdenství stvořil přímluvce. Když pozvedneme
ztracené před jeho trůn, On zachrání toho či onoho a pak je obdaruje, aby se také přimlouvali,
evangelizovali, kázali nebo cokoli jiného, aby přivedli další duše. Jeho plán je jako krásná tapiserie.
Tolik propletených vláken.
Chce, abyste to udělali, pokud to cítíte, a to tak, že k Němu budete volat, aby zachránil ztracené.
Volat znamená jít do hluboké intenzivní modlitby (nebo hlasité modlitby, pokud to máte raději).
Modlit se a modlit se a vroucně Jej prosit, aby tyto duše zachránil. Pán přišel hledat a zachraňovat
to, co je ztracené – jde Mu o duše, a to zejména nyní, kdy se dveře na svatební hostinu brzy
zavřou, a nikdo další nebude vpuštěn. Truchlí nad každým člověkem, který Jej odmítá, protože vidí,
jaká muka budou trpět na věčnosti.
Odměna za práci přímluvce je velmi (VELMI) velká. Někdo, kdo před lety navštívil nebe, řekl, že
přímluvci - malé babičky a další, kteří se léta tiše modlili v zákulisí a na zemi za to nedostali žádné
"zásluhy", se ve skutečnosti nacházejí nejblíže Pánu v nebi. Není to úžasné? Nemohu ručit za to,
zda nebe navštívili, nebo ne, ale právě tak si Pán cení všeho, co děláme, abychom pomohli přivést
duše do království Božího.
Vynaložte svůj čas na zemi ukládáním pokladů v nebi. Brzy tam půjdeme a vy se z nich budete
moci těšit celou věčnost.
Glynda
Př 11, 30: Ovoce spravedlivého je jako strom života, a kdo se ujímá duší, je moudrý.

1901. Poselství Ježíše ze dne 17. února 2022.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

NEJSTE JAKO JÁ
Proč mají moji lidé čas na všechno kromě Mne?
Proč předstíráte, že jsem na prvním místě, a vynecháváte Mě ze všeho, co děláte?
Moje děti tvrdí, že jsou moje, ale tolik z vás se Mi vůbec nepodobá.
Je to nebezpečná cesta, po které jdete, mé děti. Zvažte své cesty a odvraťte se od své hříšnosti,
dokud je ještě čas.
Ježíš
Mt 7, 37: On mu řekl: "Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou
myslí."
Mt 15, 8: Lid tento ctí mě rty, ale srdce jejich je daleko ode mne;
Mt 10, 38: Kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden.
Mt 7, 23: A tehdy jim prohlásím: "Nikdy jsem vás neznal; jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti."

1902. Poselství Ježíše ze dne 19. února 2022.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
PŘEDE MNOU

Tohle se mi vybavilo v duchu před několika měsíci, když jsem právě zadala objednávku přes
internet a odkládala jsem si kabelku. Měla jsem v úmyslu pomodlit se své dlouhé dekretální
modlitby, ale stále jsem se rozptylovala.
Vidíš, jak přede Mnou stále upřednostňuješ jiné věci???

A pak mi ukázal, že kdykoli odkládám modlitby svých dekretálních modliteb, že to není jedno
rozhodnutí odložit modlitby na později, je jich asi padesát. Je to sled rozhodnutí, jedno za druhým.
Pak mi minulou neděli ráno během bohoslužby znovu ukázal, že jeho děti dávají přednost všemu
ostatnímu před Ním, a já jsem začala dostávat toto Slovo:
Příliš mnoho mých dětí je spokojeno s tím, že slávu přinášejí jiní. Dávám každému z vás tento
úkol.
Každé z vás je zodpovědné vnést energii, vzrušení a pomazání do každé bohoslužby. Proč přede
Mnou netančíte? Proč nezpíváte nahlas při uctívání mého svatého Jména? Proč nejste nadšené,
když přicházíte do mého domu?
Buďte buď horké, nebo studené, ale nepřicházejte do mého domu vlažné.
Přicházíte a cítíte, že jste se [na mši] nepodílely, ale nepodílíte se, protože si přinášíte vlastní
zavazadla… Jste tak snadno rozptýlené, mé děti. Toužím s vámi strávit tento čas, ale vaše
myšlenky jsou zaměřené na světské záležitosti.
Když tyto věci přinášíte do mé Přítomnosti, urážíte Mě! Vaše mysl by měla být zaměřena na Mne,
i když přicházíte do mého domu. Ne na své vlastní situace.
Jak můžete vstoupit do mé Slávy, když takto přicházíte?
Ježíš
Zj 3, 15-18
15: Vím o tvých skutcích; nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený anebo horký!
16: Ale že jsi vlažný, a nejsi horký ani studený, nesnesu tě v ústech.
17: Vždyť říkáš: Jsem bohat, mám všecko a nic už nepotřebuji! A nevíš, že jsi ubohý, bědný a nuzný,
slepý a nahý.
18: Radím ti, abys u mne nakoupil zlata ohněm přečištěného, a tak zbohatl; a bílý šat, aby ses oblékl
a nebylo vidět tvou nahotu; a mast k potření očí, abys prohlédl.
Mt 6, 33: Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.
Mt 22, 37: On mu řekl: "Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou
svou myslí."

1903. Poselství Ježíše ze dne 16. února 2022.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

ZACHOVEJTE SI TRVALOU PROZÍRAVOST

Moji milovaní lidé, žehnám vám.
MÉ SRDCE NEUSTÁLE TOUŽÍ MÍT VÁS VE MNĚ.
Děti, mluvím k vám, abyste si zachovaly trvalou prozíravost, neboť šílenství lidí u moci je extrémní.
Neanalyzují důsledky svých činů, ale nechávají se unášet impulzy, aby se jejich touhy naplnily.
Dozvíte se o útoku na vůdce, o bezdůvodném útoku, a to způsobí, že na zem dopadne oheň.
Mé děti:
Slunce ve svém extrémním vyzařování ohnivých proudů na Zem, vydává velké teplo. Uvidíte, jak
příroda vysychá uprostřed mimořádných veder. Člověk se bude cítit neschopný udržet se na zemi.
Právě v této chvíli přijde nevědomí před lidstvo, ovládané tvory v mocných rukou, kteří způsobí,
že mé děti podlehnou tragédii zhoubné světové války.
Mé děti:
MUSÍTE BÝT STVOŘENÍ PŘIPRAVENÁ NA OBRÁCENÍ, ALE TEĎ! NEŽ BUDE POZDĚ…
Zlo povstane, budete si myslet, že vás opouštím, když uvidíte své bratry povstat za bílého dne
proti Mně. Oltáře v mých chrámech budou zničeny a vše, co obsahují, bude zničeno.
Lidská stvoření touží vymazat všechny stopy po Mně. To se jim nepodaří, bylo by to, jako by
mohla žít bez vzduchu. Bude to čas bolesti a naděje, protože pošlu svého milovaného svatého
archanděla Michaela, mého milovaného strážného anděla pokoje, aby vás podporoval mým
Slovem a vyzýval vás, abyste pokračovali v odporu vzhledem k blížícímu se příchodu mé Matky,
která bude bojovat proti zlu.

Můj lide, pamatuj na mého věrného Eliáše [Král 10, 18 a 20].
PŘIPRAVTE SE NA OBRÁCENÍ!
VÍRA JE NEZBYTNÁ PRO KAŽDÉ Z MÝCH DĚTÍ, ABY ZŮSTALY BEZ POCHYBNOSTÍ O MÉ
LÁSCE K MÉMU LIDU.
Modlete se, mé děti, modlete se za mou církev.
Modlete se, mé děti, modlete se, Země se bude otřásat silněji.
Modlete se, mé děti, modlete se a čiňte pokání, vyznávejte hříchy a žijte v milosti.
Modlete se, mé děti, modlete se, udržujte mír se svými bratry.
Modlete se, mé děti, modlete se za vesmírné utrpení pro lidstvo.
Buďte opatrné, mé děti, přijďte ke Mně, i když většina lidstva se staví proti Mně. Zachovejte si
víru, neztrácejte ji ani na okamžik. Víra je zlato v srdci, v mysli a v mých myšlenkách. Bez víry
nejste nic, bez víry vás každý vítr zavane na tu či onu stranu.
Žehnám vám, moji lidé, žehnám vám, děti.
Můj pokoj ať je v každém z vás.
Váš Ježíš
1904. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 19. února 2022.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

MĚLI BYSTE SE PŘIPRAVIT

Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista:

JAKO KNÍŽE NEBESKÝCH LEGIÍ A Z BOŽÍHO PŘÍKAZU SE S VÁMI DĚLÍM A PŘIKAZUJI
VÁM POSLUŠNOST A POKOJ.
Vyzývám vás k bratrství, abyste si navzájem pomáhali. Uskutečňujte Boží poselství. Nejenže si je
přečtěte, ale každou výzvu si uvědomte a přiveďte do života, abyste byli připraveni na nečekané
činy, které mohou lidstvo potkat.
Příroda stále postupuje, člověk bude stále trpět živly, které sílí a stávají se stále více
nepředvídatelné.
Dospívejte s duchovním pokrmem: svatou eucharistií. Buďte bytostmi neochvějné víry, nezoufejte
nad žádnou zprávou. Posilujte se láskou k Nejsvětější Trojici a k naší Královně a Matce Posledních
časů.
Duchovní boj je silný, zuří po celé Zemi a nad celým lidstvem.
JAKO VAŠI OCHRÁNCI VÁS VYSVOBOZUJEME Z TOLIKA NEŠTĚSTÍ, Z TOLIKA PÁDŮ,
POKUD NÁM TO DOVOLÍTE.
Chapadla Antikrista se kvapně pohybují, aby roznítila mysl vůdců mocností. Jádrem války není to,
co je vám předkládáno, ale spíše je to ekonomika země severu (1) a touha po moci medvěda (2).
Nedívejte se na povrch, ale jděte hlouběji.

(V tu chvíli mi svatý archanděl Michael dává vizi obrovského medvěda, který se dívá na vše,
co se děje vedle něj. Když se na něj dívám, dělá na mě dojem, nic mu neunikne, všechno
předvídá. Dívám se také na orla, který představuje zemi severu, který se pohybuje z jednoho
místa na druhé, přilétá a odlétá, naléhavě hledá podporu, ale medvěd podporu nepotřebuje,
má v rukou zcela neznámou zbraň, která mu usnadní zneškodnit jeho protivníky).
Svatý archanděl Michael mi říká:
Jako lid našeho Krále a Pána Ježíše Krista byste se měli připravit!…
A svatý archanděl Michael mocně mává rukama a říká: "Toto pokolení neposlouchá! Tato generace
na nic nedbá!…"
Náš Král a Pán Ježíš Kristus vás naléhavě žádá, abyste se duchovně připravili, abyste si připravili
jídlo a vše, co je nezbytné, a zároveň abyste si ponechali osobní léky a další věci, které budou
užitečné proti pohromě, kterou ďábel připravil.
Musíte mít léky, které vám dalo nebe (3), abyste překonali přicházející nemoci. Uzdraví vás pouze
víra v to, co vám zjevil Otcův dům, spolu s přijímáním svátostí. O svátostech nehloubejte, všechny
závisí na vaší víře.
Používejte olej Dobrého samaritána, olej svatého archanděla Michaela, měsíček lékařský
na krvácivé nemoci. Je důležité posílit imunitní systém. Dcero, vysvětli jim, co ti ukazuji.

(Svatý archanděl Michael mi ukazuje, jak nás zlo napadne uprostřed války. Nejprve dojde
k duchovnímu útoku, poté k materiálnímu útoku na potraviny, oblečení, léky, které jsou pro
některé lidi nezbytné, a k omezení osobních svobod v důsledku nové nemoci).
Svatý Michael Archanděl pokračuje:

Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista, znovu se objeví útoky. Necestujte, nespěchejte, počkejte,
bude to velmi nebezpečné. Nemoc se bude šířit lidmi a v mezinárodních dopravních prostředcích.
Buďte opatrní.
Boží lidé:
VYTRVEJTE, BUĎTE STVOŘENÍ VÍRY, POKRAČUJTE BEZ VÁHÁNÍ.
"KDYŽ BŮH JE S VÁMI, KDO JE PROTI VÁM?" [Řím 8,31].
Naše Královna a Matka Posledních časů vás drží pod svým pláštěm, chrání vás, pokud jste
poslušní.
Žehnám vám láskou našeho Krále a Pána Ježíše Krista.
Svatý Michael Archanděl

(1) Spojené státy
(2) Rusko
(3) http://poselstvi-zbytku.org/pdf/choroby.pdf

1905. 20. února 2022. Připomínka poselství Ježíše ze dne 16. října 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

RUKA NEPŘÍTELE

Ti, kdo jsou v tomto čase povoláni, aby se modlili, dostali zvlášť důležitou práci. Jsou jako vysoce
trénovaní bodyguardi, kteří se starají o krytí pracovníků, přidělených k jiným úkolům. V duchu jsem
viděla, že někteří, určení k tomu, aby se modlili, se nemodlí, a to se děje ve velkém měřítku. Bůh
povolal zvláštní skupinu, aby se intenzivně modlila a přimlouvala. Byla jí přidělena specifická oblast
a lidé, aby se stále modlili. Mnozí zcela odmítají odpovědět na toto volání, ale ostatní jen nedělají
svou práci. Scéna se změnila a já jsem je uviděla venku, jak si hrají na hřišti. Pán mi ukázal, že to
byla ruka nepřítele při práci.
Přihodí se nehody a neštěstí, když ti, které jsem povolal, odmítají konat mou vůli. Budu vás hnát
k zodpovědnosti. Dal jsem vám moc nad světem, ve kterém žijete, ale vy jste ji nepřevzali.
Zapomněli jste na ni z nedbalosti, když jste běželi ven si hrát. Kvůli tomu mnozí nebudou tam, kde
měli být, až události přijdou a budou zabiti. Nepřítel vás volá ven si hrát, Já vás volám k práci, ale
vy následujete pištce, který odpískává čas ke hře.
Protože jste vycvičeni poslouchat nepřítele a ne Mne, budete na špatném místě. Protože jste
neudrželi své místo, krytí, které jsem vám přidělil, bude chybět, a mnozí, kteří neměli být až dosud
vzati, vzati budou. Poženu vás kvůli tomu k zodpovědnosti.
Mé Tělo by mělo pracovat jako dobře naolejovaný stroj, ale když mé děti jsou neposlušné, není
tomu tak. Když si vás větší počet hraje, ostatní jsou roztěkané a přestávají pracovat. (Viděla jsem,

jak jedno dítě ve třídě zlobí, ostatní také přestanou pracovat a žádné nedokončí práci).

Mé děti, ještě stále nepoznáváte ruku nepřítele ve svých životech? Stále ještě nechápete hodnotu
práce, ke které jsem vás povolal?
Voják nesmí opustit své stanoviště, protože jediný voják může způsobit, že obrana celého vojska
bude prolomena. Bděte a modlete se!
Ježíš

Poznámka: Také jsem se přistihla, že jsem nedávno byla rozptýlená v čase modlitby. Nepřítel jen
zkouší odvést pozornost od práce, která působí proti němu. Modlitba pustoší království temnot.
Satan se velmi bojí modliteb těch, kdo jsou vybráni Bohem. Cožpak nemůžeme bdít a modlit se
s Ním jednu hodinu? V duchu jsem viděla nehody, nemoci, atd., které odebraly svaté, jejichž čas
ještě nepřišel, ale kteří nebyli kryti, protože jim přidělení nedokázali stát na svých pozicích.

Gn 1, 28: A Bůh jim požehnal a řekl jim: Ploďte a množte se a naplňte zemi. Podmaňte ji a panujte
nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nade vším živým, co se na zemi hýbe.
Mt 7, 21: Ne každý, kdo mi říká "Pane, Pane", vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli
mého Otce v nebesích.
Jak 1, 22-24
22: Podle slova však také jednejte, nebuďte jen posluchači – to byste klamali sami sebe!
23: Vždyť kdo slovo jen slyší a nejedná podle něho, ten se podobá muži, který v zrcadle pozoruje
svůj vzhled;
24: podívá se na sebe, odejde a hned zapomene, jak vypadá.
1Tim 2, 1-4
1: Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi,
2: za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem
v opravdové zbožnosti a vážnosti.
3: To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, který chce,
4: aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu.
Mt 7, 13-14
13: Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch,
kdo tudy vcházejí.
14: Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá.
Žid 10, 36-38
36: Potřebujete však vytrvalost, abyste splnili Boží vůli a dosáhli toho, co bylo zaslíbeno.
37: Vždyť už jen docela krátký čas, a přijde ten, který má přijít, a neopozdí se.
38: Avšak můj spravedlivý – říká Bůh – bude žít, protože uvěřil. Kdo by však odpadl, v tom nenajdu
zalíbení.
2Tim 2, 4: Kdo se dá na vojnu, nezaplétá se do záležitostí obyčejného života; chce obstát před tím,
kdo mu velí.

1906. 24. února 2022. Připomínka poselství Ježíše ze dne 9. ledna 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

CENA VÁLKY
Mé děti, blíží se k vám čas nepředstavitelného zármutku. Není způsob jak se připravit na tuto
úroveň žalu, když všichni, které znáte, vám budou vzati. Můžete se jen přitáhnout blíže ke Mně pro
útěchu, neboť v tom čase žádnou jinou útěchu nemůžete mít.
V tom čase bude panovat smrt a ničení. Válka zpustoší vaše země a vidět mrtvá těla ve vašich
ulicích se stane běžnou věcí, protože nebude pro ně dost místa, nebo dost živých,
aby je pohřbili.
Cena války je vždy velká, ale cena této války bude větší, neboť tato válka zničí víc než jakákoli
válka před ní. Vezme více životů a zničí více měst než jakákoli válka v historii země.
Projevujte v tomto čase lásku, kterou máte ke svým rodinám, neboť mnozí z nich vám budou vzati.
Užívejte si pohodlí, které nyní máte, neboť vám bude také brzy odebráno, a bez varování. Vaše
životy se změní v mžiku oka a budete nuceni se přizpůsobit podmínkám,
o nichž jste nikdy ani nesnili, že budou možné.
Nezapomeňte, že Já jsem vaše útěcha. Já jsem vaše pomoc. Já jsem váš Spasitel a není žádný
jiný.
Váš Ježíš
Zj 6, 1-10
1: Potom jsem měl toto vidění: Když beránek rozlomil první ze sedmi pečetí, uslyšel jsem, jak jedna ze
čtyř bytostí hromovým hlasem volá: "Pojď!"
2: Podívám se – a hle: bílý kůň; ten, který na něm seděl, držel luk. Byl mu dán věnec a vyjel, aby dobýval
vítězství za vítězstvím.
3: Když rozlomil druhou pečeť, uslyšel jsem volat druhou bytost: "Pojď!"
4: A vyjel jiný kůň, rudý; tomu, který na něm seděl, byla dána moc, aby vzal zemi pokoj a aby se lidé
navzájem pobíjeli. Byl mu dán také velký meč.
5: Když rozlomil třetí pečeť, uslyšel jsem volat třetí bytost: "Pojď!" Podívám se – a hle, kůň černý; ten,
který na něm seděl, držel v ruce váhy.
6: A uslyšel jsem, jak z místa těch čtyř bytostí volá nějaký hlas: "Mírka pšenice za denár, tři mírky ječmene
za denár. Avšak oleji a vínu neškoď.
7: Když rozlomil čtvrtou pečeť, uslyšel jsem volat čtvrtou bytost: "Pojď!"

8: Podívám se – a hle: kůň sinavě bledý; ten, který na něm seděl, měl jméno Smrt a Podsvětí šlo s ním.
A byla jim dána moc nad čtvrtinou země, aby hubili mečem, hladem, morem a zemskými šelmami.
9: Když rozlomil pátou pečeť, uviděl jsem u oltáře duše těch, kteří byli zabiti pro Boží slovo, jak ho Kristus
dosvědčil.
10: A celou silou volali: "Pane svatý a pravdivý, kdy konečně vykonáš soud a přísně potrestáš obyvatele
země za to, že prolili naši krev?"

1907. Poselství Ježíše ze dne 22. února 2022.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
TATO VÁLKA
Mé děti v Americe nechápou, co jim přinese přicházející válka.
Mé děti, musíte se začít modlit za ochranu svých zemí a svých blízkých již nyní. Ano, váš národ
bude zničen, ale Já jsem ochoten prokázat milosrdenství mým vlastním, pokud se budou modlit
a nepřestanou se modlit. Modlete se za ztracené mezi vámi, mé děti, a Já vám dám,
co potřebujete a po čem toužíte.
Tato válka přinese mnoho zkázy nejen vašemu národu, ale i mnoha dalším, kteří do ní budou
vtaženi tou či onou stranou. Přinese smrt do vašich ulic, ano, v mnoha případech dokonce
až k vašim domovním dveřím. S příchodem války do vašich měst už nebude bezpečné ani vycházet
z vašich domovů. A bezpečně nebude ani uvnitř vašich domovů.
Mnozí se budou potulovat po ulicích a hledat jídlo, protože vojáci, kteří přijdou, zbaví zemi všeho,
co se dá jíst. Blíží se obrovská armáda, která od vás bude vyžadovat mnoho zdrojů. To, co bylo
kdysi vaše, už nebude pod vaší kontrolou, ale pod jejich, protože jim dám vítězství nad tímto
národem, který Mě vyhnal.
Bezpráví se rozhojní, protože nebude nikdo, kdo by spravoval zákon, kromě cizích vojáků, kteří
nebudou mít slitování s americkým lidem.
Připrav se, Ameriko, protože válka je na tvém prahu a nebude se ti líbit, co přinese. Zvolila sis
vlastní cesty místo mých a Já tě již nebudu chránit před následky, ale své vlastní budu chránit
a starat se o ně.
Ježíš
Zj 6, 1-10
1: Tu jsem viděl, jak Beránek rozlomil první ze sedmi pečetí, a slyšel jsem, jak jedna z těch čtyř bytostí
řekla hromovým hlasem: "Pojď!"
2: A hle, bílý kůň, a na něm jezdec s lukem; byl mu dán věnec dobyvatele, aby vyjel a dobýval.
3: Když Beránek rozlomil druhou pečeť, slyšel jsem, jak druhá z těch bytostí řekla: "Pojď!"
4: A vyjel druhý kůň, ohnivý, a jeho jezdec obdržel moc odejmout zemi pokoj, aby se všichni navzájem
vraždili; byl mu dán veliký meč.

5: Když Beránek rozlomil třetí pečeť, slyšel jsem, jak třetí z těch bytostí řekla: "Pojď!" A hle, kůň černý,
a jezdec měl v ruce váhy.
6: A z kruhu těch čtyř bytostí jsem slyšel hlas: "Za denní mzdu jen mírka pšenice, za denní mzdu tři mírky
ječmene. Olej a víno však nech!"
7: A když Beránek rozlomil čtvrtou pečeť, slyšel jsem hlas čtvrté bytosti: "Pojď!"
8: A hle, kůň sinavý, a jméno jeho jezdce Smrt, a svět mrtvých zůstával za ním. Těm jezdcům byla dána
moc, aby čtvrtinu země zhubili mečem, hladem, morem a dravými šelmami.
9: Když Beránek rozlomil pátou pečeť, spatřil jsem pod oltářem ty, kdo byli zabiti pro slovo Boží
a pro svědectví, které vydali.
10: A křičeli velikým hlasem: "Kdy už, Pane svatý a věrný, vykonáš soud a za naši krev potrestáš ty,
kdo bydlí na zemi?"

1908. Poselství Ježíše ze dne 23. února 2022.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

ZBÝVÁ MÁLO ČASU
Mým dětem zbývá málo času na přípravu. Některé z vás se připravují na to, aby byly povolány
domů ke Mně. Jiné z vás zůstanou ještě chvíli, aby mohly vést ztracené duše do mého království.
Mnohé z vás si stále ještě hrají ve světských záležitostech, jako by vám zbývalo mnoho času.
Pro vás bude nejtěžší den, kdy se probudíte a zjistíte, že váš svět už nikdy nebude jako dřív.
Nedbaly jste mých varování, nepřipravovaly jste se, nesnažily se pochopit.
Mé děti, které se připravují, pojďte se Mnou stranou. Posaďte se v mé Přítomnosti a čekejte.
Já vás poučím.
Ježíš
Př 22, 3: Chytrý vidí nebezpečí a ukryje se, kdežto prostoduší půjdou dál a doplatí na to.
Lk 21, 36: "Buďte bdělí a proste v každý čas, abyste měli sílu uniknout všemu tomu, co se bude dít,
a mohli stanout před Synem člověka."
Řím 13, 11: Víte přece, co znamená tento čas: už nastala hodina, abyste procitli ze spánku; vždyť nyní
je nám spása blíže, než byla tenkrát, když jsme uvěřili.

1909. Poselství Ježíše za dne 24. února 2022.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
NEZŮSTANE KÁMEN NA KAMENI
Mé děti, nepřítel vašich duší nařídil zadání proti vám, církvi posledního času. Uvědomte si,
že tyto úkoly jsou mnohem rozsáhlejší a intenzivnější než jeho obvyklé útoky, protože jste to vy,
kdo povede poslední duše ke spáse.
Proti všem, kdo šíří mé pravé evangelium, byli vysláni duchové žárlivosti, urážky a rozdělení.
Byli také posláni duchové šíření sváru, aby podnítili pýchu a přinesli rozdělení. Duchové Jezábel
byli přiděleni těm z vás, kdo nejvíce škodí království temnoty.
V tomto čase dojde k mnoha zradám.
Zadání šíření bolesti, nedostatku a nemoci byly seslány, aby vyčerpaly zdroje mé pravé církve,
a ta nemohla pokračovat ve své práci. V tomto období uvidíte, že mnoho mých kostelů bude kvůli
těmto věcem a zvýšenému pronásledování mých lidí zavřeno. Těm, kteří Mi nejsou plně oddáni,
byli přiděleni duchové šířící apatii a sklíčenost, aby je také brzdili.
Nepřítel nenechal v úkolech zadaných proti mé církvi a mým lidem v tomto čase kámen na kameni.
Ježíš

Tento týden se o tomto Slovu diskutuje v podcastu Čas zrady - 1. část z 2 - 20. - 26. února 2022.
Zj 12, 11-12
11: Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví. Nemilovali svůj život tak,
aby se zalekli smrti.
12: Proto jásejte, nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte! Běda však zemi i moři, neboť sestoupil
k vám ďábel, plný zlosti, protože ví, jak málo času mu zbývá.
Zj 12, 17: Drak v hněvu vůči té ženě rozpoutal válku proti ostatnímu jejímu potomstvu, proti těm,
kdo zachovávají přikázání Boží a drží se svědectví Ježíšova.

1910. Poselství Ježíše ze dne 25. února 2022.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
AŤ TO STOJÍ COKOLI
Moji lidé, v tomto čase, do kterého vstupujete, bude nepřítel po určitou dobu nad vámi vítězit.
Nebude to příjemné. Vězte, že je to konečná zkouška vaší víry a odměna je velmi, velmi velká
pro mé děti, které to vydrží po jakkoli dlouhou dobu.
Nepřítel se vás bude snažit přimět, abyste zapřeli svou víru ve Mne a šli se zlými, kteří budou
vládnout. V tomto čase vám budou brát nejprve jednu věc, a pak druhou, dokud vám nezbude
nic, kromě vás samotných a vaší víry ve Mne. Budou se snažit, abyste se vzdali i toho.

Držte se své víry a nezapírejte Mě, ať to stojí cokoli, protože pak z toho nebude cesty zpět.
Není lítost za to, že jste Mě zapřeli. Pokud Mě zapřete, je to vaše konečná odpověď, bez ohledu
na to, jak dlouho ještě budete žít, a nestrávíte věčnost se Mnou, ale budete trýzněni svým
nepřítelem, i když Mě potom budete se slzami hledat.
Znehybněte svou tvář, jako by byla z křemene, abyste se nyní nevzdali, neboť na tom bude záviset
vaše spása. Nebude to snadné, protože vám vezmou všechno, aby vás přiměli se jí vzdát. Budou
vás pronásledovat dnem i nocí. Budou na vás páchat násilí a mnoho z vás zabijí. Nebojte se toho,
ale radujte se, neboť VELKÁ bude vaše odměna, když takto zemřete.
Připravte svou mysl, aby vydržela, a nezapírejte Mě bez ohledu na to, co vidíte, bez ohledu
na cenu, bez ohledu na to, co vám vezmou, nebo k čemu vám odepřou přístup.
Jestli Mě kdykoli zapřete, ztratíte svou spásu.
Ježíš
Ž 14, 1: Pro předního zpěváka, Davidův. Bloud si v srdci říká: "Bůh tu není." Všichni kazí, zohavují,
na co sáhnou, nikdo nic dobrého neudělá.
Mt. 10, 33: Kdo mě však zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi.
Ef 6, 11: Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům.
Zj 13, 15-18
15: Je jí dáno, aby do sochy té šelmy vdechla život, takže ta socha mluvila a vydala rozkaz, že zemřou
všichni, kdo před ní nepokleknou.
16: A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele
cejch,
17: aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména.
18: To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo
šest set šedesát šest.
Zj 14, 9-10
9: Za nimi letěl třetí anděl a volal mocným hlasem: "Kdo kleká před šelmou a před její sochou, kdo přijímá
její cejch na čelo či na ruku,
10: bude pít víno Božího rozhorlení, které Bůh nalévá neředěné do číše svého hněvu; a bude mučen ohněm
a sírou před svatými anděly a před Beránkem."

1911. Poselství Matky Spásy ze dne 24. února 2022.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

TOUHA PO MOCI VYŠLA NAJEVO

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
CHOVÁM VÁS VE SVÉM LŮNĚ, ARŠE SPÁSY.
Moji milovaní:
Ochraňuje vás milosrdná láska mého Syna.
Srdce mých dětí v tuto chvíli prudce buší, protože vědí, že bubny války přestaly dunět a místo nich
slyší rachot detonací zbraní.
Můj Syn a tato Matka truchlíme nad utrpení těch, kdo trpí tím, co se rozšíří do zbytku světa.
Lidé mého Syna, neustupujte, nabídněte vše, co je ve vašem dosahu, pro celé lidstvo. Ďáblovy
pařáty urychlují celosvětové utrpení a příchod Antikrista [1Jan 2, 18-22). To, co prožíváte, je
strategie zla k rozdělení lidstva.
Obětujte svatou eucharistii za lidstvo. Jako lidé mého Syna se nepřestávejte modlit, obětovat,
milovat Boží vůli tím, že budete následovat pravé magisterium církve mého Syna a budete
stvořeními dobra.
Milované lidé:
Ihned se připravte a obětujte…

Jděte na eucharistickou slavnost, nabídněte se, abyste ve stavu milosti přijali svatou eucharistii za
ty, kdo trpí rozpaky ze sobeckých zájmů dvou mocností, k nimž se připojí další národy s touhou po
moci, což je to, co v tomto čase převládá.
PROŽÍVÁTE VELMI TĚŽKÉ ČASY, V NICHŽ SÍLA MODLITBY VÁS UDRŽÍ NA NOHOU.
JE NUTNÉ, ABYSTE ZVÝŠILI SVOU LÁSKU K NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICI, ABY VE VÁS VÍRA
ZŮSTALA PEVNÁ.
Sobectví překročilo všechny meze. Touha po moci vyšla najevo a to, co soupeřící mocnosti skrývaly,
vyšlo na denní světlo.
Varování je na dosah a vy musíte být stvořeními dobra, lásky a bratrství, litovat svých chyb a začít
nový život. Nikdy není pozdě, nejste sami, můj Syn vás ochraňuje.
Zachovávejte jednotu, milujte mého Božího Syna a buďte jeho věrnými učedníky.
Držím vás ve svém lůně. Lidé mého Syna, milovaní lidé, žehnám vám.
Matka Maria
1912. 26. února 2022. Připomínka poselství Matky Boží ze dne 27. listopadu 2011.
Nástroj: La messagère de Notre Dame (řádová Sestra, přející si zůstat v anonymitě, USA).

MĚJTE OČI OTEVŘENÉ K RUSKU

Otevřu dveře k budoucnosti, aby ji všichni viděli. Někteří nechtějí vidět, protože by museli změnit
své životy. Jiní neuvěří mým slovům, myslíce si, že nemohou přicházet od Matky Boží. Přesto ta
slova jsou pravdivá. Přicházejí proto, že lidstvo miluji a proto, že Otec mě požádal, abych byla jeho
posledním kazatelem. Cožpak by poslední kazatel neměl používat nejjasnější slova, aby byl lehce
srozumitelný? Neměl by snad kazatel mluvit o problémech světa
a o tom, jak chce Otec pomoci lidské rase?
Tak začněme znovu, kdy pokračuji v otvírání dveří do budoucnosti, aby lidstvo bylo bdělé a litovalo
svých hříchů a odvrátilo se od všeho, co je destruktivní. Nečtěte tato slova ze zvědavosti, hledajíce,
co se stane v budoucnosti. Čtěte je ve zbožném duchu. Ptejte se: Jak mi tato poselství mohou
pomoci? Jak mi mohou přinést více víry a stálé naděje, která
mi dovolí vytrvat? Takže začněme.
Zlo je odbouráno
Díky Bohu, Aljaška byla odkoupena od Ruska, jinak by měl tento národ opěrný bod v severní
Americe. Před několika desetiletími byl vliv Ruska na svém vrcholu, dokud jsem jej nezačala
odbourávat.
Papežové vyhlásili početná zasvěcení a kdykoliv takové zasvěcení bylo provedeno, odpověděla
jsem velkým požehnáním. Přesto má žádost o zasvěcení Ruska mému Neposkvrněnému Srdci
papežem, spolu se všemi biskupy světa, nebylo provedeno.
Na zlo nemohlo být zaútočeno, jak jsem nařídila, a tak ještě sídlí v srdci této země, jež je tak
expanzivní.
Zlo se vrací

Jako výsledek, zlo znovu vzrostlo; konfrontace studené války se obnovují. Co je důležitější – zlo
za scénou se množí. To vše je prezidentu Obamovi známo, ale pokud možno zůstává skryto
americkému lidu. Byla podepsána pošetilá smlouva, která je neužitečná a svazuje Ameriku.
Cožpak se američtí vůdcové dosud nic nenaučili? Smlouvy s Ruskem k míru nevedou.
Zlo číhá v srdcích jeho vůdců a smlouvy jsou jen nástrojem jejich zlovolných záměrů.
Návrat do významnosti
Nyní je scéna postavena. Rusko se drápe zpět do důležitosti. Cíle jsou jasné, ty stejné cíle, které
vždycky mělo – zničit jiné národy a spolupracovat příležitostně s jinými národy tak,
aby se stalo světovou mocností.
Rusko samo o sobě nemá zdroje, aby ovládlo svět, ale když chytí do pasti jiné národy (jako to
udělalo se železnou oponou), pak se může pozvednout do významnosti.
Nová taktika
Je nová situace. Železná opona nebude fungovat, protože je zde příliš mnoho komunikace.
Ale mohou být použity jiné systémy. Mohou to být různé svazky a společné závazky. Co by mohlo
národy spojovat?
Odpověď je: sobecké zájmy, které hledí na zničení jiných národů. Zlo má velkou moc sjednocovat.
Když zlé zájmy jsou sdíleny národy, které hledají jak se pozvednout k moci, pak tyto vazby se
stávají velmi silnými, i když národy samy o sobě se zdají být velmi rozdílné.
To je to, co se děje za scénou. Proto mějte oči otevřené k Rusku.
Maria

Zdroj: http://www.apparitionsmariales.org/ (Nyní v placeném archivu).
1913. 26. února 2022. Připomínka poselství Ježíše ze dne 1. srpna 2016.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
ZRADY
Mé děti, přicházejí velmi těžké časy, kdy vše kolem vás bude v temnotě. Bude mnoho zrad
a důvěra ve vztazích se pro vás stane téměř minulostí.
Některým z vás nyní odhaluji, že těm, o nichž jste věřily, že jsou důvěryhodní, nelze věřit a že
nemají na srdci váš nejlepší zájem.
Bude to pro vás bolestné, protože si uvědomíte, že vaše důvěra není na místě. Mnozí z vás
v tomto čase utrpí strašné zrady, abyste bez jakýchkoli pochybností mohly poznat, že tomu tak je.
V budoucnu bude pro vás cena za zradu mnohem vyšší.
Buďte statečné, mé děti, když odstraním některé z těch, kteří jsou vám nablízku, abyste to mohly
vidět.
Ježíš
Př 19, 5: Křivý svědek nezůstane bez trestu, neunikne ten, kdo šíří lži.

Mt 24, 10: A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět;
Lk 22, 3-6
3: Tu vstoupil satan do Jidáše, nazývaného Iškariotský, který byl z počtu Dvanácti.
4: Odešel, aby se domluvil s velekněžími a veliteli stráže, že jim ho zradí.
5: Oni se zaradovali a dohodli se, že mu dají peníze.
6: Jidáš s tím souhlasil a hledal vhodnou příležitost, aby jim ho vydal, až při tom nebude zástup.
Jr 12, 6: Vždyť i tvoji bratři a dům tvého otce se vůči tobě zachovali věrolomně. Také oni z plna hrdla
za tebou volali. Nevěř jim, i když s tebou pěkně mluví.
Jr 29, 11: Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky
o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti.
Řím 8, 28: Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho
rozhodnutí.
Ž 7, 2: Hospodine, Bože můj, k tobě se utíkám, zachraň mě a vytrhni z rukou všech, kdo mě stíhají,
Ž 56, 12: V Boha doufám, nebojím se, co mi může udělat člověk?

1914. 27. února 2022. Připomínka poselství Ježíše ze dne 18. února 2017.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
POHODLÍ
Řekl jsem vám, že toto období přinese do vašich životů mnoho změn. Když jste vyrůstali, zvykli jste
si na mnoho vymožeností, ale tato užitečná zařízení budou brzy pryč. Pohodlí, které jste znali, už
nebude. Mnohé z mých dětí se v tomto čase ode Mne odvrátí z pocitu frustrace, podle plánů mého
nepřítele. Říkám vám tyto věci předem, abyste věděli o těchto léčkách a mohli se jim vyhnout.
Budete se ke Mně modlit, abych v tomto čase změnil mnoho okolností, které nemohu změnit,
abych se ujistil, že se vaše víra nezhroutí, když nevyslyším, po čem toužíte, protože celé Písmo
musí být naplněno, neboť čas konce je zde.
Posilujte svou víru, dokud je ještě trochu času, abyste to učinili. Dovolte Mi v tomto čase vás učit
o Mně, aby vaše víra neselhala ve chvílích, které mají přijít.
Nebudete-li se učit nyní, později nepřežijete.
Ježíš
Mt 24, 13-15:
13: Kdo však vytrvá až do konce, bude spasen.

14: Toto evangelium o Království bude hlásáno po celém světě, na svědectví všem národům. A teprve
tehdy přijde konec.
15: Až tedy uvidíte ohavné zpustošení, o kterém mluví prorok Daniel, jak stojí na svatém místě – kdo čte,
rozuměj!
Jak 1, 4: Kéž s tou vytrvalostí je spojeno dílo dokonalé, máte-li vy být dokonalí, a aby vám nic nescházelo
a v ničem abyste nezůstávali pozadu.
Fil 4, 11-13:
11: Ne že bych si stěžoval na nedostatek. Já jsem se naučil být spokojen s tím, co právě mám.
12: Dovedu žít v odříkání a dovedu žít v hojnosti. Jsem důvěrně obeznámen vůbec ve všem: v sytosti
i v hladovění, v nadbytku i nedostatku.
13: Všechno mohu v tom, který mi dává sílu.

1915. Poselství Ježíše ze dne 28. února 2022.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
TI, ZA KTERÉ JSTE SE MODLILI
Mé děti, dlouho jste se modlily za to, aby ti, které milujete, byli spaseni. Řekl jsem vám, že
zachráním ty, za které se v těchto časech přimlouváte. To, jak je zachráním, možná nebude
vypadat tak, jak si představujete, a možná to bude později, než jste doufaly, ale nebojte se. Jsem
dobře schopen uspořádat jejich situace tak, abych přivedl jejich pozornost na sebe. Budu tak
jemný, jak mi dovolí. Nezachraňujte je, když vidíte, že to dělám, ale přimlouvejte se za ně u Mne.
V tomto čase budete také svědkem toho, jak budu jednat s těmi, kteří mají zavrženíhodnou mysl.
Dal jsem jim mnoho času a mnoho příležitostí, aby se ke Mně obrátili, ale nečiní pokání. Protože
neustále dávají přednost světu a svému hříchu před Mnou, dopadne nyní na jejich životy soud.
Ježíš
Řím 10, 13: Každý, kdo vzývá jméno Páně, bude spasen.
2Petr 3, 9: Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože
si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání.
Řím 1, 28-32
28: Protože si nedovedli vážit pravého poznání Boha, dal je Bůh na pospas jejich zvrácené mysli, aby
dělali, co se nesluší.
29: Jsou plni nepravosti, podlosti, lakoty, špatnosti, jsou samá závist, vražda, svár, lest, zlomyslnost, jsou
donašeči,
30: pomlouvači, Bohu odporní, zpupní, nadutí, chlubiví. Vymýšlejí zlé věci, neposlouchají rodiče,
31: nemají rozum, nedovedou se s nikým snést, neznají lásku ani slitování.
32: Vědí o spravedlivém rozhodnutí Božím, že ti, kteří tak jednají, jsou hodni smrti; a přece nejenže sami
tak jednají, ale také jiným takové jednání schvalují.

1916. Poselství Boha Otce ze dne 1. března 2022.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

HRA S VĚČNOSTÍ
Svět jde dál jako dřív, jako by se čas nechýlil ke konci. Ti, kdo nevěří ve Mne a v mého Syna,
si čas neuvědomují. Neuvědomují si, že vše, co vidí a dělají, brzy zmizí a oni budou stát tváří
v tvář své věčnosti.
Neuvědomují si, že s každým hříchem, kterého se dopustí, si zahrávají s věčností. Vyděsilo by je,
kdyby skutečně pochopili, jak blízko okraje věčnosti stojí.
Mé děti, vězte, že i když budete svědčit, mnozí vám neuvěří. Mnozí z vás ve Mne vůbec nevěří,
i když někteří kdysi věřili a odpadli. Nepřítel vašich duší je přesvědčuje, že není třeba se bát,
že je spousta času, zatímco ve skutečnosti jim zbývá strašně málo času.
Modlete se za ně, děti, abych zachránil některé z těch, kteří jsou mezi vámi, aby mohli svědčit
ostatním a duše byly zachráněny před věčným utrpením. Modlete se, abych jim otevřel srdce
a uši, dokud je ještě trochu času, aby činili pokání. Modlete se.
Modlete se a nepřestávejte se modlit za všechny ztracené mezi vámi, abych mohl zachránit
co nejvíce duší před tímto hrozným osudem.
Až o Mně budete svědčit, řekněte jim, že je miluji, i když mnozí neuvěří.
Ježíš
Jan 3, 16-19
16: Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul,
ale měl život věčný.
17: Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen.
18: Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, již je odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného
Syna Božího.
19: Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich
skutky byly zlé.
Jan 3, 36: Kdo věří v Syna, má život věčný. Kdo Syna odmítá, neuzří život, ale hněv Boží na něm zůstává.“
Př 1, 24-31
24: Protože jsem volala, a vy jste odmítali, ruce jsem vztahovala, a nikdo na to nedbal,
25: každé mé radě jste se vyhýbali, nedali jste na mé domlouvání,
26: i já se budu smát, až budete v bídě, budu se vysmívat, až na vás přijde strach,
27: až na vás přijde strach jako ničivá bouře a vaše bída se přižene jako vichřice, až na vás přijde soužení
a tíseň.
28: Tehdy mě budou volat, a neodpovím, budou mě hledat za úsvitu, a nenaleznou,
29: protože měli poznání v nenávisti a bázeň před Hospodinem si nezvolili,
30: nedali na mou radu, každou mou domluvu znevážili.

31: Budou jíst plody své cesty, přesytí se svými plány.

1917. Poselství Ježíše ze dne 2. března 2022.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

TOLIK DUŠÍ

Mé děti pociťují nárůst břemen, která jsem jim vložil na srdce.
Mé děti, na každého z vás nakládám stále větší břemena, abyste se přimlouvaly za ztracené duše
pro Mne. Miliony lidí ve vašem světě jdou v temnotě a mnozí nemají nikoho, kdo by se za ně
přimlouval. Jestli to neuděláte, zahynou, aniž by se o Mně kdy dověděli.
Modlete se ke Mně, abych poslal dělníky na žně, modlete se ke Mně, abych obměkčil jejich srdce,
pohnul jejich okolnostmi, abych je přitáhl. Modlete se, aby se Mi zcela odevzdali.
Prosím naléhavě každého z vás, aby si každý den vyhradil nějaký malý časový prostor, aby na tuto
výzvu odpověděl. Tolik duší na vás v tomto ohledu závisí.
Najdete-li si čas na tuto práci pro Mne, poskytnu vám odpovědi na mnoho věcí, o které jste Mě
žádali. Přeji si, abyste byli v této době velmi požehnaní, aby celý svět viděl, že za službu Králi
existuje odměna.
Ježíš
1Tim 2, 1: Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání
za všechny lidi,
1Tim 2, 3-4
3: To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, který chce,
4: aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu.
5: Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš,
6: který dal sám sebe jako výkupné za všechny, jako svědectví v určený čas.
Sk 26, 18: Abys otevřel jejich oči a oni se obrátili od tmy ke světlu, od moci satanovy k Bohu,
a vírou ve mne dosáhli odpuštění hříchů a podílu mezi posvěcenými.
Mt 9, 37-38
37: Tehdy řekl svým učedníkům: "Žeň je velká, dělníků málo.
38: Proste proto Pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň!"
2Tim 2, 26: A vzpamatují se z ďáblových nástrah, do kterých se dali polapit, když podlehli jeho vůli.

1918. Poselství Ježíše ze dne 28. února 2022.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

VSTUPUJETE DO SMUTNÉHO SCÉNÁŘE VÁLKY

Moji milovaní lidé:
MÉ SRDCE ZŮSTÁVÁ OTEVŘENÉ PRO TY, KDO SI PŘEJÍ KE MNĚ PŘIJÍT.
Mé milosrdenství je nekonečné. Očekávám vás se svou božskou Láskou, abyste se mohli stát
novými stvořeními.
Moji milovaní:
Žijete v čase, který vás vede k naplnění všeho, co bylo zjeveno mým domem.
I když se dočkáte mírného oddechu, nebude trvat dlouho kvůli aroganci světových vůdců toužících
po moci.
Jak truchlím nad bolestí, která sílí před lidstvem!
Pýcha nezná mezí, moc žene člověka k tomu, aby použil vše, co vytvořil, k znehybnění těch, které
považuje za své protivníky. Stejně jako v brlozích spřádáte plány, abyste zaskočili nic netušící.
Děti, kde jste nechaly své srdce z masa? Záměrně zabíjíte, abyste rozdmýchaly válku, ach lidská
stvoření, kolik utrpení k sobě přitahujete, až k úplnému vyčerpání!
Děti, modlete se za Blízký východ.
Děti, modlete se za Francii.
Děti modlete se za Itálii.
Děti modlete se za Čínu.

Modlete se, mé děti, modlete se za ty, kdo v tomto čase trpí a truchlí.
Moji lidé, zažijete hrůzu, která přichází od těch, kdo pokračují v dobyvačných plánech.
Jak necháváte trpět mé srdce!
Kolik slz jsem již prolil za lidstvo!
Pozvolna, mé děti, stále více vstupujete do tohoto smutného scénáře války, která se bude šířit,
až se stane víc než očistou.
Žijete, mé děti, žijete v necitelnosti těch, kdo prostřednictvím technických prostředků, jako jsou
vražedné hry, sledují zkázu a nářek svých bližních! Zvykly jste si na fiktivní smrt natolik, že se vás
nedotýká utrpení druhých.
Moji lidé, válka se bude prohánět po Zemi uprostřed konfliktů s odvetami, dokud nic netušící
lidstvo nebude překvapeno, a co bylo očekávané, se stane… Jak mé srdce se z toho rmoutí, mé
děti, jak bolí!
MILUJI VÁS, MÉ DĚTI, ZŮSTÁVEJTE VE STŘEHU.
Mor přichází, byl znovu poslán. Mé děti, buďte stvořeními víry, stůjte při Mně, přijímejte Mě
důstojně připravené, než mé kostely budou zavřeny.

"Pojďte ke mně", [Mt 11, 28]. Miluji vás nekonečně. Žehnám vám. Jste mé děti.
Váš Ježíš
1919. Poselství Ježíše ze dne 3. března 2022.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

ÚTOKY S VÍCE ÚTOČNÍKY
Mé děti, váš nepřítel vydal proti vám četná zadání s úkoly plných frustrace, po nichž následuje
odrazování. Jeho touhou je zabít vaši vůli ke společenství s vašimi bratry a sestrami a odradit vás
od podávání svědectví o Mně.
Dal jsem vám moc svého Jména a své Krve, abyste převzaly moc nad útoky vašeho nepřítele. Přeji
si, abyste tímto způsobem zvítězily. Nedovolte mu, aby vás zastavil.

VÁLEČNÁ MODLITBA ZA ZRUŠENÍ ÚTOKŮ FRUSTRACE A SKLÍČENOSTI

POZNÁMKA: Chcete-li zrušit útok nepřítele, musíte tuto modlitbu vyslovit HLASITĚ (nemodlete se ji
potichu, ale nahlas a velmi neohroženě!):
V mocném Jménu Ježíše Krista, mého Krále, ruším každý úkol a útok frustrace a sklíčenosti,
které byly proti mně vyslány. Hned teď je rozdrtím pod svýma nohama a prach z nich hodím
do pekelného ohně. Spoutávám všechny démony, kteří jimi byli pověřeni, a vrhám je do nejhlubší

temné jámy v pekle a přikazuji vám, démoni, abyste TAM ZŮSTALI a čekali na soud Nejvyššího
Boha ve Jménu Ježíše! Vezměte si svou špínu a svá semena s sebou! Je vám zakázáno se ke mně
ještě někdy vrátit, a to na věčné časy! TEĎ JDĚTE, ve Jménu Ježíše!!
Ježíš
Joz 1, 9: Nepřikázal jsem ti snad: Buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se, neboť Hospodin,
tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš?“
2Kor 4, 8-9
8: Na všech stranách jsme tísněni, ale nejsme zahnáni do úzkých; jsme bezradní, ale nejsme
v koncích;
9: jsme pronásledováni, ale nejsme opuštěni; jsme sráženi k zemi, ale nejsme poraženi.
Ef 6,10-15
10: A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci.
11: Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům.
12: Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu,
co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla.
13: Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor,
všechno překonat a obstát.
14: Stůjte tedy 'opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti,
15: obuti k pohotové službě evangeliu pokoje'.

1920. Poselství Ježíše ze dne 4. března 2022.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

ČAS ZAVRŽENÝCH
Mé děti, po léta jste se ke Mně modlily, abych zachránil mnohé z těch, které znáte a milujete
a kteří kolem vás pokračovali v hříšném jednání. Řekl jsem vám, že vás vyslyším.
Po všechna ta léta jsem je vyzýval, aby činili pokání, odvrátili se od své špatnosti. Dovolili Mi,
abych je uzdravil a zachránil, ale oni si neustále vybírali své hříchy místo Mne. Neustále si vybírali
zkaženost místo toho, aby dělali to, co je správné. Vybírali si cesty mého nepřítele, přesto, že Mě
ve svém srdci poznali. Neuctili Mě svými slovy ani skutky a nadešel čas, abych se s nimi vypořádal.
Pokud je bolest příliš velká, odvraťte zrak, protože v tomto čase musím ctít mé svaté Slovo a celé
Písmo se musí naplnit.
V tomto čase, čase zavržených, se všude vypořádám se všemi zavrženými. Uvidíte, jak se to stane,
a nebude pro vás vždy dobré dívat se na to, jak je musím pokořit, abych získal jejich pozornost,
když jim dávám poslední šanci zvolit si dobro místo zla a zvolit si Mě a mé cesty místo cest
nepřítele. Uvědomte si, že pokud si budou i nadále vybírat cesty nepřítele místo následování Mne,
odevzdám je nyní jejich hříchům a uvidíte, jak budou jíst jejich ovoce.
Buďte silné a odvážné, mé děti, neboť v tomto čase musím tyto věci učinit, aby se naplnilo celé
mé Slovo.

Ježíš
Jr 6, 30: 30 Nazvou je stříbrem odvrženým, neboť je odvrhl Hospodin.
Řím 1, 28: Protože si nedovedli vážit pravého poznání Boha, dal je Bůh na pospas jejich zvrácené mysli,
aby dělali, co se nesluší.
2Tim 3, 8: Jako Jannés a Jambrés odporovali Mojžíšovi, tak i ti falešní učitelé odporují pravdě. Jsou to lidé
se zvrácenou myslí, kteří ve víře selhali.
Tt 1, 16: Prohlašují, že znají Boha, avšak svým jednáním to popírají. Jsou odporní, neposlušní a neschopni
jakéhokoli dobrého skutku.
2Tim 3, 1-5
1: Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy.
2: Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče, budou
nevděční, bezbožní,
3: bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému,
4: zrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít raději rozkoš než Boha,
5: budou se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat. Takových lidí se straň.

1921. 5. března 2022. Připomínka poselství Ježíše ze dne 4. srpna 2011.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

VOLÁM SVÉ VOJÁKY DO VÁLKY
Můj lid musí být v tomto čase připraven, na mé znamení a zavolání. Povolávám své vojáky do války
v nebesích za Mne. Volám je, aby pro Mne osvobodili domácnosti, sousedství, města a státy. Volám
vás, abyste se chopili svých zbraní a bojovali proti nepříteli svých duší.
Mnozí z vás jsou vycvičeni a připraveni k boji. Jiní tak připraveni nejsou. Přeji si, abyste v těchto
časech vycvičili ty, kteří ještě nejsou připraveni bojovat po vašem boku. Brzy přijde mnoho
událostí, které způsobí změny, jež nečekáte.
Povstaňte, moji lidé, a připravte se na válku s nepřítelem vašich duší. Připravte se s ním bojovat,
abyste osvobodili ty, které milujete, z otroctví. Přeji si, aby můj lid žil bez bolestí a zranění
z minulosti.
Toužím po prosbách mého lidu.
Ježíš
Nu 32, 27: Ale tvoji služebníci přejdou Jordán, všichni vojensky vyzbrojeni před Hospodinem,
aby bojovali, jak praví náš pán.
2Sam 22, 35: Učí bojovat mé ruce a mé paže napnout bronzový luk.

Jb 5, 20: Vykoupí tě ze smrti v čas hladu a za války z moci meče,
Jl 4, 9: Provolejte mezi pronárody toto: Vyhlaste svatý boj, probuďte bohatýry! Ať nastoupí,
ať přitáhnou všichni bojovníci!

1922. 6. března 2022. Připomínka poselství Ježíše ze dne 24. srpna 2017.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

SKRYTÉ POKLADY
Ve svém Slovu jsem pro svůj lid ukryl mnoho pokladů. V mém Slovu je vše, co potřebujete, abyste
přežili jakoukoli situaci. Na jakoukoli otázku, na kterou hledáte odpověď, ji můžete najít, pokud
ji budete hledat v mém Slovu.
V mém Slovu mám pro vás skrytá tajemství, která můžete odhalit, když budete hledat mou Tvář.
Jsou to zvláštní poklady vyhrazené pro mé hledající - pro ty, kteří neustále hledají mou moudrost.
Je to zvláštní pocta, kterou uděluji těm, kteří Mě opravdu touží poznat a stráví mnoho hodin
hledáním těchto odpovědí.
Mnozí z vás se diví, proč vám tyto poklady zjevení nejsou dány, toto je důvod. Nehledali jste Mě
celým svým srdcem. Neučinili jste Mě ve svém životě prvním. Odstrčili jste Mě stranou, abyste
se honili za rozkošemi světa, za rozkošemi těla. Nebyl jsem vaší první láskou. Stále vás miluji
a čekám, že ke Mně každý den přijdete a vylijete Mi své srdce, ale vy to neděláte. Nepřítel vás
rozptyluje a vy utíkáte jako bezstarostné dítě a neuvědomujete si, že velké nebezpečí číhá právě
před vámi.

(POZNÁMKA: Když to říkal, viděla jsem dítě, které si běželo hrát ven, a přímo před ním ležela
obrovská past, ale dítě ji nevidělo, dokud nebylo pozdě.)
Vy si vybíráte, v jaké míře porozumění budete kráčet, mé děti. Vybíráte si ho pokaždé, když si
zvolíte Mne, nebo si vyberete svou zábavu a zaneprázdněnost.
Vy si vybíráte.
Ježíš
Jr 26, 11-13
11: Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky
o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti.
12: Budete mě volat a chodit ke mně, modlit se ke mně a já vás vyslyším.
13: Budete mě hledat a naleznete mě , když se mne budete dotazovat celým svým srdcem.
Mt 6, 33: Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.
Př 16, 3: Svěř Hospodinu své počínání a tvé plány budou zajištěny.
Mt 22, 37: On mu řekl: "Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší
a celou svou myslí."
Př 4, 7: Počátek moudrosti je: Snaž se získat moudrost, za všechno své jmění získej rozumnost.

1923. Poselství Ježíše ze dne 7. března 2022.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

PROČ TY STAROSTI? A BOJOVÁ MODLITBA ZA ZRUŠENÍ STRACHU, OBAV A ÚZKOSTI
Děti moje, proč hledíte na nebe a děláte si starosti? Proč dovolujete nepříteli, aby ve vás vyvolával
strach? Víte, že strach nepochází ode Mne.
Přeji si, aby místo strachu byla přímluva za ztracené ve vašem světě.
Když se zaměříte mimo sebe a budete se přimlouvat za ztracené duše, abych je mohl zachránit,
půjdete vpřed beze strachu a Já vám prokážu ještě větší milosrdenství.

BOJOVÁ MODLITBA ZA ZRUŠENÍ ÚTOKŮ STRACHU, OBAV A ÚZKOSTI

Chcete-li zrušit útok nepřítele, můžete se modlit tuto HLASITĚ (nečiňte to potichu, ale nahlas
a velmi odvážně!):
V mocném jménu Ježíše Krista, mého Krále, ruším všechny úkoly a útoky strachu, obav a úzkosti,
které byly proti mně vyslány. Teď hned teď je rozdrtím svýma nohama na padrť a prach z nich
hodím do pekelného ohně. Spoutávám všechny démony, kteří byli k nim přiděleni, a vrhám je
do nejhlubší temné jámy v pekle a přikazuji vám, démoni, abyste tam ZŮSTALI a čekali na soud
Nejvyššího Boha ve jménu Ježíše! Je vám zakázáno se ke mně kdykoli znovu vrátit, a to na věčné
časy! Jděte hned teď, ve jménu Ježíše!!
Ježíš
2Tim 1, 7: Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy.
Ž41, 10: I ten, s nímž jsem žil v pokoji a jemuž jsem důvěřoval, ten, jenž můj chléb jedl, vypíná
se nade mne a zvedá patu.
Př 29, 25: Kdo se třese před lidmi, ten klade sobě léčku, kdo však doufá v Hospodina, má v něm svůj hrad.
Joz 1, 9: Nepřikázal jsem ti snad: Buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se, neboť Hospodin,
tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš?“
Ž 56, 3-4
3: Denně po mně šlapou ti, kteří proti mně sočí, těch, kdo zpupně válčí proti mně, je mnoho.
4: Přichází den strachu, já však doufám v tebe.
Řím 8, 15: Nepřijali jste přece Ducha otroctví, abyste opět propadli strachu, nýbrž přijali jste Ducha
synovství, v němž voláme: Abba, Otče!
Jan 14, 27: Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám.
Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí!
Ž 23, 4: I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla
a tvá hůl mě potěšují.
Mt 10, 28: A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou; bojte se toho, který může
i duši i tělo zahubit v pekle.

Iz 43, 1-3
1: Nyní toto praví Hospodin, tvůj stvořitel, Jákobe, tvůrce tvůj, Izraeli: "Neboj se, já jsem tě vykoupil,
povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj."
2: Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud, půjdeš-li ohněm, nespálíš
se, plamen tě nepopálí.
3: Neboť já Hospodin jsem tvůj Bůh, Svatý Izraele, tvůj spasitel. Jako výkupné jsem dal za tebe Egypt,
Kúš a Sebu dal jsem místo tebe.
Iz 41, 13: Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, držím tě za pravici, pravím ti: "Neboj se, já jsem tvá pomoc."
Mt 6, 34: Nedělejte si tedy starost o zítřek; zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost vlastního
trápení.

1924. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 3. března 2022.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

NASTANE MALÁ PŘESTÁVKA

Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
Jako kníže nebeských vojsk se obracím ke každému zvlášť:
KÉŽ JE V TÉTO VELMI VÝJIMEČNÉ POSTNÍ DOBĚ NA KAŽDÉM Z VÁS TROJIČNÍ
POŽEHNÁNÍ.
Stojím před lidstvem se svými nebeskými armádami, které chtějí zastavit velkou ztrátu duší, jež se
přidaly k řadám ďábla.
BUĎTE KLIDNÍ A DOVOLTE NÁM PŮSOBIT MEZI VÁMI…
Lidstvo žije v těžkých chvílích pro ty, kteří si uvědomují a rozpoznávají tyto časy a ve chvílích
výsměchu těch, kdo ztratili svědomí a poddali se Zlému.

Pro děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista nastane v této válečné agónii malá přestávka, než
budou trpět kvůli komunismu na celém světě.
Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista, nesouhlas povede k sociálním povstáním, k nimž dojde
v různých zemích, a cesta lidských bytostí na Zemi bude bolestnější.
POVAŽUJTE TO, CO SE DĚJE, ZA PŘÍLEŽITOST K OČISTĚ, A TO NIKOLI V HRŮZE,
ALE S JISTOTOU BOŽÍ OCHRANY: S VÍROU.
Smrt přijde nenápadně; padne vlivná osoba, a to podpoří jednání dalších národů. Objeví se
obávaná světová válka, která se přežene přes Blízký východ.
Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista, zapomněli jste, že se země bude i nadále otřásat –
zůstaňte ve střehu.
Toto postní období:
Prožijte je tak, že se obrátíte ke svátostem.
Čiňte pokání, napravujte; nabídněte, co můžete.
Obraťte se [Mt 4,17; Mk 1,15], staňte se novými stvořeními víry, naděje a lásky.
Modlete se srdcem za trpící lidstvo.
Modlete se za sebe, abyste nedovolili zlu ovládnout vaši mysl a učinit vás kořistí jeho
podlosti.
Modlete se za Francii, bude trpět kvůli komunismu.
Modlete se za Anglii, bude destabilizována.
Modlete se za Španělsko, bude zachváceno válkou.
Modlete se za Argentinu; její obyvatelé budou rozzuření.
ANDĚL POKOJE PŘIJDE; pomůže vám, přijde až po veřejném představení Antikrista, ačkoli již
nyní nad vámi bdí.
Beze strachu a s důvěrou v Nejsvětější Trojici se spojte s naší Královnou a Matkou Konce časů
a čiňte nápravu za lidstvo.
Mé legie stojí před každým z vás.
Přijměte mé požehnání síly.
Svatý archanděl Michael

1925. Poselství Ježíše ze dne 8. března 2022.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
POKRAČUJTE V CESTĚ
Mé děti, v přicházejících časech budou chvíle, kdy budete uvažovat o tom, že to vzdáte. Přeji si,
abyste vytrvaly. Já jsem velký a milosrdný Bůh, ale nejsem milosrdný jen k vám - jsem milosrdný
i k lidem kolem vás a k těm, kteří Mě ještě neznají. Přeji si, aby všichni dospěli k pokání.
Ačkoli mnoho z mých dětí, které již dokončily své dílo, volám domů již nyní, jiné z vás zůstanou
o něco déle a některé ještě déle. Každé z vás tu zůstává za určitým účelem. Neztrácejte čas, ale
snažte se získávat duše a konat dobro po všechny dny, které vám na Zemi zbývají. Brzy čas na
Zemi skončí, protože vše se chýlí ke konci.
Celé Písmo se velmi brzy naplní a vy zde budete se Mnou.
Ježíš
Ef 5, 16-17
16: nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé.
17: Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně.
Lk 21, 20-23
20: Když uvidíte, že Jeruzalém obkličují vojska, tu poznáte, že se přiblížila jeho zkáza.
21: Tehdy ti, kdo jsou v Judsku, ať uprchnou do hor, kteří jsou v Jeruzalémě, ať z něho odejdou,
a kteří jsou po venkově, ať do něho nevcházejí,
22: poněvadž jsou to dny odplaty, v nichž se má naplnit vše, co je psáno.
23: Běda těhotným a kojícím v oněch dnech! Neboť bude veliké soužení na zemi a hněv proti tomuto lidu.

1926. Poselství Ježíše ze dne 9. března 2022.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

PŘIPRAVTE SE V MÉM SLOVU A MODLITBĚ, ABYSTE VYHNALI NEDOSTATEK

Mé děti, zanechal jsem vám nástroj nedocenitelné hodnoty, který málokdo z vás používá. Proč se
místo úzkosti z časů, které brzy přijdou, nepřipravíte způsobem, který vám od nynějška může
pomoci?
Připravujte se v mém Slovu.
Najděte si jeden verš o mém zaopatření nebo jeden verš o mé uzdravující moci nebo jeden verš
o mé mocné ochraně a rozjímejte o něm, dokud se vám nezapíše do srdce, a až ho budete
potřebovat, vrátí se k vám. Tímto způsobem ve vás mé Slovo ožije a nebude vám moci být odňato,
až ve vašem světě zavládne zlo.

Vy, kteří si na to uděláte čas, budete později velmi rádi. Vy, kteří to neuděláte, budete bez ochrany.
Volba je na vás.
Ježíš
MODLITBA ZA ODSTRANĚNÍ NEDOSTATKU

Pán řekl mé přítelkyni Dayle, aby pomazala olejem svou poštovní schránku a řekla:
Ve Jménu Ježíše přikazuji, aby VŠECHEN nedostatek zmizel hned teď!!
Ve Jménu Ježíše přikazuji, aby požehnání přišla teď!
Ve Jménu Ježíše přikazuji, aby se všechno, co mi nepřítel ukradl, vrátilo TEĎ!
A když jsem se ji modlila, dodala jsem:
Ve Jménu Ježíše přikazuji, aby se vše, co bylo ztraceno, vrátilo teď!

Březen 2022: Od té doby, co jí Pán dal tuto modlitbu, jí Pán poslal peníze na dokončení vnitřku
jejího malého domku a ona se do něj bude stěhovat TENTO TÝDEN - a to po čtyřech letech,
kdy se na něj mohla jen dívat! Náš Bůh je věrný!! Poslal jí krásné oblečení (úžasné!), peníze
a věci, které potřebovala, ale nemohla si je dovolit. Tato modlitba funguje!
Ž 1, 2: Nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci.
Mt 4, 4: On však odpověděl: Je psáno: "Ne jenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem,
které vychází z Božích úst."
Fil 4, 19: Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete, podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši.
Mt 6, 31-32
31: Nemějte tedy starost a neříkejte: Co budeme jíst? Co budeme pít? Co si budeme oblékat?
32: Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete.
Iz 41,10: Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám
ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.
Jr 17, 14: Uzdrav mě, Hospodine, a budu zdráv, spas mě a budu spasen, neboť ty jsi můj chvalozpěv.
Jr 33, 6: Hle, jeho ránu zahojím a vyléčím, uzdravím je a zjevím jim hojnost pokoje a pravdy.
Iz 53, 5: Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel
pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni.
3Jan 1, 2: Modlím se za tebe, milovaný, aby se ti ve všem dobře dařilo a abys byl zdráv – tak
jako se dobře daří tvé duši.
2Thes 3, 3: Ale Pán je věrný; on vás posílí a ochrání od zlého.
Ž 46, 2: Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená.
Ž 34, 7: Tento ponížený volal a Hospodin slyšel, ve všem soužení byl jeho spása.
Ž 32, 7: Tys má skrýše, ty mě chráníš před soužením, nad tím, že jsem vyvázl, zaplesá všechno kolem.

Ž 138, 7: I když jsem v soužení, ty mi zachováš život, vztáhneš ruku proti hněvu mých nepřátel
a tvá pravice mě spasí.
Ž 35, 4: Ať se hanbí, ať se stydí ti, kdo o život mi ukládají. Ať táhnou zpět, ať se zardí ti,
kdo zlo mi strojí.
Ž 91, 1-16
1: Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného.
2: Říkám o Hospodinu: "Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám."
3: Vysvobodí tě z osidla lovce, ze zhoubného moru.
4: Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost.
5: Nelekej se hrůzy noci ani šípu, který létá ve dne,
6: moru, jenž se plíží temnotami, nákazy, jež šíří zhoubu za poledne.
7: Byť jich po tvém boku padlo tisíc, byť i deset tisíc tobě po pravici, tebe nestihne nic takového.
8: Na vlastní oči to spatříš, uzříš odplatu, jež stihne svévolníky.
9: Máš-li útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov,
10: Nestane se ti nic zlého, pohroma se k tvému stanu nepřiblíží.
11: On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách.
12: Na rukou tě budou nosit, aby sis o kámen nohu neporanil;
13: po lvu a po zmiji šlapat budeš, pošlapeš lvíče i draka.
14: Dám mu vyváznout, neboť je mi oddán, budu jeho hradem, on zná moje jméno.
15: Až mě bude volat, odpovím mu, v soužení s ním budu, ubráním ho, obdařím ho slávou,
16: dlouhých let dopřeji mu do sytosti, ukážu mu svoji spásu.
Jan 15, 7: Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám.

1927. Poselství Ježíše ze dne 10. března 2022.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
MOUDROST, JAK PROJÍT ČASEM, KTERÝ JE PŘED VÁMI
Mé děti, budete potřebovat mnoho moudrosti, abyste prošly časem, který je před vámi. Je mnoho
podvodů a také mnoho zrady. Nejen ze strany těch, kteří jsou u moci, ale i těch, kteří jsou vám
nejblíže. Jak se věci potřebné k životu stávají stále vzácnějšími, tato temnota bude ještě víc
narůstat, protože pravidlem života se stane každý sám za sebe a bez zájmu o druhé.
Počátkem moudrosti je bázeň přede Mnou. Chápete, co to znamená? Přeji si, abyste o tom
přemýšlely a samy si určily, co to znamená bát se Mne a proč by se Mne měl každý člověk bát,
neboť to má pro vás velký význam, abyste se posunuly vpřed.
Nebojte se budoucnosti, mé děti, ale připravujte se, jak vás poučuji. Čas, který vám na Zemi
zbývá, je nyní velmi krátký, neboť všichni, kdo jste moji, se brzy vrátíte domů ke Mně.
Konejte nyní své dobré skutky, neboť čas se blíží ke konci.

Ježíš
Př 1, 2: Jak poznat moudrost a kázeň, jak pochopit výroky rozumnosti.
Př 1, 7: Počátek poznání je bázeň před Hospodinem, moudrostí a kázní pohrdají pošetilci.
Př 2, 6: Neboť moudrost dává Hospodin, poznání i rozumnost pochází z jeho úst.
Př 8, 11: Moudrost je lepší než perly, nevyrovnají se jí žádné skvosty.
Př 9, 10: Začátek moudrosti je bázeň před Hospodinem a poznat Svatého je rozumnost.
Ef 5, 15-17
15: Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří;
16: nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé.
17: Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně.

1928. Poselství Ježíše ze dne 11. března 2022.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
NEŽ BUDE PŘÍLIŠ POZDĚ
Mé děti, myslete na to, abyste podávaly svědectví všem kolem sebe, neboť čas brzy skončí a ti,
kdo Mě v té době nepoznají, budou trpět osudem, který si ani nedokážete představit. Budou
posláni na místo hluboké temnoty, kde je budou mučit Satanovy kohorty, a jejich utrpení nikdy
neskončí.
Odměna za každou duši, kterou se vám podaří odvést z této cesty, je pro vás velmi vysoká,
a to jak v tomto životě, tak i po něm.
I když vás mnozí odmítnou, nezapomeňte jim říci o mé lásce k nim a o mých velkých požehnáních.
Řekněte jim to dřív, než bude příliš pozdě.
Ježíš
Jan 5, 24: Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný
a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života.
Mk 16, 15: A řekl jim: "Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření."
1Petr 3, 15: A Pán, Kristus, budiž svatý ve vašich srdcích. Buďte vždy připraveni dát odpověď každému,
kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte,
Řím 1, 16: Nestydím se za evangelium: je to moc Boží ke spasení pro každého, kdo věří, předně pro Žida,
ale také pro Řeka.
Zj 20, 15: A kdo nebyl zapsán v knize života, byl uvržen do hořícího jezera.
Mt 10, 28: A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou; bojte se toho, který může i duši
i tělo zahubit v pekle.

1929. Poselství Matky Boží ze dne 29. března 2014.
Nástroj: La messagère de Notre dame - poselkyně Naší Paní (řádová Sestra, přející si zůstat

v anonymitě, USA).

MĚSÍCE RUSKÉHO MEDVĚDA TEPRVE ZAČÍNAJÍ

Je-li nebezpečí daleko, matka mluví obecně a pokouší se připravit své děti. Nedává jim
podrobnosti, aby nebyly naplněny strachem.
Když se ale zkoušky blíží, může jim říct, jak se připravit. Když jsou zkoušky u nich, použije velmi
konkrétní slova, aby věděly, co se děje. Tímto způsobem zmenší jejich strach a odvrátí jejich
zmatek. Slova matky utěšují a uklidňují.
Má slova jsou přesná a budou taková ještě víc. Uprostřed mnoha svých obav si můžete být
naprosto jisté, že k vám budu mluvit. Spolehněte se na má slova. Nesvedu vás z cesty.
Nyní musím stále víc mluvit o zlu.
Tyto měsíce se budou soustřeďovat na Ukrajinu a na Putinovy velké ambice. Nyní, když má Krym,
kde se zastaví? Existuje nějaká magická linie, kterou nakreslí, aby řekl: "Až sem a dál už ne?"
Nakreslí Západ takovou linii a bude připraven dát v soulad svá slova a vojenský nátlak?
Tyto otázky i jejich odpovědi jsou zřejmé. Naneštěstí pohlcení Krymu neukojí Putinovu chtivost,
ani neudělá konec jeho agresím. Měsíce ruského medvěda teprve začínají.
Matka Maria
1930. Poselství Ježíše ze dne 7. března 2022.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

ŽIJETE PLODY NEPOSLUŠNOSTI

Moji milovaní:

Přijměte mé požehnání v této pohnuté době.
Jste moji lidé a Já vás všechny chráním. Vyzývám vás, abyste byli bdělí a duchovně ostražití vůči
nástrahám, které na vás chystá ďábel.
PÝCHA PROVÁZÍ LIDSKOU BYTOST A OVLÁDÁ JI, COŽ JI VEDE K TĚŽKÝM CHYBÁM,
NEPOSLUŠNOSTI A NESPRAVEDLNOSTI VŮČI SVÝM BRATRŮM. Tento zlý rádce ničí strach
ze Mne a povznáší lidské ego na nepředstavitelnou úroveň. Chcete-li být láskou, musíte takového
špatného společníka vyhnat, aby vám neproměnil srdce v kámen.
Vyzývám vás, abyste se během tohoto půstu důkladně zkoumali, abyste mohli vážit své činy
a reakce, které dostáváte od vašich bratrů, a tak dokázali poznat, zda toto zlo je ve vás. Jestli je ve
vás pýcha, nejste ztraceni, pokud se vydáte na cestu obrácení.
TATO DOBA PŮSTU JE MIMOŘÁDNÁ…
Vzhledem k tomu, co přichází a ještě přijde k lidstvu, otevřel jsem své milosrdenství
všem mým dětem tak, aby co největší možný počet mých vlastních měl z něho užitek.
Můj Duch zůstává pozorný k dobré vůli lidstva, které vyzývám, aby se duchovně usmířilo.
UPROSTŘED VELKÉHO LIDSKÉHO ZLA VÁM DÁVÁM VELKÉ VĚČNÉ BOHATSTVÍ, POKUD
JSTE MILOSRDNÍ A STVOŘENÍMI VÍRY.
Láska k bližnímu je nezbytná [Mt 22, 37-39] a zdokonaluje se v pokoře. Cokoli musíte svým
bratrům vynahradit, udělejte to hned, neodkládejte to na zítřek.
Moji lidé:
Toto je čas velkého duchovního boje. Dobře víte, že tento boj je duchovního rázu
[Ef 6,12], je to boj mezi dobrem a zlem. Musíte vydechovat co nejvíce dobra, aby vás zlo
neohryzávalo zevnitř a nepřimělo vás k tomu, abyste na své bratry chrlili záludnosti utlačovatele
duší.
ŽIJETE PLODY NEPOSLUŠNOSTI VŮČI MATČINĚ ŽÁDOSTI. (*)
Mé děti tvrdého srdce stále zastiňovaly mou Matku a ignorovaly ji…
To si ďábel přál a lidské stvoření mu to poskytlo…
Moji lidé, poznejte Mě v Písmu svatém. Je třeba, aby můj lid Mne poznal, zkoumal mé Slovo
[Jan 5, 39], a tak každý okamžik uvedl v soulad s naplňováním mého Slova a byl svědkem
evangelia.
Pojďte ke Mně! Chci vás živit svým Tělem a Krví a jako svědkové mé vůle musíte zůstat pevní
ve víře, přesvědčení a obrácení.
Tváří v tvář tomu, co se blíží, je nutné, aby víra mého lidu byla posilována přijímáním Mne
v eucharistii, a aby lidé drželi ruku mé Matky, modlíce se svatý růženec.
MŮJ LID ZVÍTĚZÍ. JE TO MŮJ KŘÍŽ, KTERÝ DÁVÁ MÝM DĚTEM VÍTĚZSTVÍ, NE ZBRANĚ.
Modlete se, děti, modlete se za Francii, bude trpět kvůli válce.
Modlete se, děti, modlete se, prožijete hrůzy lidské nízkosti.

Modlete se, děti, modlete se za Španělsko, bude zaskočeno.
Modlete se, děti, modlete se za Itálii, ve vodách jejích řek poteče i krev.
Modlete se, děti, modlete se, Čína povstane proti Rusku k úžasu celého světa.
MÁ MATKA JE POKLADEM PRO MŮJ LID A PŘIVEDE VÁM MÉHO ANDĚLA POKOJE.
Mé děti:
Přijměte mé požehnání ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého. Amen.
Váš Ježíš
(*) Ve Fatimě. Poznámka překladatele.

1931. Připomínka poselství Ježíše ze dne 22. května 2017.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
MŮJ LID PROJDE ZKÁZOU
Mé děti, přemýšlely jste jak projít ničením, které přichází? Říkám vám, že to vlastními silami není
možné, ale budete schopny v něm navigovat skrze Mne.
Jestli se přiblížíte blíže ke Mně na tajném místě, kde se setkáme, jestli strávíte více času v mé
Přítomnosti a v mém Slovu, povedu vás. Když strávíte stále více času se Mnou, začnete slyšet mé
šeptání ve svém duchu. Uslyšíte Mě, jak vás vedu.
Toto vedení je jak najít správný směr v tom, co přichází. Můj hlas vám řekne jak jít v tomto čase.
Mé vedení je tím jak zůstat naživu. Můj lid půjde na nějaký čas zkázou, aby vedl ty, kdo jsou pro
Mne ztracení. Práce pro mé království bude téměř opuštěna, až se tyto věci stanou a mnoho duší
se pak bude snažit Mě poznat.
Jen ti, kdo Mě znají, je mohou vést. Ale nebojte se, vy se nebudete muset zdržovat ve zkáze
dlouho, váš domov je tady se Mnou.
Ježíš
Ž 23, 1-6
1: Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.
2: Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod,
3: naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno.

4: I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě
potěšují.
5: Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš.
6: Ano, dobrota a milosrdenství mě budou provázet všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu
vracet do nejdelších časů.

1932. 13. března 2022. Připomínka poselství Ježíše ze dne 15. května 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

BOJ O PŘEŽITÍ

Moji lidé, jak vstupujete do přicházejícího času zármutku, zakusíte prudký žal ve chvílích,
když uvidíte zacházení s lidmi, kteří se nezdají "důležití" těm, kdo mají moc. Režim, který
převezme moc, bude mít jen málo ohledů k životu jakéhokoli druhu, a to způsobí velké
strádání těm, kdo se seznámili se Mnou na Zemi, protože nebudou chápat, že celé Písmo
musí být naplněno.
Nyní odvolávám mé milosrdné ze Země. V časech, které mají přijít, kdy bude panovat boj
o přežití, bude velmi málo těch, kdo budou prokazovat jakékoli milosrdenství. Mnoho krve bude
prolito na zemi, až člověk bude bojovat, aby přežil za jakýchkoli podmínek. Vězte, že to není má
vůle, abyste žili v těchto podmínkách. Mou touhou je, abyste se nyní podrobili mé vůli a dovolili
mému očišťování vás posvětit, abych vás mohl přivést ke Mně domů před tímto časem.
Ve všem, co dnes děláte, si připomínejte Mne. Vězte, že Já jsem Bůh, a že jsem Král Všeho.
Vězte, že Já vás miluji a vždy si přeji vaše největší dobro.
Ježíš

Mt 25, 39-45
39: Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme k tobě?
40: Král jim odpoví: Skutečně říkám vám: Co jste udělali pro jednoho z těchto mých nejnepatrnějších
bratří, pro mne jste udělali.
41: Potom řekne těm po levici: Pryč ode mne, vy zlořečení, do věčného ohně, který je připraven pro ďábla
a jeho anděly.
42: Neboť jsem měl hlad, a nedali jste mi najíst, měl jsem žízeň a nedali jste mi napít;
43: byl jsem cizí, a neujali jste se mě, byl jsem nahý, a neoblékli jste mě, byl jsem nemocen a ve vězení,
a nenavštívili jste mě.
44: Tu mu na to řeknou také oni: Pane, kdy jsme tě viděli hladového nebo žíznivého, jako cizího nebo
nahého, nemocného nebo ve vězení, a neposloužili jsme ti?
45: On jim na to odpoví: Skutečně říkám vám: Co jste neudělali pro jednoho z těchto nejnepatrnějších,
ani pro mne jste neudělali.
Iz 57, 1: Spravedlivý hyne a není nikoho, kdo by si to bral k srdci. Zbožní muži bývají smeteni a nikoho
nezajímá, že byl spravedlivý smeten zlem.

1933. Poselství Ježíše ze dne 14. března 2022.
Nástroj: Glynda Linkous, (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

KDYBY JEN POCHOPILI
V tomto čase začne svět být proti mému lidu a pronásledování bude dramaticky narůstat.
Důvodem, proč bude narůstat, je to, že zvětšuji svá požehnání pro své děti, abych nevěřícím
ve světě ukázal, o co přicházejí, a zvýšil jejich zvědavost a touhu po Mně. Pronásledování opět
vzroste, a to ještě dramatičtěji, protože v průběhu mého konečného probuzení, které brzy začne,
se budou množit uzdravení a zázraky.
Kdyby jen nevěřící ve světě pochopili, jak moc jim chci žehnat a chránit je před tím, co přichází,
utíkali by ke Mně. Nabízím jim mnohem víc než svět, přesto Mě stále odmítají, když si odbíhají
hrát. Takové byly mnohé z mých dětí, než Mne poznaly.
Řekněte jim o mé velké lásce k nim, mým dětem. Řekněte jim, že jim chci velmi žehnat. Řekněte
jim, že svět je nemůže zachránit a v budoucích časech je bude jen nenávidět. V tomto čase nemají
beze Mne naději na přežití po delší dobu.
Mé děti se nemusí bát toho, co přijde, neboť Já vás volám domů ke Mně, dokonce i teď. Nepřeji si,
aby mé děti, které se Mnou chodí v důvěrnosti, viděly přicházet zlo.
Ježíš
2Tim 3, 12: A všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, zakusí pronásledování.
Jan 15, 18: Nenávidí-li vás svět, vězte, že mě nenáviděl dříve než vás.
Mt 28, 19-20
19: Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého
20: a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny
až do skonání tohoto věku.
Jan 3, 16: Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří,
nezahynul, ale měl život věčný.
Řím 5, 8-9
8: Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní.
9: Tím spíše nyní, když jsme byli ospravedlněni prolitím jeho krve, budeme skrze něho zachráněni
od Božího hněvu.

1934. Poznámky paní Glyndy Linkous, vztahující se k přicházejícím událostem.
15. března 2022. https://wingsofprophecy.blogspot.com/
OCHRANA V NADCHÁZEJÍCÍCH ČASECH

Dnes jsem přemýšlela o obavách, které všichni cítíme z toho, co přichází. Víme, že s některými
věcmi nemůžeme nic dělat, protože celé Písmo se musí naplnit, ale jiné ovlivnit můžeme a měli
bychom.

Pokusím se s vámi prostřednictvím tohoto blogu podělit o několik modliteb a věcí, o kterých si
myslím, že by vám mohly alespoň trochu pomoci zmírnit některé obavy (doufám, že ne strach).
Všechny tyto modlitby se budou nějakým způsobem týkat vašeho postavení v Božím Slovu. Pokud
začnete hned (nečekejte na krizi, abyste se pokusili uvěřit, bude to uprostřed všech těch emocí
téměř nemožné!), ale když začnete hned, tyto pravdy se vám vryjí do srdce, kdykoli budeme čelit
tomu, o čem nyní mluvíme, a budete připraveni. Takto se vyrovnávám s každou špatnou událostí,
o které vím, že přijde.
Všichni jste mě v průběhu let slyšeli mluvit o Žalmu 91 a jeho ochranné moci, dokonce jsem čas
od času uváděla příklady, které jsem našla. Lepší ochranná modlitba nikde neexistuje. Ani se
nepokouším psát ochranné modlitby, protože lepší než Žalm 91 bych nikdy nedokázala napsat.
Vřele vám doporučuji naučit se jej nazpaměť, abyste se jej mohli modlit i bez Bible.
Zdá se vám to jako příliš mnoho práce? Možná změníte názor, až uslyšíte svědectví, které jsem
právě poslouchala. Dovolte mi, abych vám o něm něco málo řekla.
Ale na tom nezáleží, tady je odkaz na video, které je tím NEJLEPŠÍM svědectvím, jaké jsem kdy
slyšela o ochranné Boží moci působící skrze věřící stojící v Žalmu 91!
Video: https://www.youtube.com/watch?v=yDcBJqWzrT4
Tak jsem na YouTube našla to úžasné svědectví o Boží moci působící skrze věřící, kteří stojí v
Žalmu 91, aby je chránil, a pak jsem se pustila do hledání textové verze. Jednu jsem našla, ale
nemohu ji veřejně sdílet, protože je na ní upozornění na autorská práva a na té stránce nejsou
žádné kontaktní údaje na majitele blogu, abych získala povolení.
Zde je tedy odkaz na stránku s textovou verzí téhož svědectví, pokud si ho chcete přečíst – Jaké
svědectví!
https://visitjesusquest.org/psalm-91-testimony-not-one-wounded/
Tak tohle je jedno z mnoha svědectví o ochranné moci Žalmu 91. Pokud víte o dalších, podělte se
prosím o odkaz v komentářích níže, abychom všichni mohli budovat svou víru!
Jestliže postoj, vycházející z tohoto žalmu, dokázal ochránit všechny ty muže, zatímco na ně létaly
rakety a kulky, může jistě ochránit i vás a mě v tom, co přijde. Žalm 91 je vlastně Boží ochranný
štít, který vás chrání, pokud věříte.
Jak dosáhnout toho, aby ochrana Žalmu 91 působila ve váš prospěch: Nejlépe každý den - nahlas jej citujte. Svou víru uvolňujete do situace tím, že ji vyslovujete, když vyslovujete Žalm 91,
uvolňujete svou víru pro ochranu na základě toho, co tento žalm říká. Můžete se ho také nahlas
modlit nad svými dětmi nebo jinými blízkými. Funguje to!
Pokud si chcete přečíst další příběhy o tom, jak Žalm 91 ochránil lidi, kteří do něj byli vrostlí,
pořiďte si výtisk knihy Peggy Joyce Ruthové: Žalm 91 - Skutečné příběhy o Božím ochranném štítu
zde na stránce JPH Print Bookstore, která vás přivede ke knize na Amazonu a pomůže vám
podpořit JPH bez dalších nákladů:
https://wingsofprophecy.blogspot.com/p/blog-page.html
Upozorňujeme, že knihy nelze zobrazit v prohlížečích Firefox nebo Edge, pro nejlepší výsledky
použijte vyhledavač Chrome.

Glynda Linkous
1936. Poselství Boha Otce ze dne 20. srpna 2002 v 9:55.
Nástroj: Louise Starr Tomkiel (USA), http://www.apparitionsmariales.org
ZNIČÍM VŠECHNY VAŠE FALEŠNÉ BOHY

Louisa začala přijímat poselství od Boha Otce s prosbou: "Ježíši, prosím, přikryj mě svou nejdražší
Krví."
Pak Bůh Otec řekl:
Hříchy člověka znechutily celé stvoření v mých očích. Proto, děti, ZNIČÍM lidi, zvířata, rostlinstvo:
všechno, co jsem stvořil.
Znovu vybuduji nebo stvořím nové nebe a novou Zemi!
Ke zničení každé oblasti použiji různé prostředky, abych zmátl pyšné lidi a probudil jejich smysly.
K ničení nebude žádný systém.
I člověka zničím pomocí jeho zlé mysli, aby vymyslel způsoby, jak zabít veškerý život, zejména
životy kohokoli nebo kterékoli země, která odmítá věřit jako on.
Člověk je hrdý, arogantní, nenávistný a hříšný díky své touze po naprosté kontrole, aby ovládl
všechny lidi, a bude ničit pomocí zařízení, které sám vytvořil.
On (člověk) je nyní – dnes – schopen velmi rozsáhlého a smrtícího ničení – kdekoli – kdekoli – si
přeje.
Vybral si své cíle A TAKÉ svá data.
Lže a čeká, až se vrhne na svou kořist.
Mnozí z vás žijí své životy ve smrtelném hříchu, oddáni Satanovi.
Peníze, majetek, pýcha, kontrola jsou vaši současní bohové.
Zbožňujete je.
Uctíváte je.
Chcete víc a víc a ještě víc.
Stavíte si 'zlaté tele' neboli falešného boha a vzdáváte mu chválu a uctíváte ho.
Jednoho dne - velmi brzy - zničím všechny vaše falešné bohy!
Tím, že uctíváte zlo, odsuzujete své duše na věčnost do pekla.
Jak hloupí blázni jste!
Ztratíte všechno své vlastnictví a državy, vrátíte se ke Mně tak, jak jste přišli na svět – s ničím.
Jediné, co přede Mne přinesete, jsou vaše ČINY a vaše SLOVA.
Nebudu vás soudit podle vašeho majetku, ale podle vaší lásky!!!
Odmítněte Mě a Já odmítnu vás.
Láska – první dvě Přikázání – jsou kroky do nebe a klíč k Našim dveřím.

Bez Lásky nejste nic!
Žijte Lásku, mé děti.
Milujte svého pravého Boha, své bližní a celé stvoření.
Čas na změnu je TEĎ – dokud v sobě ještě máte život.
ČEKÁM NA VÁS!
Bůh Otec

Poznámka: Nedávno, (stejně jako v minulosti) se Louise znovu ukazuje Nová Země.
Zdroj: převzato z http://apparitionsmariales.org (Nyní v placeném archivu).
1937. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 13. března 2022.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

KŘESŤANÉ SE VRÁTÍ DO KATAKOMB

Děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
Jako kníže nebeských legií vám žehnám a sdílím s vámi Boží Slovo, abyste se mohly
připravit.
Jste milované Nejsvětější Trojicí a naší Královnou a Matkou Posledních časů.
BUDETE ČELIT ZKOUŠKÁM VE VŠECH OHLEDECH, ALE PŘEDEVŠÍM VE VÍŘE.
Děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista, prožijte tento půst s vědomím jeho významu, jak jste jej
ještě nikdy dříve neprožily. Budete mít před sebou Boží milosrdenství, abyste se napravily.
Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista:

Jako církev se musíte posílit ve víře. Antikristovi přisluhovači vám budou vnucovat nové
náboženství jako jediné pravé. Musím vám říci, že není pravdivé a nepochází od našeho Krále
a Pána Ježíše Krista, ale zrodilo se v útrobách samotného Satana a bylo vytvořeno pro antikrista,
aby vás ovládl. Přichází nasycené nátlakem, pronásledováním, neshodami, lží, nenávistí a zradou.
Křesťané se vrátí do katakomb, kde bude pravé světlo, které ďábel nemůže uhasit.
Nevěřící člověk raději popírá proroctví [1Tes 5, 20], než aby přijal to, co už některé lidské bytosti
prožívají: bolest války, nečekanou smrt, nespravedlnost, teror.
Jako kníže nebeských legií vám musím potvrdit, že válka nejsou slova, ale bolestné
a krvavé činy a plány k napadení Evropy, části Ameriky spolu s některými ostrovy,
a některých východních zemí.
Lidé se tak stanou cizinci, putující ze země do země. Budou zaskočeni, bez toho, že by na to vůbec
pomysleli. Pronásledovatelé přijdou, aniž by je někdo očekával, a jako mor vtrhnou do Evropy
vzduchem i po zemi a ve své touze obsadit Evropu se dostanou do několika zemí. Lid našeho
Pána a Krále Ježíše Krista bude na cestě hladu v důsledku války, která se jako mor rozšíří ze země
do země.
VYZÝVÁM VÁS, ABYSTE AKTUÁLNÍ UDÁLOSTI BRALI VÁŽNĚ. Ty se budou šířit jako zrada
z místa na místo, zejména na Balkáně, kam přijde zrada a smrt.
Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista budou cizinci, kteří budou putovat z místa na místo, zatímco
chapadla války budou nezadržitelně a nelítostně postupovat.
Mluvím k vám jistými slovy: tento čas se vám bude zdát dlouhý jako roky vzhledem k útrapám,
s nimiž budete muset žít.
Musíte se připravit, děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
Připravit se čelit nejen zuřivosti přírody, ale i na náhlý útěk z národů, v nichž žijete,
tváří v tvář nečekané a nepředvídané invazi.
Evropa bude zasažena na různých místech. Přepadení národů bude náhlé a nečekané. Budete se
věnovat svým záležitostem, když uslyšíte a uvidíte letadla nad hlavou a válečné zbraně, které se
hrnou do vašich zemí.
Lidé našeho Pána a Krále Ježíše Krista:
Modlete se, bez ustání se modlete za spásu duší, kvůli hladomoru na planetě a za
nevinné trpící.
Buďte tvory dobra, přijďte na eucharistickou slavnost, ctěte naši Královnu a Matku.
Buďte stvořeními víry, posilujte se navzájem. Každý z vás je chrámem [I Kor 6,19] a je těžkým
hříchem, když jednáte proti bratru přímo nebo slovně.
Buďte opatrní, abyste nemuseli při Varování trpět ještě víc.
Lidé naší Královny a Matky, lidská stvoření budou souzena podle jejich lásky. Proto buďte láskou
a ostatní vám bude přidáno.

Žehnám vám požehnáním, kterého se mi dostává od našeho Krále a Pána Ježíše Krista.
Svatý archanděl Michael
1938. Poselství Ježíše ze dne 17. března 2022.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
DĚLAT TO, CO JE SPRÁVNÉ
V době bezpráví, která brzy přijde, budou lidé zoufalí a mnozí zanechají konání toho, co je správné,
aby přežili a ukázali svůj hněv. Přeji si, aby mé děti i nadále chodily ve spravedlnosti.
Děti, nemohu vám žehnat, pokud jste v hříchu. To se v tomto čase konce nezmění. Bude se vám
zdát, jako by se celý svět zbláznil, a vskutku, bude se nacházet v jakémsi šílenství, protože ti,
kdo proti vám intrikovali, nemohou dosáhnout úplného vítězství, protože Já jim kazím jeden plán
za druhým nebo ničím odměny, o které tak horlivě usilovali.
Nedovolte, aby se vaše srdce v této době dostalo do nenávisti, neboť nenávist je od mého
nepřítele, nikoliv ode Mne. Nenávist bude skutečně všude kolem, ale mé děti jsou povolány být
majáky světla v temném světě. Jak chcete být světlem, když je vaše srdce plné temnoty?
Každým dnem jste blíže tomu, že budete povolány domů, ale než se vše na světě stane, rozhojní
se mnoho zla. Když budete kráčet ve světle a spravedlnosti, budu vás chránit, dokud zde nevyprší
váš čas.
Jste mými zástupci na zemi. Přeji si, abyste vypadaly jako Já, mluvily jako Já a chodily jako Já,
aby ti, kdo nevěří, Mě zahlédli.
Nebojte se, děti, neboť Já jsem mocný Bůh a jsem velmi dobře schopen vám poskytnout vše,
co v tomto čase potřebujete.
A Já jsem s vámi po všechny dny, až do konce světa.
Ježíš
Jb 8, 22: Kdo tě nenávidí, budou oblečeni v hanbu, po stanu svévolných nezbude nic.
Ž 9, 13: Za prolitou krev k odpovědnosti volá, pamatuje na ni, na úpění ponížených nezapomněl.
Ž 34, 21: Ochraňuje všechny jeho kosti, nebude mu zlomena ani jedna.
Mt 5, 14-16
14: Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře.
15: A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen; a svítí všem v domě.
16: Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci
v nebesích.
Mt 28, 18-20
18: Ježíš přistoupil a řekl jim: "Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.
19: Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého

20: a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny
až do skonání tohoto věku."

1939. Výňatky z poselství Panny Marie a Ježíše z let 1975 – 1992.
Nástroj: Veronika Lueken (USA), https://www.tldm.org
NA MYSLI MAJÍ JEN JEDNU MYŠLENKU
V poslední době se na našem fóru objevila podivná a vášnivá diskuse, která přímo i nepřímo
podporuje a obhajuje invazi Ruska do Ukrajiny na základě informací, které pocházejí převážně
z nedůvěryhodných serverů.
Kdykoliv se v minulosti na naší stránce vyskytl nějaký problém, ať už vnitřní, nebo vnější,
zpravidla zasáhl náš Pán. Učinil tak i v tomto případě v poselství č. 1930, kde jednou větou
komentoval přednášku pana profesora Staňka. Nemohlo to být vyjádřeno lépe, a tak si myslím,
že tato věta našeho Pána plně postačuje k vyjádření mého stanoviska a že se už nebudu muset
k tomuto tématu vracet.
Při této příležitosti bych chtěl připomenout našim čtenářům, že základním důvodem existence
naší stránky je příprava na Druhý příchod našeho Pána a na běh času, který tomu bude
předcházet. Proroctví Panny Marie z Fatimy dává těmto událostem osudový rámec, který právě
prožíváme. Vždy přítomný nepřítel si ale pokaždé najde skulinu, skrze niž protlačí zmatek
a nedůvěru, aby odtáhl duše od Pána. Proto berte následující výňatky z poselství Panny Marie
a Ježíše Veronice Lueken o Rusku a jeho ideologii jako důkaz, že se na zaměření naší stránky
nic nemění a že si do budoucna můžete bez obav vybrat tu správnou stranu příběhu.
Je to jen na vás.

NEPOSLECHLI JSTE
Při nesčetných návštěvách na zemi jsem vás žádala, abyste se modlili a znovu modlili, aby Rusko
neposílalo své bludy do celého světa. Ale vy jste neposlouchali, unášeni starostmi vašeho světa,
materialisticky naladění, odklánějíce duchovnost kvůli moci a chamtivosti. Co získáte, když budete
mít tuto moc a opustíte svou zemi bez zásluh a nebudete moci vstoupit do věčného nebeského
království?
Panna Maria, 15. března 1978
NEVĚŘILI JSTE MI
Mé děti, nevěřily jste mi v minulosti, když jsem vám radila, že mnoho národů zmizí z povrchu
vaší země. To se stane, mé děti, a stane se to v krátké době. Toto pokolení nepomine, aniž by
z povrchu země nezmizelo mnoho národů.
Panna Maria, 30. května 1978
ZOTROČENÍ
Mé děti, žádná země se nyní neosvobodí od zla komunismu. Mé srdce je rozerváno, neboť jsem
k vám přišla v nesčetných zjeveních na zemi, abych vás jako naše děti varovala, abyste se vyhnuli
kompromisům s nepřáteli Boha, i když k vám přicházejí s uhlazenou řečí a vybraným chováním.
A protože člověk vypadl z milosti, přijme tyto lži a stane se otrokem.
Panna Maria, 13. května 1978
RUSKO PLÁNUJE ÚTOK
Mé dítě a mé děti, přeji si, abyste všichni neustále bděly na modlitbách po celém světě, ve vaší
zemi, ve Spojených státech a v Kanadě. Znovu vás varuji, že Rusko plánuje útok na Spojené státy.

Musíte mít na paměti, mé děti, když přijímáte řeči a slova ateisty: ateista nemá žádnou čest.
V ateistovi není pravda. Budou vás obelhávat a kupovat si vás, dokud už nebudete tím, čemu se
říká 'svobodný národ', ale budete zotročeni - pokud předtím nezabijí mnoho lidí, mé dítě. Říkám
'pokud', protože jejich plánem je zničit tvůj národ a znovu jej vybudovat vlastními silami. Cena
života pro ně nic neznamená, jak můžeš poznat ve všech zemích po celém tvém světě, které byly
napadeny Ruskem, neboť Rusko je tajným agentem, který předává [jiným státům] střelné zbraně
a ničivé rakety ke zničení Spojených států a Kanady.
Panna Maria, 14. září 1985
NEUNIKNETE
Ó, mé děti ze Spojených států, cožpak nechápete, co vás čeká? Vaše země, Spojené státy,
nepoznaly, co to znamená trpět ničivými silami. Mé děti, neuniknete zkáze, kterou medvěd
komunismu uvalil na mnoho zemí v Evropě a ve světě. Nemůžete slevit ze své víry, abyste
zachránili to, co vám ještě zbylo, neboť vše na zemi se s Trestem zřítí jako trosky. Na lidstvo míří
ohnivá koule, Trest, křest ohněm. Cožpak to nechápeš?
Panna Maria, 20. listopadu 1978
ÚPLNÁ KAPITULACE
Žádali jsme vás v minulosti i v současnosti, abyste se modlili za obrácení Ruska. Příliš málo lidí se
přihlásilo k modlitbám za toto obrácení, proto se jejich omyly nyní rozšířily po celém vašem světě.
Vaše země, krásná Amerika, je nyní připravována na úplnou kapitulaci [ve víře]. Nyní to víte, mé
děti, a nyní musíte na základě tohoto poznání jednat, jinak i vy pocítíte zajetí a otroctví a uzavření
mých domů v celé vaší zemi. Slepě jste vstoupili přímo do pasti zotročení, která na vás byla
nastražena prostřednictvím záludné infiltrace vaší vlády, vašich škol a vašich komunikačních médií.
Probuďte se nyní ze svého spánku a usilujte o návrat z vaší cesty zkázy tím, že padnete na kolena
a budete se v upřímné a vřelé modlitbě modlit k Věčnému Otci, aby vás odvedl zpět z vaší
současné cesty zkázy. Vaši krajané se snažili umlčet hlas mé Matky po celém vašem světě.
Nebudete pokračovat v umlčování "hlasových schránek" (t.j. lidských nástrojů) na celém světě,
neboť zaséváte semena své vlastní zkázy!
Ježíš, 5. června 1975
LHÁŘI
Mé děti, mohla bych vám dát mnoho jmen, která by zahrnovala a popisovala vstup Satana do
vašeho světa: síly komunismu, síly ateismu. Ach, mé děti, jakými slovy lze popsat činnost těchto
činitelů? Podporují bludy: podporují kacířství, znesvěcení, mylné představy. A jako je Satan otcem
všech lhářů, tak i oni jsou lháři.
Panna Maria, 19. listopadu 1977
NA MYSLI MAJÍ JEN JEDNU MYŠLENKU
Mé dítě a mé děti, udržujte neustálou modlitební bdělost v celém svém národě a v národech světa.
Nevíte, jak blízko jste k tomu, abyste se staly jedním z národů, které mají být vyhlazeny. Mluvím
o Spojených státech amerických, protože Rusko je klame. Rusko má ve výzbroji šestkrát více raket
než vy. Zatímco oni říkají, že je odstraní a vyřadí z provozu - není to pravda. Přibývají a přibývají,
neboť mají v hlavě jedinou myšlenku - ovládnout celý svět.
Panna Maria, 2. října 1987
LHÁŘI, VRAZI, PODVODNÍCI
Ach, mé děti, jak jsem vás chtěla pohladit a sdělit vám dobré zprávy, neboť nejsem vždy
nositelkou špatných zpráv. Jsem vaše Matka a musím vám říci pravdu. Znovu opakuji: Mé dítě,
Veroniko, opakuj nyní ve svém oslabeném stavu stále znovu: Papež Jan Pavel II. a všichni
biskupové světa musí vyčlenit jeden den, kdy se budou modlit za obrácení Ruska. Ne jeden den
za svět, ale jeden den za Rusko, jinak, říkám ti teď, Rusko půjde a vyhladí, zničí mnoho zemí.

Národy zmizí z povrchu zemského v mžiku oka. Tak zoufalá je nyní situace v celém vašem světě,
mé děti.
Slovo Ruska není dobré, neboť to, co znamená komunismus, jsou lháři a vrazi, podvodníci přímo
z útrob pekla.
Panna Maria, 2. října 1987
KOSMETICKÉ PŘEDSTAVENÍ, KTERÉ VÁS MÁ OKLAMAT
Ujišťuji vás, mé děti, že v Rusku není svoboda. Všechno je to klam. Hledají peníze světa od národů
světa. A proč si z toho nevezmete ponaučení? Stalo se to za Lenina, stalo se to za Stalina. A tam
jste všichni na stejné cestě, připraveni dát miliardy peněz, které by měly být dány těm, z vašeho
národa, a svobodným národům světa.
Nenechejte se zmást, mé děti, Rusko není svobodné. Je to jen kosmetický akt, který vás má
oklamat. Lenin a Stalin používali stejnou taktiku, mé děti. Proč se nepoučíte ze svých omylů?
Panna Maria, 18. června 1992
TŘETÍ SVĚTOVÁ VÁLKA
Den za dnem nyní člověk zabíjí. Mnoho zemí bude zapleteno do válek, až dojde k největší válce,
jakou jsme kdy viděli a jakou už nikdy neuvidíme, k třetí světové válce, která pohltí národy.
A mnoho národů zanikne pod silou zbraní, které se nyní shromažďuje v celém Rusku. Ano, mé
dítě, bez ohledu na to, jak svět zareaguje na pravdu, budeš křičet ze střech, že Rusko nepřijalo
žádnou nabídku z Říma. Pokud se Rusko nedokáže zasvětit Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu
a Neposkvrněnému Srdci Marie, dokud neuzná pravdu, půjde dál světem a bude rozsévat semínka
sváru, nespokojenosti a války. Víte, mé děti, že válka je trestem za lidské hříchy, ale také, že válka
je známkou ztráty poznání Boha.
Panna Maria, 21. srpna 1985
DALA JSEM SLIB
Když jsem před mnoha lety přišla do Fatimy, věděla jsem, že komunismus půjde do celého světa,
zničí mnoho národů a napadne církev mého Syna. Proto jsem dala slib, že papež, tehdejší
i dnešní, se spojí se všemi biskupy světa, všichni společně v jeden den – ne svět –, ale biskupové
a papež se spojí, a budou se modlit za zasvěcení Ruska. Nemám na mysli svět, mé děti, mám na
mysli Rusko – Rusko, pohromu lidstva. Budete se modlit za Rusko. Musí být vyčleněn jeden den,
kdy se papež Jan Pavel II. a také všichni biskupové světa se musí v jeden den sjednotit, opakuji,
a modlit se za Rusko; jinak bude Rusko nadále pohromou od Boha. Rusko bude i nadále chodit po
světě a vyhlazovat lidi, místa a země.
Panna Maria, 2. října 1987
OBROVSKÁ EXPLOZE
Panna Maria - Ptáš se mě, mé dítě, proč mi tečou slzy? Pojď se mnou a podívej se!
Veronika - Ach, můj Bože! Já, já vidím… Já, já jsem nikdy neviděla tolik mrtvých lidí!
Panna Maria - Člověk proti člověku, národ proti národu. Žádné tělo nebude ušetřeno.
Veronika - Ach, vidím velkou, strašnou válku! Vidím… vypadá jako hřib, obrovský výbuch,
a všechno je pryč! Ach!
Panna Maria - Satan, mé dítě, bude mít ruku na knoflíku.
Veronika - Panna Maria ukazuje na druhou stranu a jde… a ukazuje na druhou stranu - je to, jako
byste se dívali na velkou vodní plochu.

Teď je tam země a já vidím mnoho lidí. Jsou oblečeni v uniformách. Poznávám je a na jejich
čepicích je něco jako rudá hvězda.
Jsou to, jsou to vojenské uniformy. Panno Maria… "ach, já vím" - ach, Pane Bože, to je Rusko!
Panna Maria - Vidíš, mé dítě, není dost modliteb, aby se zastavilo zlo. Ledaže byste se teď více
modlili za obrácení Ruska, jinak bude na vaší zemi brzy velká válka.
Socializace, mé dítě, lidstvu nic nepomůže, neboť u člověka, který není z Boha Otce, jeho slovo
není z pravdy. Bez Boha není cti. Sliby, sliby, pakt za paktem, za nimiž není ani slovo pravdy!
Mé dítě, pospěš si s šířením Slova! Proti tvé slavné zemi se chystá mnoho zla. Pospěš si! Rozšiřujte
Slovo! Vy, jako národ jste oklamáni. Všude kolem vás čekají nepřátelé. Plánují na vás zaútočit
zevnitř. Modlete se za neustálou modlitební bdělost. Nemáte ani okamžik nazbyt."
Panna Maria, 1. února 1975
NE SVĚT, ALE RUSKO!
Rudý kůň je válka! A válka je na řadě, mé dítě. A co s tím můžete dělat? To je můj pokyn z nebe a my doufáme, mé děti, že to sdělíte světu: Pokud biskupové a Svatý Otec v jednotě se všemi
biskupy světa nezasvětí Rusko Neposkvrněnému Srdci mé Matky, svět bude odsouzen k záhubě!
Protože Rusko bude dál šířit své bludy po celém světě, vyvolávat války a krveprolití, smrtící
epidemie a hladomor. Tohle chcete, mé děti?
Každá jednotlivá duše na zemi, která dnes večer uslyší můj hlas, má povinnost pro posvěcení své
vlastní duše a duší těch, které miluje, naslouchat Mi a následovat můj příkaz. Přeji si, aby všichni,
kdo dnes večer uslyší má slova, šli kupředu a obléhali, bude-li to nutné, Svatého Otce a biskupy
s žádostí o toto zasvěcení Ruska. Nemáme na mysli svět, mé děti, máme na mysli Rusko!
Ježíš, 17. června 1989

Zdroj: https://tldm.org/Directives/directives.htm
1940. Poselství Ježíše ze dne 18. března 2022.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
NEDOKÁŽETE SI TO PŘEDSTAVIT
Každý den dávám pozor na své děti na Zemi, zatímco se celé nebe připravuje na váš návrat domů
ke Mně.
Nedovedete si představit, jak se usmívám, děti, když vidím, jak se správně rozhodujete, když
vidím, jak odmítáte hřích, když slyším, jak o Mně mluvíte a vzdáváte Mi slávu.
Nevidíte, kolik odměn tu na vás čeká, když každý den na Zemi konáte dílo pro mé království. Jak
velice odměním vaši vytrvalost!
Každý den vidím vaši únavu a touhu vrátit se domů, protože žijete v temné a zlé době na Zemi.
Upravte svá srdce, aby vydržela a stála pevně při Mně, protože po skončení máte celou věčnost,
abyste se zde těšili ze svých domovů, a váš život na Zemi za vámi se bude zdát jen jako pára,
která tu byla a pak zmizela.

Upravte svá srdce a mysl na věci nahoře - představte si svou korunu života, svá krásná sídla, své
zesnulé milované - to vše zde na vás čeká.
Pamatujte, že Já jsem s vámi a že vás každý den sleduji. Jste zřítelnicí mého oka.
Ježíš
Ž 17, 8: Ochraňuj mě jako zřítelnici oka, skryj mě ve stínu svých křídel.
Za 2, 12: Toto praví Hospodin zástupů, který mě poslal pro svoji slávu k pronárodům, které vás plenily:
Kdo se vás dotkne, dotkne se zřítelnice mého oka.
Jak 1, 12: Blahoslavený člověk, který obstojí ve zkoušce; když se osvědčí, dostane vavřín života, jejž Pán
zaslíbil těm, kdo ho milují.
Zj 2, 10: Neboj se toho, co máš vytrpět. Hle, ďábel má některé z vás uvrhnout do vězení, abyste prošli
zkouškou, a budete mít soužení po deset dní. Buď věrný až na smrt, a dám ti vítězný věnec života.
Jan: 14, 1-3
1: Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne.
2: V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám
připravil místo.
3: A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já.
Žid 12, 1: Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás
tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo,

1941. 19. března 2022. Připomínka poselství Ježíše ze dne 6. ledna 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

HODNĚ ZLOVOLNOSTI

Mé děti, řekl jsem vám, co nyní prožíváte, je generální zkouška toho, co přijde dál.
Uvažovali jste o významu mých slov k vám?
To, co následuje, bude mnohem silnější a rozsáhlejší, mnohem smrtelnější než to, čemu čelíte
nyní. Zlo bude v jádru toho, co následuje, a moc je jeho cílem.
Další mor bude brzy vypuštěn a zbaví života stovky tisíc. Bude se vám zdát, že umírání nikdy
nepřestane. Nyní je v mnoha národech na důležitých místech hodně bezbožných lidí, kteří usilují
získat úplnou kontrolu, aby mohli rozhodovat o každém vašem pohybu.
Jak tento čas postupuje, váš pohyb bude mnohem omezenější, než je nyní, a ti, kdo jsou
u moci, se pokusí omezit i to, s kým a jak budete moci komunikovat. Jejich záměrem je,
aby tato omezení zůstala v platnosti dlouho potom, co nový mor dokonal svou zkázu.
Budou imunní vůči tomuto moru, protože byli jeho tvůrci. Byl vytvořen pro tuto dobu.
Poznejte mé děti čas, ve kterém žijete. Je to jen začátek strádání pro mé lidi, protože se bude
každým rokem zvětšovat. Už dřív jste viděli, jak je můj lid pronásledován, ale tentokrát to bude
horší. Daleko horší.

Vaší přípravou na to je mé svaté Slovo. Buďte v mém Slovu každý den. Zapamatujte si je,
až bezbožní proti němu přijmou zákony. Poznávejte je hluboko ve svých duších, protože
to bude celý rozdíl mezi vámi teď a v té době.
Ježíš

Př. 29, 2: Když přibývá spravedlivých, lid se raduje, panuje-li svévolník, lid vzdychá.
Ef 6,12: Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu,
co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla.
2Tim 3, 12: A všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, zakusí pronásledování.
2Kor 12, 10: Proto rád přijímám slabost, urážky, útrapy, pronásledování a úzkosti pro Krista.
Vždyť právě když jsem sláb, jsem silný.
Ž 18, 2: Pravil: Miluji tě vroucně, Hospodine, moje sílo.
Iz 41, 10: Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám
ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.

1942. 20. března 2022. Připomínka poselství Ježíše ze dne 15. června 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA, https://wingsofprophecy.blogspot.com

ZVRÁCENOST V AMERICE

Mé děti, v Americe vládne duch zvrácenosti. Zkažení zbožnili zvrácenost a ta nyní pokrývá celou
zemi. Vstoupila do vašeho Bílého domu a nyní plně vnikne do vašich zákonů.
Nebuďte šokovány zákony, které uvidíte, jak jsou v tomto čase přijímány, neboť když vládne
bezbožný, lidé budou vzdychat. V této době uvidíte mnoho nespravedlnosti, nejen zvrácené
zákony. Přichází mnoho zla. Vstupujete do doby, kdy kvůli Mně budete nenáviděny všemi lidmi.
Pochopte čas, ve kterém žijete, a přizpůsobte se mu.
Snažte se v každé době plnit mou vůli a učit se mému Slovu, protože tyto věci vám budou nade
vše prospěšné. Budete-li tyto věci dělat, nemusíte mít strach z toho, co má přijít. Pamatujte, že
jste moji
a Já nad vámi neustále bdím.
Ježíš
Př 29,2: Když přibývá spravedlivých, lid se raduje, panuje-li svévolník, lid vzdychá.
2Kor 5, 9-10
9: Proto nám také nadevše záleží na tom, abychom se mu líbili, ať už odcházíme domů nebo zůstáváme

v cizině.
10: Vždyť se všichni musíme ukázat před soudným stolcem Kristovým, aby každý dostal odplatu za to,
co činil ve svém životě, ať dobré či zlé.
Lk 21, 16-27
16: Zradí vás i vaši rodiče, bratři, příbuzní a přátelé a někteří z vás budou zabiti.
17: A všichni vás budou nenávidět pro mé jméno.
18: Ale ani vlas z vaší hlavy se neztratí.
19: Když vytrváte, získáte své životy.
20: Když uvidíte, že Jeruzalém obkličují vojska, tu poznáte, že se přiblížila jeho zkáza.
21: Tehdy ti, kdo jsou v Judsku, ať uprchnou do hor, kteří jsou v Jeruzalémě, ať z něho odejdou,
a kteří jsou po venkově, ať do něho nevcházejí,
22: poněvadž jsou to dny odplaty, v nichž se má naplnit vše, co je psáno.
23: Běda těhotným a kojícím v oněch dnech! Neboť bude veliké soužení na zemi a hněv proti tomuto lidu.
24: Padnou ostřím meče, budou jako zajatci odvedeni mezi všecky národy, po Jeruzalému budou šlapat
pohané, dokud se jejich čas neskončí.
25: Budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách a na zemi úzkost národů, bezradných, kam se podít před
řevem valícího se moře.
26: Lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět. Neboť mocnosti nebeské se
zachvějí.
27: A tehdy uzří Syna člověka přicházet v oblaku s mocí a velikou slávou.

1943. Poselství Ježíše ze dne 21. března 2022.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

NIC JINÉHO, CO DĚLÁTE, VÁM NEPOMŮŽE
Satan útočí na můj lid.
Útočí zespodu i shora.

(Poznámka: Nejsem si jistá, co to znamená, ale ptala jsem se a dostávala jsem stále totéž).
Každý den si oblékejte svou zbroj.
Mějte Mne na prvním místě ve všem, co děláte.
Zůstávejte v mém Slovu - neustále.
Nic jiného, co děláte, vám nepomůže, pokud nezůstanete v mém svatém Slovu.
Hledejte mou tvář a Já vás povedu. To, co přichází, je zlé, ale většina mých dětí to neuvidí, jen ti,
kteří jsou ve známém hříchu. Ti odmítli činit pokání, takže je musím očistit.

Nebojte se, mám vás v bezpečí na dlani mé mocné ruky. Pokračujte v konání skutků mého
království, aby vaše odměna byla velmi velká. Konejte všechno dobro, které můžete, protože brzy
žádné nezbude.
Přijdu brzy!
Ježíš
Př 1, 23: Obraťte se, když vám domlouvám. Hle, nechám na vás proudit svého ducha, uvedu vám
ve známost svá slova:
1Tim 4, 1: Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odpadnou od víry a přidrží se těch,
kteří svádějí démonskými naukami,
2Tim 4, 3: Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, a podle svých choutek si seženou učitele,
kteří by vyhověli jejich přáním.
Iz 45, 3: Tobě dám poklady v temnotě skryté i sklady nejtajnější a poznáš, že já jsem Hospodin,
který tě volá jménem, Bůh Izraele.
Řím 15, 4: Všecko, co je tam psáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom z trpělivosti
a z povzbuzení, které nám dává Písmo, čerpali naději.
Jak 4, 7-8
7: Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám.
8: Umyjte si ruce, hříšníci, a očisťte svá srdce, lidé dvojí tváře!
Jan 6, 63: Co dává život, je Duch, tělo samo nic neznamená. Slova, která jsem k vám mluvil,
jsou Duch a jsou život.
Jan 3, 19: Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože
jejich skutky byly zlé.
Oz 4, 6: Můj lid zajde, protože odmítá poznání. Ty jsi zavrhl poznání a já zavrhnu tebe; nebudeš
mým knězem. Zapomněls na zákon svého Boha; i já zapomenu na tvé syny.

1944. Poselství Ježíše ze dne 22. března 2022.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

NEKAPITULUJTE!

Mé děti v Americe, jak víte, vaše vláda se proti vám spikla. Snaží se vytvořit dokonalou bouři krizí
a katastrof tak neuvěřitelných, aby vás ve strachu donutila kapitulovat před jejich kontrolou.
Nebojte se jich. Nebojte se toho, co přichází. I v bouři jsem s vámi a pomohu vám, když se
postavíte za Mne, a budu k vám velmi milosrdný.
Milovaní kolem vás budou protestovat, když nebudete kapitulovat. Musíte se jim vzepřít, chcete-li,
aby se nebe stalo vaším domovem. Nebude to snadné, protože mají v úmyslu vám všechno vzít.
S každým stupněm jejich kontroly, kterému se budete bránit, si budou brát víc, až nakonec
nebudete vlastnit nic a nebudete mít nic. Stále však máte Mne a stále máte spásu a Já vás rychle

přivedu domů. Velké a mocné budou odměny mých dětí, které vydrží tuto bouři, protože nebude
snadná.
Brzy přijde další pohroma. Tato pohroma připraví půdu pro další období, které přinese mému lidu
velké těžkosti. Z tohoto důvodu vás nyní stále víc přivádím domů ke Mně, abyste to nemuseli
přetrpět.
Zlí u moci, kteří navrhují dokonalou bouři, nevědí, že Já, Všemohoucí Bůh, jsem navrhl vlastní
dokonalou bouři, abych dosáhl svých záměrů.
Připravte svá srdce, aby vydržela.
Ježíš

Další slova o této další přicházející pohromě:
https://wingsofprophecy.blogspot.com/search?q=the+next+plague
(Poselství č. 1316)
Další informace o dokonalé bouři:
https://wingsofprophecy.blogspot.com/search?q=perfect+storm
(Poselství č. 1229)
Mt 7, 24: A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil
svůj dům na skále.
Lk 6, 48: Je jako člověk, který stavěl dům, kopal, hloubil, až položil základy na skálu. Když přišla povodeň,
přivalil se proud na ten dům, ale nemohl jím pohnout, protože byl dobře postaven.
Mt 7, 25: Tu spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice, a vrhly se na ten dům; ale nespadl, neboť
měl základy na skále.
Fil 4, 7: A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.
Ž 91, 11: On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách.
2Královská 6, 16 - 17
16: Odvětil, "Neboj se, protože s námi je jich víc než s nimi."
17: Potom se Elíša modlil, "Hospodine, otevři mu prosím oči, aby viděl!" Tu Hospodin otevřel mládenci oči
a on uviděl horu plnou koní a ohnivých vozů okolo Elíši.
Ž 34, 7: Tento ponížený volal a Hospodin slyšel, ve všem soužení byl jeho spása.
Jr 1, 17: Ty však přepásej svá bedra, povstaň a vyřiď jim všechno, co jsem ti přikázal. Jen se jich neděs,
jinak ti naplním děsem z nich.
Př 31, 17: Bedra si opáše silou a posílí své paže.
Ž 46, 2: Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená
Ž 46, 8: Hospodin zástupů je s námi, Bůh Jákobův, hrad náš nedobytný.
Ž 62, 9: Lide, v každý čas v něho doufej, vylévej před ním své srdce! Bůh je naše útočiště.
Ž 91, 9: Máš-li útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov.
Ž 91, 4: Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost.
Ž 78, 20: Do skály sic udeřil a potoky vod tekly proudem. Může však dát také chleba nebo opatřit pro svůj
lid maso?"

Ž 30, 11: Hospodine, slyš a smiluj se nade mnou, buď mi pomocníkem, Hospodine.
Ž 54, 6: Avšak Bůh mi poskytuje pomoc, Panovník je s těmi, kdo mě podpírají.
Mt 5, 45: Abyste byli syny nebeského Otce; protože on dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá
na spravedlivé i nespravedlivé.

1945. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 17. března 2022.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

VYZÝVÁM VÁS K NALÉHAVÉMU OBRÁCENÍ

Milovaní lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
Jako velitel nebeských vojsk vám žehnám požehnáním mého Krále a Pána Ježíše Krista.
VYZÝVÁM VÁS K NALÉHAVÉMU OBRÁCENÍ, TEĎ, SPĚŠNĚ, "IPSO FACTO", NEŽ BUDETE
JEŠTĚ VÍCE ZMATENÍ.
Jako Mystické Tělo musíte poslouchat a dodržovat Písmo svaté.
Dávejte pozor: nevcházejte na cesty, které jsou v rozporu s Boží vůlí.
Je pro vás nutné přijímat svátosti podle potřeby a být smíření se svými bratry.
Buďte láskou, pokojem, milosrdenstvím a přijímejte svatou eucharistii řádně připraveni. Obětujte
naší Královně a Matce svatý růženec, jejž jste se modlili srdcem.
Je nutné, abyste byli láskou…
tváří v tvář lásce ďábel prchá.
Nesuďte druhé a nebudete souzeni. Neboť jak soudíte, tak budete souzeni, a stejnou měrou, jakou
měříte druhým, bude naměřeno i vám [Mt 7, 1-2].

Vidím, jak se lidská stvoření odvracejí od našeho Krále a Pána Ježíše Krista a naší Královny
a Matky. Vidím je, jak se přidávají k řadám zla a jsou připraveni bez milosti a výčitek svědomí ničit
své bratry a sestry.
Lidstvo se ponořilo do ideologie komunismu, která spolu se zednářstvím udržuje lid našeho Krále
a Pána Ježíše Krista a děti naší Královny a Matky posledních časů v nedůvěře a rozdělení.
Lidé naší Královny a Matky, se bojí, že padnou a už nikdy nebudou schopni vstát.
OBRÁCENÍ, OBRÁCENÍ, IHNED!
Jak tvrdohlaví jste ve svém rozhodnutí pokračovat v předávání zla, spolupracovat s komunismem
a šířit jeho ideologii, jejímž cílem je uchvátit územní moc a nadvládu nad národy ve všech
ohledech.
Jak budete truchlit!
Jak budete truchlit, děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista!
Nemoc je opět na obzoru…
Hladomor se rozšíří po celé zemi z vůle mocných, kteří vás vedou do propasti, protože uzavřeli
smlouvu se zlem, která povede lidstvo k utrpení jako nikdy předtím.
Lidé naší Královny a Matky, modlete se, proste, volejte, neboť naše Královna přijímá upřímné
a vřelé prosby.
Musíte si zachovat vnitřní pokoj, abyste se o něj mohli dělit se svými bratry a sestrami. Tato
generace potřebuje lásku vycházející z Nejsvětějších Srdcí, aby obměkčila ztvrdlá srdce lidí.
Jak jen potřebujete modlitbu!
Jak jen potřebujete vyznat své hříchy a pravé a nefalšované pokání!
Skloňte svou pýchu a své myšlenky, abyste byli hodni mateřské ochrany, jíž svěřila Nejsvětější
Trojice tyto chvíle nynější generace.
Lidé naší Královny a Matky:
Aniž bychom se oddělili od požehnané ruky té, která je Matkou našeho Krále a Pána Ježíše Krista
a nejvyšším velitelem nebeských vojsk, jste a budete chráněni naší Královnou, které Nejsvětější
Trojice přikázala, aby se přimlouvala za dobro lidstva a vybrala ji, aby rozdrtila
a spoutala pekelného draka.
To, co má přijít pro lidstvo, nachází Královna a Matka nebe a země již před svými dětmi, které
brání a osvobozuje od všeho zlého, pokud uctívají jejího nejsvětějšího Syna a plní Boží vůli.
Jděte vpřed, lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista, s pevnou vírou v moc naší Královny a Matky,
aniž byste pochybovali, že nakonec její Neposkvrněné Srdce zvítězí!
Uvidíte, jak každé koleno se skloní před naší Královnou, jak každé stvoření zvolá:

"Zdrávas, Maria Nejčistší, Zdrávas, Maria Nejčistší, Zdrávas, Maria Nejčistší".
Věrní lidé – vytrvalí, nezříkající se svého povolání, věrní lidé – vytrvalí v boji proti zlu ve jménu
našeho Krále a Pána Ježíše Krista, ochráníme vás.

Žehnám vám.
Svatý archanděl Michael
1946. Poselství Ježíše ze dne 23. března 2022.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

JSTE UNAVENÍ

Mé děti na zemi se unavily.
Pokud se soustředíte na práci, kterou jsem každému z vás uložil, pak to, co se děje ve světě kolem
vás, vás ovlivní jen velmi málo. Mnozí z vás se velmi brzy vrátí domů.
V tomto čase a v čase, který přijde, budou mé děti čelit mnoha výzvám. Tolik z vás je unaveno
světem. Vidím vaši únavu, mé děti. Vím, že svět pro vás nyní nemá žádnou přitažlivost, toužíte být
se Mnou a velmi brzy budete. Celé nebe tančí vzrušením, že se vracíte domů.
Prožijte ten krátký čas, který vám zbývá, láskou k lidem kolem vás a konáním všeho dobra, které
můžete vykonat. Ještě je trochu času, ve kterém můžete zvýšit odměnu, která na vás čeká zde
v nebi.
Naplňte čas, který vám zbývá.
Ježíš

Ef 5, 15-17
15: Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří;
16: nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé.
17: Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně.
Kol 4, 5: Jednejte moudře ve styku s okolním světem a využijte čas vám svěřený.
Gal 6, 9: V konání dobra neumdlévejme; neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas.
Mt 11, 28: Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.

1947. Poselství Ježíše ze dne 24. března 2022.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

KLÍČ K ÚNIKU PŘED TÍM, CO PŘIJDE

Mé děti, všechny jste se Mne ptaly, jak velké části nadcházejícího utrpení budete přítomny. Řeknu
vám o klíči k úniku před tím, co přijde.
Vaše poslušnost je klíčem ke všemu, co vám požehná. Míra požehnání, po které budete kráčet,
přímo souvisí s tím, nakolik se podřídíte mému Slovu a budete poslouchat, co od vás žádám.
Ty, které se podřídily svému životu a vzdaly se mnohého, udělaly to, co požaduji, a budou velmi
brzy povolány domů. Ty, které udělaly málo, budou ponechány, aby byly očištěny. Ty, které
neudělaly nic, které Mě ignorovaly, ačkoli vědí, co od nich žádám, ale nevybraly si to, budou
ponechány na zemi déle a uvidí přicházející hrůzy.
Vaše poslušnost je klíčem k tomu, abyste nezůstaly pozadu ve světě, který bude téměř nemožné
přežít. Vskutku, mnohé jej nebudou chtít přežít.
Budete-li Mě poslouchat, budete požehnané. Tak tomu bylo vždycky.
Ježíš

Lk 6, 46: Proč mne oslovujete 'Pane, Pane', a nečiníte, co říkám?
Mk 14, 15: Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání;
De 11, 26-28
26: Hleď, dnes vám předkládám požehnání i zlořečení:
27: požehnání, když budete poslouchat příkazy Hospodina, svého Boha, které já vám dnes přikazuji,
28: a zlořečení, když nebudete poslouchat příkazy Hospodina, svého Boha, sejdete-li z cesty, kterou vám
dnes přikazuji, a budete-li chodit za jinými bohy, k nimž se nemáte znát.
Lk 21, 36: Buďte bdělí a proste v každý čas, abyste měli sílu uniknout všemu tomu, co se bude dít, a mohli
stanout před Synem člověka.“

1948. 26. března 2022. Připomínka poselství Boha Otce ze dne 9. května 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

UŽ NEŽÁDANÁ

Obdržela jsem toto Slovo po vizi o konci časů. Odkaz na adresu videa je níže.
Prokázal jsem tomuto národu (Americe) velkou milost. Zahrnul jsem ji požehnáním – požehnáním,
z něhož se dosud raduje.

Bezbožně se ode Mne odvrátila a odvrhla Mne stranou a nyní se nastrojila jako děvka.

Poznámka: Viděla jsem Ameriku oblečenou jako prostitutku a ochotně se nabízející bezbožným
národům. Pak jsem viděla, jak ji některé z nich přijmou a hanebně zneužijí.
Protože jsi otevřeně pozvala ostatní [národy], aby s tebou smilnily, Ameriko, tak budeš také tak
brána. Protože jsi odhodila stranou má svatá Přikázání, budeš naplněna nezákonností v tomto dni.
Protože jsi odmítla mou Lásku, budeš nemilovaná po zkáze, která bude rozpoutána a která tě
pohltí. Města, která jsou tvé zářící drahokamy, budou nyní rozdrcena a zničena.
Tvoji lidé, kteří se považovali za bohy, budou udupáni.
Už nebudeš žádána a jako souložnice na zápraží budeš rozsekána na kusy a nikdy znovu
nepovstaneš.
Odmítla jsi Mne a vše to, co jsem. Odmítla jsi mé cesty. Nejhorší ze všeho – odmítáš mého Syna
a mé svaté Slovo.
Nyní je na cestě k tobě zkáza.
Bůh Otec

Poznámka: Pokaždé, když jsem četla pasáž o souložnici, vzpomněla jsem si na Sodomu a Gomoru.
Odkaz na video s podrobnostmi vize, kterou jsem obdržela před tímto Slovem:
https://youtu.be/c_pkBS3GU-8

Sd 19, 22-30
22: Byli dobré mysli, avšak hle, mužové města, muži ničemníci, obklíčili dům, tloukli na dveře a vyzývali
toho starého muže, hospodáře: "Vyveď muže, který vešel do tvého domu, ať ho poznáme!"
23: Tu k nim ten hospodář vyšel a domlouval jim: "Ne tak, moji bratři! Nedopustíte se přece něčeho
tak zlého! Vždyť tento muž vešel do mého domu. Nesmíte spáchat takovou hanebnost!
24: Tady je má dcerka, panna, a jeho ženina. Hned je vyvedu. Můžete je zneužít a nakládat s nimi,
jak se vám zlíbí, ale vůči tomuto muži nesmíte spáchat takovou hanebnost."
25: Ti muži ho však nechtěli ani slyšet. Proto popadl ten muž svou ženinu a vyvedl jim ji ven.
Obcovali s ní a zneužívali ji celou noc až do rána; propustili ji, teprve když vzešla jitřenka.
26: Za ranního rozbřesku se ta žena dovlekla zpět, zhroutila se u vchodu do domu muže, kde byl její pán,
a zůstala ležet až do světla.
27: Ráno její pán vstal, otevřel domovní dveře a vyšel, aby se vydal na cestu. Tu spatřil ženu, svou ženinu,
zhroucenou u vchodu do domu, s rukama na prahu.
28: Řekl jí: "Vstaň a půjdeme!" Ale nedostal odpověď. Naložil ji tedy na osla a vydal se na cestu k domovu.
29: Když přišel do svého domu, vzal nůž, uchopil ženinu a rozsekal ji i s kostmi na dvanáct dílů a rozeslal ji
po celém izraelském území.
30: Kdokoli to viděl, říkal: "Něco takového se nestalo a nebylo spatřeno ode dne, kdy Izraelci vyšli
z egyptské země, až podnes. Uvažujte o tom, poraďte se a vyjádřete se!"

Jr 2, 19-21

19: Tvá vlastní zloba tě ztrestá, tvé odvrácení se ti vymstí. Uznej a pohleď, jak je to zlé a trpké,
že opouštíš Hospodina, svého Boha, a ze mne strach nemáš, je výrok Panovníka, Hospodina zástupů."
20: "Už dávno jsi zlomila své jho, zpřetrhala svá pouta a řekla: ‚Nebudu sloužit modlám.‘ Ale na každém
vysokém pahorku, pod každým zeleným stromem se, nevěstko, rozvaluješ.
21: A já jsem tě zasadil, révu ušlechtilou, samou spolehlivou sadbu. Jak ses mi mohla proměnit v révu
planou a cizí?
Ez 16, 14-25
14: Tvé jméno proniklo mezi pronárody pro tvou krásu; byla dokonalá pro důstojnost, kterou jsem
na tebe vložil, je výrok Panovníka Hospodina.
15: Ty jsi však spoléhala na svou krásu a zhanobila jsi své jméno smilstvím. Zahrnovala jsi svým
smilstvím každého, kdo šel kolem, ať to byl, kdo byl.
16: A vzala jsi část svých rouch a křiklavě sis jimi vyzdobila posvátná návrší. Na nich jsi smilnila,
jak tomu nikdy nebylo a nebude.
17: Vzala jsi překrásné předměty z mého zlata a stříbra, které jsem ti dal, udělala sis obrazy mužského
pohlaví a smilnila jsi s nimi.
18: Vzala jsi svá pestrá roucha a přikrývala jsi je jimi a kladla jsi před ně můj olej a mé kadidlo.
19: Můj chléb, který jsem ti dal, bílou mouku, olej a med, jimiž jsem tě živil, jsi kladla před ně jako libou
vůni. Tak to bylo, je výrok Panovníka Hospodina.
20: Vzala jsi také své syny a dcery, které jsi mi porodila, a jim jsi je obětovala za pokrm, jako by bylo
tvého smilstva málo.
21: Zabíjela jsi mé syny v oběť a jim jsi je vydávala tím, že jsi je prováděla ohněm.
22: Při všech svých ohavnostech a smilstvech sis nevzpomněla na dny svého mládí, jak jsi byla docela
nahá a jak ses třepala ve své krvi.
23: Po všech tvých zločinech se stalo, běda, běda tobě, je výrok Panovníka Hospodina,
24: že sis vybudovala modlářskou svatyňku a udělala sis vyvýšené místo na kdejakém prostranství.
25: Na každém rozcestí sis vybudovala své vyvýšené místo, a tak jsi zohavila svou krásu.
Své nohy jsi roztahovala pro každého, kdo šel kolem, a tak jsi množila své smilstvo.
Oz 4, 7-13
7: Čím je jich víc, tím více proti mně hřeší; já jejich váženost zlehčím.
8: Krmí se oběťmi mého lidu za hřích, přiklánějí se k jeho nepravostem.
9: Proto dojde jak na lid, tak na kněze. Ztrestám ho za jeho cesty, za jeho skutky mu odplatím.
10: Budou jíst, a nenasytí se, budou smilnit, a nerozmohou se, protože opustili Hospodina
11: a hleděli si smilstva, vínem a moštem omamují srdce.
12: Můj lid se doptává svého dřeva, jeho hůlka mu předpovídá; tak jej zavádí duch smilstva. Smilstvím
se odvrací od svého Boha.
13: Obětují na vrcholcích hor, na pahorcích pálí kadidlo, pod dubem a topolem a kdejakým posvátným
stromem, protože jejich stín je příjemný. Proto vaše dcery smilní, vaše snachy cizoloží.

1949. 27. března 2022. Připomínka poselství Ježíše ze dne 21. května 2017.
Nástroj: Glynda Linkous, (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
DESTRUKCE JE ROZPOUTÁNA
Řekl jsem vám, že dílem pro mé království je přinést tuto poslední sklizeň duší. Tyto duše můžete
najít v lavicích místního kostela nebo zpívat ve sboru. Jsou ve vašich mužských a ženských klubech
a konají dobré skutky. Někteří možná vyslovují mé Jméno, ale nevěří ve Mne.
Ztracené duše jsou všude kolem vás, mé děti, nejen tam, kde si myslíte, že jsou. Ony samy mohou
věřit, že nejsou ztracené, ale čtěte mé Slovo a rozdíl vám bude jasný.
Všechno není tak, jak se zdá být, a čas se nyní velmi krátí, neboť zlí lidé spřádají plány, které
přinesou zkázu, jakou na zemi ještě nikdy nikdo neviděl, a mnoho tisíc duší bude ztraceno
v jediném dni, kdy se spustí jejich spiknutí.
Udělejte to nyní, mé děti, neboť ačkoli se svět kolem vás zdá být normální, je vším jiným než
takovým, a v zákulisí byla rozpoutána zkáza. Brzy budou ve vašich městech zuřit ohně, padat
bomby a váš svět už nikdy nebude jako dřív.
Ježíš
Mt 7, 21-23
7: 21 Ne každý, kdo mi říká 'Pane, Pane', vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého
Otce v nebesích.
22: Mnozí mi řeknou v onen den: 'Pane, Pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu
nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů?'
23: A tehdy já prohlásím: 'Nikdy jsem vás neznal; jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti.'
Mt 5, 16: Tak ať svítí světlo vaše před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci
v nebesích.
Ef 2, 10: Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám
Bůh připravil.
Jak 4, 17: Každá taková chlouba je zlá. Kdo ví, co je činit dobré, a nečiní, má hřích.

1950. Poselství Ježíše ze dne 23. března 2022.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

PŘI VAROVÁNÍ SE BUDETE SOUDIT SAMI

Moje milované děti:
V TOMTO ČASE NÁŘKU JE MÉ POŽEHNÁNÍ S VÁMI.
Zmatek zachvátil velkou část mých lidí, žijí tak, že Mě odmítají, znesvěcují jméno mé Nejsvětější
Matky, Nejčistší, Nejneposkvrněnější, Útočiště hříšníků, Utěšitelky trpících.
Mé Matce, Obhájkyni křesťanů, nerozlučitelné Matce všech lidí, se vysmívají ti, kdo věří, že se na
ně naše Nejsvětější Trojice nedívá.
"JÁ JSEM, KTERÝ JSEM" [EX 3, 14], A MÁ NEJSVĚTĚJŠÍ MATKA JE NEJVYŠŠÍM
VELITELEM NEBESKÝCH VOJSK.
NAŠE NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE SVĚŘILA MÉ MATCE OPATROVNICTVÍ NAD TOUTO
GENERACÍ V TOMTO ZVLÁŠTNÍM ČASE, ABY NEBYLA ZTRACENA.
MOJE MATKA BUDE STÁT PO BOKU MÉHO LIDU, lidu, který bude trpět událostmi, dokud
nedosáhne očištění.
Moji milovaní lidé, aniž byste vstoupili do zmatku světa, vstupte do vnitřního ticha, daleko
od světského, a vezměte za ruku mou Nejsvětější Matku, abyste se spolu s ní mohli osvobodit
od zla a zůstali na pravé cestě, která vás přivede do mého Domu.
Má Matka ticha, Matka víry, vás učí být stvořeními ticha ne před nespravedlností, ale před
nedostatkem vaší lásky k bratrům.
Každé z mých dětí se při Varování bude soudit samo, nejprve v lásce k naší Nejsvětější Trojici
a potom v lásce ke svým bratřím, a bude soudit samo sebe v každém z Přikázání…

PROTO: OBRÁCENÍ, OBRÁCENÍ, OBRÁCENÍ, POKÁNÍ, POKÁNÍ, POKÁNÍ, MODLITBA
SRDCEM, NÁLEŽITĚ PŘIPRAVENÍ A S PEVNÝM ÚMYSLEM NÁPRAVY.
Jako duchovně slepí se nedíváte na to, co vám naše Nejsvětější Trojice dala poznat, abyste se
obrátili, nepochopili jste naléhavost duchovního růstu tváří v tvář bolesti, která již doléhá na celé
lidstvo.
Vyzývám vás, abyste byli duchovně bdělí před vlky, kteří vás obklopují.
Vyzývám vás, abyste se sklonili před mou církví, před těmi, kdo tvoří mou církev.
Modlete se, mé děti, modlete se za Blízký východ: připravuje se válka.
Modlete se, mé děti, modlete se za to, abyste stály vedle Mne.
Modlete se, mé děti, modlete se kvůli tomu, jak moc budete trpět živly.
Modlete se, mé děti, modlete se za Švýcarsko, Francii, Španělsko a Řecko, které budou
trpět válkou.
Modlete se, mé děti, za své bratry, kteří trpí kvůli válce.
Žijte ve víře, živte se mým Tělem a mou Krví, živte se mou Láskou.
Nebojte se, děti, nebojte se. Žehnám vám, vydržte, děti, má Matka vás neopustí.
Váš Ježíš
1951. Sdělení Glyndy Linkous ze dne 28. března 2022.
https://wingsofprophecy.blogspot.com/

Bojová modlitba proti špatnému zacházení nebo ztrátě ze strany
zlých a pyšných lidí
Protože jsem měla více než svůj podíl na bitvách proti pyšným a vím, že mnozí z vás také,
považovala jsem za nutné napsat bojovou modlitbu, kterou se budete denně nahlas modlit ve
svém modlitebním čase o pomoc v těchto bitvách. Tato modlitba je rozkazovací bojovou modlitbou,
všechny bojové modlitby je třeba se modlit nahlas. Pokud se je modlíte potichu, přemýšlíte, ale
nepřikazujete.
Ať už jsou pyšní, skrze které vaše bitvy probíhají, příbuzní, spolupracovníci, šéfové nebo někdo
jiný, doufám, že vám všem bude tato modlitba užitečná.

BOJOVÁ MODLITBA PROTI ŠPATNÉMU ZACHÁZENÍ NEBO ZTRÁTĚ
ZE STRANY ZLÝCH A PYŠNÝCH LIDÍ

V Ježíšově mocném a jedinečném Jménu ruším každý úkol ponížení, hanby a zastrašování, který
byl proti mně vyslán prostřednictvím lidí plných pýchy. Děkuji ti, Pane, že jsi nedopustil, aby proti
mně vyšla noha pýchy. Tvé Slovo říká, že nikdy nedopustíš, aby spravedliví ustoupili. Nedovol, aby
mě ruka bezbožných zabila, nebo mi vzala svobodu, nezávislost, finance, pokoj nebo cokoli jiného,
co vlastním.
Prosím Tě, abys poslal bojovné anděly, aby jim v tom zabránili a porazili je za mne, Pane, podle
tvého slova, že dáváš svým andělům dohled nade mnou, aby mě chránili na všech mých cestách,
a abys zabezpečil cestu tvých svatých, abych mohl dokončit dílo, které jsi pro mě připravil.
Přikazuji, aby všechno, co proti mně dělají nebo plánují pyšní nebo zlí, padlo k zemi a stalo se
ničím v mocném Jménu Ježíše. Děkuji Ti, Pane, že podle tvého slova se každý, kdo usiluje o mou
zkázu, se hrůzou odvrátí [Ž 35, 4], a chválím Tě za to, že mě chráníš před nástrahami, které na mě
nastražili, zatímco oni sami se chytí do svých osidel [Ž 141, 9-10]. Prosím Tě, abys je zachránil
a naučil je bázni před Tebou, Pane. Celou tuto situaci obrať v mocné svědectví pro tvou slávu.
Ve Jménu mého Spasitele Ježíše se modlím a pečetím tuto modlitbu tvou krví. Amen.

Ž 35, 4: Ať se hanbí, ať se stydí ti, kdo o život mi ukládají. Ať táhnou zpět, ať se zardí ti, kdo zlo mi strojí.
Ž 141, 9- 10
9: Ochraňuj mě před osidlem na mě políčeným, před léčkami pachatelů ničemností!
10: Svévolníci ť se chytí do svých tenat, kdežto já ať projdu!

Originál najdete na: https://www.innocenceredeemed.blog/wp-content/uploads/2022/03/PrayerAgainst-Bad-Treatment-or-Loss-from-the-Wicked-and-Prideful-03.27.2022.pdf

1952. Poselství Ježíše ze dne 29. března 2022.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

ČAS OTÁZEK

V přicházejících časech budou mít mé děti mnoho příležitostí zpochybnit svou víru. Zlí na vás
nastražili mnoho nástrah a pastí, aby vás přiměli odvrátit se ode Mne. Nebavte se s nimi
a neposlouchejte, co o Mě říkají.
V přicházejících hrozných událostech budete čelit časům zoufalství, zmatku, kudy se vydat,
pochybnostem, zda vám vaše víra stojí za to, abyste riskovali svůj život.
Přeji si, abyste v těchto dobách pochybností přicházeli se svými otázkami ke Mně. Neurážím se,
když je vaše víra podrobena zkoušce, a utěším vás způsobem, který mohu udělat jen Já.
Mé děti, v těchto chvílích pochybností si vzpomeňte, jak jsem vás poprvé miloval, a vzpomeňte si,
proč jste ve Mne na začátku věřily.

A uctívejte Mě. Při uctívání se vaše víra obnovuje, protože cítíte, že jsem tam s vámi.
Ježíš
Žid 11, 1: Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme.
Jak 1, 2-6
2: Mějte z toho jen radost, moji bratří, když na vás přicházejí rozličné zkoušky.
3: Vždyť víte, že osvědčí-li se v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti.
4: A vytrvalost ať je dovršena skutkem, abyste byli dokonalí a neporušení, prosti všech nedostatků.
5: Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek,
a bude mu dána.
6: Nechť však prosí s důvěrou a nic nepochybuje. Kdo pochybuje, je podoben mořské vlně, hnané
a zmítané vichřicí.

1953. Sdělení Glyndy Linkous ze dne 31. března 2022.
https://wingsofprophecy.blogspot.com/
ZRANĚNÁ

Omlouvám se, že jsem včera nebyla schopna dostat pro nás Slovo. Snažím se léčit ze zranění nohy
- myslím, že jde o pohmožděnou metatarzální kost, takže se pohybuji mnohem pomaleji než
obvykle, navíc mi nepomohlo ani vypořádání se s nedávnými bouřkami. V neděli jsem vlastně šla
do kostela bosa :-). (Bez legrace - už předešlou neděli jsem mši vynechala, hned po zranění).
Mít toho tolik na práci a pohybovat se asi 1/4 své obvyklé rychlosti mi všechno ztěžuje a míra
bolesti ovlivňuje mé soustředění.
Stále se snažím, abychom dostali Slovo pro dnešní den.
Doufám, že do 2 nebo 3 týdnů budu zcela uzdravená. Přeji vám všem požehnaný týden.
Glynda Linkous
1954. Poselství Ježíše ze dne 1. dubna 2022.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
POTĚŠENÍ
Mé děti, které pečlivě studovaly mé Slovo, které byly pilné ve všem, co jsem od vás žádal, mám
pro vás připravené příjemné věci, a to nejen tady v nebi, ale i na zemi.
Některé radosti jsem si schoval pro tento čas konce, abyste měly radost i v té temné době. Některé
modlitby, o nichž jste se divily, že jsem nevyslyšel, a ptaly jste se, proč jsem otálel, jsem si schoval
pro tuto chvíli.

Nyní vám připravím stůl v samotné přítomnosti vašich nepřátel. Všichni, kdo vás nenávidí, uvidí,
jak odměňuji ty, kdo Mi slouží celým svým srdcem.
Avšak dávejte si pozor, moji drazí, protože až to udělám, vyvolá to mnoho pronásledování. Buďte
silné, buďte odvážné, neboť se brzy vrátíte domů ke Mně.
Ježíš
Gal 6, 9: V konání dobra neumdlévejme; neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas.
Ž 37, 4-5
4: Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč požádá tvé srdce.
5: Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat.
2Tim 3, 12: A všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, zakusí pronásledování.
Ž 23, 5: Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš.

1955. 2. dubna 2022. Připomínka poselství Ježíše ze dne 17. listopadu 2017.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

DRUHÁ PŘIROZENOST

Mé děti, nastaly pro vás hrozné časy. V této době se budou odehrávat intenzivní bitvy, které
vyhrajete nebo prohrajete v závislosti na svých činech a postojích.
Nepřítel vaší duše hledá i malou cestičku do vašich životů. Může vzít i tu nejmenší uličku a velmi
rychle ji proměnit ve vodopád zkázy. Musíte být pilné. Zvláště pilné musíte být v době, kdy jste
zaneprázdněny.
Když jste zaneprázdněny, vaše mysl je zaměstnána. Mnohé činnosti jsou pro vás druhou
přirozeností, ale je to vaše stará přirozenost a můžete je dělat bez přemýšlení. Špatné jednání
ze staré přirozenosti otevírá velké dveře, které nemůžete snadno zavřít. Řekl jsem vám,
že následky hříchu se nyní dostavují mnohem rychleji.
Soud se blíží, protože čas soudu je nad světem a nelze jej zastavit, proto se nacházejte ve
spravedlnosti a správném životě. Nacházejte se ve správném smýšlení. Nacházejte se v mé službě
a očekávejte můj návrat. Tyto věci nejsou těžké. Správný život a správné myšlení jsou pro můj lid
snazší než špatný život a špatné myšlení, ale pro některé z vás jsou nové.
Mnozí z mého lidu naslouchali nepříteli a nezbývali se hříchem svém životě. Někteří z vás žijí životy
ponořené do hříchu a hřích je pro vás druhou přirozeností. Až na vás přijde soud, bude příliš pozdě
na to, abyste se rychle změnili, a budete ve svém hříchu zajati, protože jste se nesnažili.
Neodporovali jste hříchu s veškerým svým úsilím, protože jste dali přednost pozemskému pohodlí
před mými cestami. Čiňte pokání nyní, než bude pro vás příliš pozdě.

Věci se v tomto čase velmi rychle změní ve vašem světě. K událostem dojde náhle a mnoho životů
bude ztraceno bez varování. Budete-li dbát mých slov, nebudete zaskočeni.
Ježíš
Jak 1, 12: Blahoslavený člověk, který obstojí ve zkoušce; když se osvědčí, dostane vavřín života,
jejž Pán zaslíbil těm, kdo ho milují.
Př 4, 23: Především střez a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život.
2Petr 3, 14: Proto, milovaní, očekáváte-li takové věci, snažte se, abyste byli čistí a bez poskvrny
a mohli ten den očekávat beze strachu před Božím soudem.
1Petr 5, 8: Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako ‚lev řvoucí‘ a hledá,
koho by pohltil.
Iz 59, 19-20
19: I budou se bát Hospodinova jména na západě a jeho slávy na východu slunce, neboť se přivalí
jako dravá řeka, kterou Hospodinův vítr žene vpřed.
20: Vykupitel přijde k Sijónu, k těm, kdo se v Jákobovi odvrátili od nevěrnosti, je výrok Hospodinův.
Mk 4, 19: ale časné starosti, vábivost majetku a chtivost ostatních věcí vnikají do nitra a dusí slovo,
takže zůstane bez úrody.
Ef 4, 26-27
26: Hněváte-li se, nehřešte. Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce
27: a nedopřejte místa ďáblu.
1Kor 13, 11: Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě, usuzoval jsem jako dítě;
když jsem se stal mužem, překonal jsem to, co je dětinské.
Mt 24, 42: Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde.

1956. 3. dubna 2022. Připomínka poselství Ježíše ze dne 11. dubna 2017.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

TEMNOTA HOUSTNE

Je třeba poznamenat, že Pán mě přiměl umístit TOTO poselství na internet měsíce dopředu přesně
na toto datum. Nevím proč.
Temnota ve vašem středu houstne, mé děti, nepřítel vychází z úkrytu a brzy začnou vážné útoky,
které budete moci vidět. Brzy přijde doba, kdy se lidé budou bát odejít ze svých domovů, protože
se budou obávat smrti.
Řekl jsem vám, že v tomto čase přijdou svůdní duchové a vaším nepřítelem je Mistr svádění.
Hledáte zvířecího nepřítele, ale on přichází lstivěji, a pokud nejste pozorní, nepoznáte jeho úskoky.
Přichází, aby vás svedl všemi možnými způsoby. Bude vás svádět ke hříchu, vábit vás k pohodlí,
když byste měly být v nepohodlí boje. Bude vás svádět k pocitu bezpečí, i když bezpečí nebudete
moci najít na zemi, ale jen ve Mně.

Nyní přichází tiše, protože ví, že v tichu nejste obezřetní. Ví, že nehledáte hlas, který sladce volá
a nabízí útěchu, takže ho nepoznáte.
Mějte se na pozoru, moji maličcí, neboť přichází s velkým hněvem a velkou nenávistí ke všemu,
co je ze Mne, a objevuje se, aby nabídl útěchu v době, kdy na zemi žádná útěcha nebude.
Veškerou skutečnou útěchu najdete ve Mně.
Nepřijímejte ho, neboť jeho nástraha je těsná a brzy se stanou smyčkou, ze které se nebudete
moci vysvobodit.

Poznámka: V duchu jsem viděla malé zvíře, které se snažilo osvobodit z ocelových čelistí pasti,
když se k němu blížil lovec.
Nepřítele svých duší nepoznáte, pokud nebudete dávat pozor na svůdce, který vás sladce volá,
aby polapil vaše smrtelné duše.
Ježíš
1Tim 4, 1: Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odpadnou od víry a přidrží se těch, kteří
svádějí démonskými naukami.

1957. Poselství Ježíše ze dne 18. února 2011.
Nástroj: La messagère de Notre Dame - poselkyně Naší Paní (řádová Sestra, přející si zůstat v

anonymitě, USA).

PROBLÉMEM JE RUSKO. JE MATKOU BEZPRÁVÍ.

Problémem je Rusko. Je matkou bezpráví. Nemá rádo Ameriku, ani Izrael. Proto má Matka žádala,
aby Rusko bylo zasvěceno jejímu Neposkvrněnému Srdci.
Bude-li Rusko zasvěceno, všichni se sjednotí. V této chvíli šíří své nepravosti. Všechna ostatní zla
jsou živena jím, protože chce vždy být první mezi národy. Využívá druhé pro své zájmy a nachází
své partnery u zlých.
Ježíš

Zdroj: převzato z http://apparitionsmariales.org (Nyní v placeném archivu).
Za překlad děkujeme MK.

1958. Poselství Ježíše ze dne 4. dubna 2022.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
AŽ NEBUDOU ŽÁDNÉ
Protože váš svět kolem vás stále klesá ve spirále dolů, začnu povolávat ze světa větší počet svých
dětí, až nakonec nebudou žádné, kromě těch, které odmítly mé očišťování, těch, které Mě odmítají
poznat, i když věří.
Ty, které Mě odmítají poznat, zažijí silné očišťování následkem svého odmítání mých cest.
K tomuto intenzivnímu očišťování dojde za těch nejhorších podmínek.
Přeji si, abyste byly buď horké, nebo studené, mé děti.
Jestliže Mě milujete, zachovávejte má Přikázání.
Ježíš
1Petr 1, 7: Aby se pravost vaší víry, mnohem drahocennější než pomíjející zlato, jež přece též bývá
zkoušeno ohněm, prokázala k vaší chvále, slávě a cti v den, kdy se zjeví Ježíš Kristus.
1Petr 5, 10: A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení
vás obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ.
Job 23, 10: Zato on zná moji cestu; ať mě zkouší, vyjdu jako zlato.
Zj 3, 15-19
15: "Vím o tvých skutcích; nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený anebo horký!
16: Ale že jsi vlažný, a nejsi horký ani studený, nesnesu tě v ústech.
17: Vždyť říkáš: "Jsem bohat, mám všecko a nic už nepotřebuji! A nevíš, že jsi ubohý, bědný a nuzný,
slepý a nahý.
18: Radím ti, abys u mne nakoupil zlata ohněm přečištěného, a tak zbohatl; a bílý šat, aby ses oblékl
a nebylo vidět tvou nahotu; a mast k potření očí, abys prohlédl.
19: Já kárám a trestám ty, které miluji; vzpamatuj se tedy a čiň pokání."
Jan 14, 15: Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání;

1959. Poselství Ježíše ze dne 5. dubna 2022.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
SVEDENI NA SCESTÍ
Mé děti budou brzy čelit mnoha zkouškám a mnohé z nich budou zmatené. Zmatené proto,
že jejich vůdci je svedli na scestí, naučili je věřit ve falešné bohy, kteří přinášejí jen požehnání.
Děti, nevěřte pohádkám. Já jsem spravedlivý Bůh, svatý Bůh a spravedlivý soudce. Pokud uvěříte
pohádkám, které vás učí lidé, kteří Mě neznají, budete svedeni na scestí.

6é Slovo jasně říká, že můj lid nežije bez výzev. Vskutku čelí výzvám na každém kroku, protože
nepřítel vašich duší se vás každý den snaží zničit. Přesto moji praví lidé těmto výzvám nečelí sami,
Já jsem s nimi a jdou v mém požehnání.
Držte se mého svatého Slova, mé děti, neboť v něm jsou zásadní otázky života – vašeho života.
Ježíš
2Tim 3, 12: Všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, zakusí pronásledování.
1Jan 2, 29: Víte-li, že on je spravedlivý, pochopte, že také každý, kdo činí spravedlnost,
je z něho zrozen.
Lev 11, 44: Já jsem Hospodin, váš Bůh. Posvěťte se a buďte svatí, neboť já jsem svatý.
Neposkvrňujte sami sebe žádnou havětí plazící se po zemi.
2Tim 4, 8: Nyní je pro mne připraven vavřín spravedlnosti, který mi dá v onen den Pán,
ten spravedlivý soudce. A nejen mně, nýbrž všem, kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod.
Řím 6, 23: Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu.
1Kor 6, 9-10
9: Což nevíte, že nespravedliví nebudou mít účast v Božím království? Nemylte se: Ani smilníci,
ani modláři, ani cizoložníci, ani nemravní, ani zvrácení,
10: ani zloději, ani lakomci, opilci, utrhači, lupiči nebudou mít účast v Božím království.
1Jan 1, 9: Jestliže vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští
a očišťuje nás od každé nepravosti.
Ž 34, 19: Hospodin je blízko těm, kdo jsou zkrušeni v srdci, zachraňuje lidi, jejichž duch je zdeptán.

1960. Poselství Ježíše ze dne 6. dubna 2022.
Nástroj: Glynda Linkous, (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
VELKÁ TEMNOTA
Mé děti, na zemi přichází čas velké temnoty. Nemůžete udělat nic, abyste tomu zabránily, nedá se
to odmodlit, protože celé Písmo se musí naplnit, abyste se všechny mohly vrátit ke Mně domů.
V tomto čase velké temnoty bude ze země odňato vše, co je dobré. Většina z vás bude ze země
vzata, i když ne všechny, protože mnohé z vás stále odmítají očistit své životy od hříchu. Uvěřily
jste lžím mého nepřítele, že na vašem hříchu nezáleží. V tom jste se zmýlily a v onen den,
až padnou mé soudy, to poznáte.
To, co zůstane na zemi poté, co odstraním vše dobré, bude jen zlo a zkaženost. Bude to každý sám
za sebe a bude vládnout bezpráví. Lidé se přestanou starat o cokoli kromě přežití. Pak to bude
drsný svět, mé děti. Nepřeji si, aby některé z vás byly v něm ponechány, ale musíte se rozhodnout
dělat to, co je správné, abyste byly považovány za hodné těmto věcem uniknout.
Všechny jsem vás ve své velké milosti varoval před tím, co přijde. Mé Slovo také předpovídá, co se
kolem vás děje a co teprve přijde.
Ty, které je ignorují, tak činí na vlastní nebezpečí.

Ježíš
Iz 60, 2: Hle, temnota přikrývá zemi, soumrak národy, ale nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad
tebou jeho sláva.
Mt 5, 18: Amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné písmenko ani jediná čárka
ze Zákona, dokud se všechno nestane.
Iz 46, 9-10
9: Pamatujte na to, co bylo na počátku od věků! Já jsem Bůh a jiného už není, jsem Bůh a nic není jako já.
10: Od počátku oznamuji, co se v budoucnu stane, od pradávna, co se ještě nestalo. Pravím: Moje
rozhodnutí platí, a co se mi líbí, uskutečním.
Př 1, 23-31
23: Obraťte se, když vám domlouvám. Hle, nechám na vás proudit svého ducha, uvedu vám ve známost
svá slova:
24: Protože jsem volala, a vy jste odmítali, ruce jsem vztahovala, a nikdo na to nedbal,
25: každé mé radě jste se vyhýbali, nedali jste na mé domlouvání,
26: i já se budu smát, až budete v bídě, budu se vysmívat, až na vás přijde strach,
27: až na vás přijde strach jako ničivá bouře a vaše bída se přižene jako vichřice, až na vás přijde soužení
a tíseň.
28: Tehdy mě budou volat, a neodpovím, budou mě hledat za úsvitu, a nenaleznou,
29: protože měli poznání v nenávisti a bázeň před Hospodinem si nezvolili,
30: nedali na mou radu, každou mou domluvu znevážili.
31: Budou jíst plody své cesty, přesytí se svými plány.

1961. Poselství Matky Spásy ze dne 31. března 2022.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

VÁLKA PŘIJDE TAM, KDE JI NEČEKÁTE

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Lidé mého Božího Syna,
přijměte mé mateřské požehnání. Přijměte mé slovo jako balzám pro každého z vás,
děti mého Božího Syna.
Mé děti,
prolévám slzy bolesti nad touto generaci, která zůstává zabředlá v hříchu a neposlušnosti.
Prolévám slzy bolesti nad svatokrádežemi a herezemi, kterými je urážen můj Boží Syn,
a za přerušené životy nevinných, kteří jsou usmrcováni.
Prolévám slzy smutku nad tím, co přichází na celé lidstvo: kvůli utrpení, pronásledování,
vzpourami, sociálním povstáním, nemocemi a hladomory.
Prolévám mé slzy nad kostely zavřené na příkaz těch, kteří přijdou ovládnout lidstvo a zabránit
mým dětem uctívat mého Božího Syna.
Prolévám mé slzy nad zemí a vodou kvůli živlům, které povstanou a ublíží lidskému stvoření.
Milované děti,
bolesti, kterým budete čelit a vzdorovat, překonají lidstvo; odtud naše výzvy k obrácení
a naléhavá potřeba, aby lidé nežili tak, že si dovolí ignorovat Boží Zákon, Písmo svaté, svátosti,
skutky milosrdenství a zároveň pěstovat nelásku a bezbožnost.
Děti, odvraťte se od těch, kdo vynášejí ukvapené soudy… "Neboť jakým soudem soudíte, takovým
budete souzeni, a jakou mírou měříte, takovou Bůh naměří vám" [Mt 7, 1-2].
SATAN V TUTO CHVÍLI DĚLÁ VŠE PRO TO, ABY PODPOŘIL ROZDĚLENÍ V CÍRKVI MÉHO
SYNA. NEPADNĚTE DO JEHO PASTÍ: POSTĚTE SE, MODLETE SE, ROZLIŠUJTE!
Dejte si pozor na živly: rozbouřené se budou vrhat na lidské bytosti. V tomto čase budou lidé
nasyceni světským; zdivočí a budou jednat proti svým bratrům.
Modlete se, děti, modlete se, země se bude třást a mé děti budou trpět.
Modlete se, děti, modlete se za Blízký východ.
Modlete se, děti, modlete se kvůli postupu světové mocnosti nad lidstvem.
Modlete se, děti, modlete se za církev, modlete se, a s pevnou vírou musíte čelit tomu,
co by vás mohlo uvrhnout do zmatku.
Modlete se, děti, modlete se za Argentinu.
Modlete se, děti, válka přijde tam, kde ji nečekáte.
Miluji vás, dětičky.

AŤ KAŽDÝ VE SVÉM VLASTNÍM POSLÁNÍ VYKONÁ TO, CO MU SVĚŘIL MŮJ SYN.
Zvu vás, abyste byli více mým Synem. Jsem s vámi, nebojte se, chráním vás. Moje mateřská láska
provází každé z mých dětí.
Žijte v pokoji mého Syna. Miluji vás.
Matka Maria
1962. Poselství Matky Spásy ze dne 4. dubna 2022.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

VARUJI VÁS, A PŘESTO NEJSEM SLYŠET...

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Přijměte požehnání této Matky, která vás miluje.
Pojďte ke mně, abych vás přivedla ke svému Božímu Synu Ježíši Kristu.
Každý z vás ví, co dobrého vykonal a co zlého způsobil. Vyzývám vás, abyste činili pokání TEĎ,
abyste nežili v hříchu, jinak vás hřích bude stále víc přivádět ke zlu a zmatku.
Lid mého Syna se musí v této nejcitlivější době pro lidská stvoření osvobodit od otroctví hříchu.
Ďábel nejen číhá [1Petr 5, 8-9], ale vrhá se na mé děti a svádí je do moře nejohavnějších hříchů
tváří v tvář generaci, která je k hříchu nakloněna.
V tomto boji mezi dobrem a zlem [Zj 12, 7-17] je lid mého Syna zmrzačen. To vede k tomu, že můj
Boží Syn neustále trpí kvůli nedostatečné duchovní obraně svých dětí. Ano, postupují vpřed, ale
směrem k hrůze a děsu, kam jsou vedeny.

Lidské činy a jednání jsou nejisté tváří v tvář kolísavé víře, kterou mají, a proto "nejsou ani
studené, ani horké" [Zj 3,16].
Děti mého Neposkvrněného Srdce:
TATO SOUČASNÁ VÁLKA MÁ ZA JÁDRO NÁBOŽENSTVÍ, TOUHU ČLOVĚKA
PO ROZŠÍŘENÍ SVÉHO NÁBOŽENSTVÍ, KTERÉ NENÍ TO, JEŽ ZALOŽIL MŮJ SYN.
Děti mého Neposkvrněného Srdce:
Modlete se svatý růženec, je to naléhavé tváří v tvář nadcházejícímu utrpení.
Tolikrát jsem vás žádala o obrácení každého z vás, ale vy jste neposlechli! To vás vede k očistě
na celosvětové úrovni. Nic nebude jako dřív, vůbec nic.
Rmoutím se pro tolik hříchů, kterými je můj Syn tak urážen.
Já, jako Matka vás varuji, a přesto nejsem slyšet…
Ani tváří v tvář dalšímu moru.
Ani tváří v tvář nedostatku potravin.
Ani tváří v tvář přízraku války, která se nezadržitelně blíží.
NEJSEM VYSLYŠENA! Různé výzvy se před vámi naplnily před vašima očima, ale vy nechcete
věřit, naopak, bouříte se, a budete trpět tváří v tvář takové neúctě.
Modlete se, děti, modlete se za Evropu, válka se k ní blíží a ještě více k Itálii.
Modlete se, děti, modlete se: ďábel v církvi mého Syna vyvolává chaos, modlete se.
Modlete se, děti, modlete se, děti, musíte se obrátit vzhledem k tolika utrpením, která
se blíží, modlete se!
Modlete se, děti, modlete se, kolik duší bude ztraceno opuštěním víry v mého Božího
Syna!
Modlete se, děti, modlete se.
Mé děti, válka se zdá být statická, ale není, jde kupředu, nezastavuje se. Modlete se
srdcem, modlete se.
Buďte duchovnější a modlete se. Živly se proti lidstvu pozvednou s větší silou.
Modlete se, děti, modlete se svatý růženec.
Děti, choďte v dobrém, přejte dobro svým bratřím. Praktikujte dobro, zlo před dobrem utíká.
Buďte stvořeními neochvějné víry v ochranu mého Božího Syna; jeho Nejdražší Krev vás chrání.
Kéž se ve vás víra nezmenšuje, ale roste.
Lidé mého Syna:
NEJSTE SAMI.
MODLETE SE SRDCEM A NAŠE NEJSVĚTĚJŠÍ SRDCE VÁS BUDOU VŽDY CHRÁNIT.

Buďte stvořeními uctívání, buďte stvořeními naděje v zaslíbení, která jste obdrželi.
Žehnám vám, mé děti, přikrývám vás mým mateřským pláštěm.
Matka Maria
1963. Poselství Ježíše ze dne 7. dubna 2022.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
ODMÍTLI JSTE POZNÁNÍ
Těm, kdo si nechtějí Boha ponechat ve svém poznání, a těm, kdo milují svůj hřích a nechtějí
s ním mít nic společného, říká On: Dívejte se nyní, jak se ze světa kolem vás odstraňuje vše,
co je ze Mne.
Vy, kdo se posmíváte a pronásledujete můj lid, vy, kdo jste si jisti, že nikoho nepotřebujete:
Vytlačili jste Mne a mé Slovo z každé vaší vlády, ze svých škol, hlavních měst a myslí. Toužíte
po světě, ve kterém Já nejsem, a tak vám splním vaše přání.
Uvědomte si, že až vás ponechám vaší touze v tomto temném světě, budete ke Mně volat
a Já vás nevyslyším, protože jste odmítli poznání. Odmítli jste Pravdu. Odmítli jste Mne.
Ježíš
Oz 4, 6: Můj lid zajde, protože odmítá poznání. Ty jsi zavrhl poznání a já zavrhnu tebe; nebudeš mým
knězem. Zapomněls na zákon svého Boha; i já zapomenu na tvé syny.
Iz 5, 13: Proto bude můj lid vystěhován, neboť nemá poznání. I nejváženější budou hladovět, jeho hlučící
dav bude prahnout žízní.
Př 1, 5-7
5: Bude-li naslouchat moudrý, přibude mu znalostí, a rozumný získá schopnost
6: porozumět přísloví a jinotaji, slovům mudrců i jejich hádankám.
Př 1, 23-33
23: "Obraťte se, když vám domlouvám. Hle, nechám na vás proudit svého ducha, uvedu vám
ve známost svá slova:
24: Protože jsem volala, a vy jste odmítali, ruce jsem vztahovala, a nikdo na to nedbal,
25: každé mé radě jste se vyhýbali, nedali jste na mé domlouvání,
26: i já se budu smát, až budete v bídě, budu se vysmívat, až na vás přijde strach,
27: až na vás přijde strach jako ničivá bouře a vaše bída se přižene jako vichřice, až na vás přijde
soužení a tíseň.
28: Tehdy mě budou volat, a neodpovím, budou mě hledat za úsvitu, a nenaleznou,
29: protože měli poznání v nenávisti a bázeň před Hospodinem si nezvolili,
30: nedali na mou radu, každou mou domluvu znevážili.
31: Budou jíst plody své cesty, přesytí se svými plány.

32: Prostoduché zavraždí jejich odmítavost, hlupáky zahubí jejich netečnost.
33: Ale kdo mě poslouchá, v bezpečí bude bydlet a žít klidně, beze strachu z něčeho zlého."

1964. Poselství Ježíše ze dne 8. dubna 2022.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com
LIDÉ SVĚTA

Lidé světa touží po světě beze Mne, aby si mohli užívat svého hříchu bez výčitek.
Ovlivnili vlády, aby vládly a vydávaly zákony, které Mě odstraňují ze všeho, co vidí. Protože si
nepřejí vidět nic ze Mne, začnu nyní odstraňovat vše, co je mé, z jejich očí.
Jen málo vlád se nyní postaví za to, co je ode Mne, ale ty, které tak učiní, budou velmi požehnané.
Vskutku, mocně požehnám těmto zemím i uprostřed hladomoru a moru.
Ti, kdo jsou proti Mně a mým cestám, budou stále poznávat jen hlad, hrůzu, strach a mor.
Nebude jim dán žádný lék.
Ježíš
Ž 9, 16-17
16: Hospodin tu zřejmě zjednal právo: svévolník uvízl v léčce přichystané vlastní rukou.
17: Do podsvětí se vrátí svévolníci, všechny pronárody, jež na Boha zapomněly.

1965. 9. dubna 2022. Připomínka poselství Ježíše ze dne 14. května 2021 (*).
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

VELMI TEMNÁ DOBA

Chtěla jsem dnes zveřejnit jiné Slovo, ale Pán výslovně nařídil, aby k tomuto datu bylo znovu
zveřejněno toto Slovo.
Mnohé z mých dětí cítí, že do jejich říše přichází temnota. Mé děti, je to mnohem horší, než se
obáváte. Vezmu mnohé ze svých ze země ještě před tímto časem a hned, jak začne. Buďte vždy
připraveny opustit své pozemské pole působnosti a být povolány na cestu domů. (Netuším, proč

zde řekl na "cestu domů" místo "domů", a znovu jsem si to ověřila, ale stále říká "na cestu domů",
a napadlo mě, jestli to nesouvisí se snem/vizí, kterou jsem měla někdy v minulém roce, kde jsem
viděla křesťany cestující v Duchu svědectví. Byli jsme stále na zemi, ale nebyli jsme omezeni
pozemskými těly. Nikdy jsem nic podobného v Duchu neviděla).
Zlý, který brzy povstane, způsobí mému lidu mnoho škody, a to se musí naplnit, aby všechno
mohlo dojít ke svému konci. Bezpráví zvítězí a na zemi nebude ochráněn nikdo, kdo Mě nezná. To
je soud pro ty, kdo si vybírají svůj hřích místo Mne, a Já dovolím mnoho, abych vyzval ztracené

hříšníky
k pokání. Podmínky se stanou velmi tíživé.
Děti, bude to doba velkých těžkostí na zemi, protože zlo bude vládnout a spravedlivým se budou
[lidé] vyhýbat. Ten, kdo se dostane k moci, vám vezme všechno, co se vzít dá, ve snaze donutit
vás, abyste Mne zapřely.
Vydržte až do konce, abyste mohly být zachráněny, jinak zůstanete navždy v moci zla. Především si
zachovejte silnou víru ve Mne. Budete v pokušení přestat věřit, až budou narůstat tlaky na vás a vy
nebudete vědět, jak je ovlivnit. Jediná vaše možnost, jak je ovlivnit, bude modlitba ke Mně. Tato
doba byla již dávno předpověděna v mém svatém Slovu a nyní se to musí stát, protože země se
otřásá pod tíhou tolika hříchů. (Slyšela jsem, jak se motor starého auta otřásá, jako se [stará

vozidla] otřásají těsně před tím, než celý motor vypoví službu.)
Ježíš

Poznámka: Byla jsem na ranní modlitbě s Pánem, když jsem v Duchu začala něco vidět. Viděla
jsem Bílý dům. Pan Biden měl tiskovou konferenci a pronášel předem připravený projev o nějaké
významné události, která se stala. V zákulisí jsem viděla usmívající se Nancy Pelosi a cítila jsem
kolem ní zlo. Něco v tom, co se dělo, bylo naplánováno. Konference skončila a já jsem viděla, jak
se kolem pana Bidena shlukují muži, protože došlo k další katastrofální události, a jak rychle
odchází do své kanceláře, aby se informoval o nejnovějším vývoji.
Pak jsem viděla, že udeřily četné události, jedna za druhou, a znovu jedna za druhou – samé
důležité, zásadní události. A viděla jsem, jak je pan Biden snaží všechny řešit. Bylo jasné, že tyto
události jsou nečekané a on je jimi zcela zahlcen a začíná být zmatený. Najednou jsem viděla, že
vůbec není schopen dělat svou práci (nechápala jsem proč), a zmizel ze scény.
V té době jsem viděla, že mnozí v Americe jsou tak vyděšení, že prostě chtějí, aby někdo převzal
otěže, a v této chvíli jim bylo dokonce jedno, kdo.
A pak je někdo velmi zlý skutečně převzal. Někdo, kdo měl v sobě tolik zla, že bych nebyla
překvapena, kdyby to byl ten, jehož Bible předpovídá těsně před koncem. Mohla jsem cítit jeho
nenávist k Božímu lidu a cítila strach, který vzbuzuje ve všech, kdo ho dobře znají. Vidím, že
vládne železnou pěstí. Nevidím v něm vůbec žádné světlo, jen temnotu.
To bude vskutku velmi temná doba. Až se to všechno stane, věřím, že se ocitneme ve Velkém
soužení.
Když jsem meditovala o tom, co jsem viděla, pochopila jsem, že tento zlý muž, který se ujme moci,
je jedním z ďáblových lidí. Jakmile nastoupí na toto místo v čele našeho národa, vstoupí do něj
Satan a převezme nad ním úplnou kontrolu.

Poznámka admina: V datu je překlep, správně má být má být 11. května 2021.

1966. 10. dubna 2022. Připomínka poselství Ježíše ze dne 7. prosince 2017.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com
ZPUSTOŠENÍ
Moji lidé, není způsob jak se připravit na to, co přichází. Proto jsem stále říkal: Přitáhněte se
ke Mně. Nikdo, a nezáleží na tom, jak je silný, jak dobře je vyzbrojený, nemůže vás před tím
ochránit. Jen Já mohu.
Až se válka prožene vaší planetou, jak se to brzy stane (viděla jsem oheň všude, v mnoha
zemích), až hladomor téměř vyplení vaše obyvatelstvo, jak se to brzy stane (viděla jsem těla
naskládaná a namačkaná, byla jen kost a kůže), až Zlý povstane (když to řekl, viděla jsem
naprostou vyprahlost a spoušť a ukázal mi, že je to záměr Zlého – zničit vše a každého),
můžete trvat, jen když jste ve Mně.
Mnozí ignorovali mé pokyny a mnozí se odmítli obrátit, když jsem je pokáral. Nepřišli všichni
z těch, za které jste se přimlouvali. Netrapte se proto, ale pokračujte v modlitbách. Vězte,
že Já mám plán pro každého z nich a Já je zachráním. Vynaložte svůj čas k přímluvám za
mnohé ztracené, které neznáte, neboť takové je mé srdce.
Mé srdce se rmoutí pro ty, kdo nemají žádnou naději a stráví věčnost beze Mne. Modlete se
za ně, protože jsem slyšel vaše modlitby za ty, které milujete a držím je v bezpečí v dlani
mé ruky, i když to nyní nemůžete vidět.
Děti, připravte se na svůj návrat domů, neboť brzy budete tady se Mnou.
Váš Ježíš
Zj 1, 1-9
1: Zjevení Ježíše Krista, které Bůh mu udělil, aby svým služebníkům ukázal, co se vbrzku musí stát;
on je skrze svého anděla naznačil svému služebníku Janovi.
2: A ten slavnostně prohlašuje, že všecko to, co viděl, řekl Bůh a dosvědčil Ježíš Kristus.
3: Blaze předčitateli a posluchačům těchto proroctví, kteří zachovávají, co je v nich psáno, protože
ta doba je už blízko.
4: Jan sedmi církevním obcím v Asii: milosti a pokoje ať se vám dostává od toho, který je, který byl
a který přijde, od sedmi duchů před jeho trůnem
5: a od Ježíše Krista, svědka hodného víry, prvního mezi vzkříšenými a vládce nad pozemskými
králi. Tomu, který nás miluje, obmyl nás od našich hříchů svou krví
6: a udělal z nás královský národ a kněze Boha Otce, tomu buď sláva a vláda na věčné věky. Amen.

7: Hle, přichází v oblacích! Každý ho uvidí, i ti, kdo ho probodli, a budou pro něj naříkat všichni lidé
na zemi. Ano, amen.
8: Já jsem alfa i omega, praví Pán Bůh, který je, který byl a který přijde, Vševládný.
9: Já Jan, váš bratr, účastník vašich zkoušek, Království i vytrvalosti v Ježíši, dostal jsem se pro hlásání
Božího slova a pro svědectví o Ježíšovi na ostrov, který se jmenuje Pathmos.

1967. Poselství Ježíše ze dne 11. dubna 2022.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

PAK NA TOM BUDE ZÁLEŽET
Mnoho mých dětí se nechalo podvést mým nepřítelem. Řekl jim, že na jejich hříchu už nezáleží.
Mé děti, na vašem hříchu vám bude záležet, až způsobí, že budete zanechány [na zemi], abyste
zakusily bezzákonnost a zpustošení, které přicházejí. Bude vám na něm záležet, až vám Zlý vezme
vše, co vlastníte. Pak vám na tom bude záležet.
Jestli Mě milujete, mělo by vám na tom záležet už teď.
Ježíš
1Ti 4, 1: Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odpadnou od víry a přidrží se těch, kteří
svádějí démonskými naukami,
Jan 14, 15: Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání;

1968. Poselství Panny Marie Královny pokoje ze dne 29. srpna 2009.
Nástroj: Pedro Régis (Brazílie), https://www.pedroregis.com

RUSKO BUDE KAMENEM ÚRAZU PRO MNOHO NÁRODŮ.
Drahé děti, já jsem vaše Matka a přicházím z nebe, abych vás vyzvala k upřímnému obrácení.
Nezůstávejte nečinnými. Bůh spěchá a čeká na vás s nesmírnou láskou Otce. Patříte Pánu
a jen v Něj musíte vkládat veškerou svou důvěru a naději.
Žijete v časech horších, než byla potopa. Lidstvo se postavilo proti Stvoření a jde vstříc
propasti zkázy. Brzy na vás dopadne Boží hněv.
Neodkládejte pokání na později. Miluji vás a mám o vás starost. Buďte věrné mým výzvám.
Nezůstávejte daleko od Pána. Nyní je čas, abyste se smířily s Bohem. Padněte na kolena
v modlitbě.

Přijde den, kdy Evropa natáhne ruku k světu jako žebrák, který potřebuje pomoc. Rusko bude
kamenem úrazu pro mnoho národů a Řím bude zničen ohněm. Trpím tím, co vás čeká. Žádám vás,
abyste udržovaly plamen své víry.
Vy, kteří nasloucháte mým slovům, nebuďte sklíčení. V hodině bolesti budete chráněni a nic se
vám nestane. Důvěřujte mé mateřské ochraně a zvítězíte.
Toto je poselství, které vám předávám ve jménu Nejsvětější Trojice. Děkuji vám, že jste mi dovolili,
abych vás zde opět shromáždila.
Žehnám vám ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Zůstaňte v pokoji, amen.
Matka Maria

Zdroj: www.apparitionsmariales.org.
1969. Poselství Ježíše ze dne 12. dubna 2022.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

VYRUŠOVÁNÍ

Mé děti, už se k vám blíží čas, kdy nic nezůstane stejné. Budete lpět na své všední jednotvárnosti,
ale budete stále vyrušovány. Život, jak ho znáte, a jakákoli normálnost, budou brzy vzaty ze země.
Mnohé z toho, co potřebujete, se pro vás stane nedostupným. Budete potřebovat mnoho
trpělivosti, abyste v této době přežily. Život bude pro všechny mé pravé děti čím dál těžší,
ale nebojte se, neboť se zakrátko vrátíte domů ke Mně a veškerý váš čas na zemi skončí.
V tom, co přijde, zůstanou jen ti, kteří odmítají kráčet po mých cestách, kteří Mě odmítají skutečně
poznat, a ti, jejichž život je naplněn hříchem. Nenacházejte se mezi nimi, mé děti, neboť jejich
život bude v době mnoha ukrutností nadmíru těžký a pronásledování bude časté.
Velká - a velmi velká - je vaše odměna v nebi!
Ježíš

Iz 41, 10: Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu,
pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.
Oz 4, 6: Můj lid zajde, protože odmítá poznání. Ty jsi zavrhl poznání a já zavrhnu tebe; nebudeš mým
knězem. Zapomněls na zákon svého Boha; i já zapomenu na tvé syny.
Iz 26, 3: Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem, pokojem, neboť v tebe doufá.
Ž 19, 105: Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku.
Př 4, 18: Stezka spravedlivých je jak jasné světlo, které svítí stále víc, až je tu den.

Ž 1, 3: Je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas, jemuž listí neuvadá.
Vše, co podnikne, se zdaří.
Kaz 3, 1: Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas:
Fil 4, 11-13
11: Ne že bych si naříkal na nedostatek; naučil jsem se být spokojen s tím, co mám.
12: Dovedu trpět nouzi, dovedu mít hojnost. Ve všem a do všeho jsem zasvěcen: být syt i hladov,
mít nadbytek i nedostatek.
13: Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu.

1970. Poselství Ježíše ze dne 13. dubna 2022.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

PŘEŽÍT A VYDRŽET

Mé děti, uvědomte si, že v tom, co se přichází, brzy nastane čas, kdy se celý váš život bude pouze
o přežití. Ti kolem vás se budou snažit připravit vás o život a vy budete žít na útěku. Nastavte nyní
svou mysl tak, abyste tuto dobu vydržely až do konce, až k ní dojde, a udržujte si velmi silnou víru
ve Mne a Já vám budu podporou.
Čas od nynějška až do konce je celý o získávání duší.
V čase, který vám na zemi zbývá, si přeji, abyste ke Mně přivedly více duší. Vaše odměny budou
mimořádně velké - jak na zemi, tak v mém království zde, kde vaše odměny nikdy nepominou.
Vyprávějte jim o mé oběti za ně, řekněte jim o tom, za co jsem zemřel, abych jim to dal. Řekněte
jim, že je miluji. Řekněte jim, aby nečekali, že nepřítel jim lže, že je ještě mnoho času. Říkám vám,
že není. Zbývá tak nepatrné množství času, než bude svolán nástup a vy budete tady doma se
Mnou. Ať se vám to počítá.
Ježíš
Mt 24, 13: Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.
Iz 45, 22: Obraťte se ke mně a dojdete spásy, veškeré dálavy země. Já jsem Bůh a jiného už není.
Gal 2, 20: Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. A život, který zde nyní žiji, žiji ve víře v Syna Božího, který si
mne zamiloval
a vydal sebe samého za mne.
Př 11, 30: Ovoce spravedlivého je jako strom života, a kdo se ujímá duší, je moudrý.
Mt 28, 19: Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha
svatého
Mt 10, 32: Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem
v nebi;
Iz 55, 6: Dotazujte se na Hospodina, dokud je možno ho najít, volejte ho, dokud je blízko.

Lk 21, 34-35
34: Mějte se na pozoru, aby vaše srdce nebyla zatížena nestřídmostí, opilstvím a starostmi o živobytí a aby
vás onen den nepřekvapil jako past.
35: Neboť přijde na všechny, kteří přebývají na zemi.

1971. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 9. dubna 2022.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

KDO CHODÍ SAMI, STANOU SE KOŘISTÍ VLKŮ
Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
PŘIJMĚTE POŽEHNÁNÍ, KTERÉ NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE POSÍLÁ KAŽDÉMU Z VÁS.
POŽEHNÁNÍ, KTERÉ BUDE HMATATELNÉ V ŽIVOTĚ KAŽDÉHO Z VÁS, POKUD TUTO
VÝZVU PŘIJMETE S VÍROU A KAJÍCÍM A POKORNÝM SRDCEM.
Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista, činy a jednání každého z vás nejsou překvapivé. Nejsvětější
Trojice ví, co děláte a jak jednáte, co máte v úmyslu dělat a co je ve vašem srdci.
Zůstaňte i nadále věrní jako děti, které jsou hodny našeho Krále a Pána a naší Matky a Královny
posledních časů. Zůstávejte ve víře, nepochybujte, buďte pevné a horlivě konejte dobro [Gal 6, 910]. Pohromy dopadají s větší tvrdostí, když lidská stvoření pohrdají naším Králem.
Jsme vaši ochránci a společníci na cestě, a proto vám jako Kníže nebeských legií musím říct:
POHROMY, KTERÉ ZASÁHNOU LIDSTVO BUDOU VĚTŠÍ KVŮLI NEPOSLUŠNOSTI
LIDSKÉHO STVOŘENÍ.
Přírodní katastrofy budou působit s větší silou. Některé katastrofy způsobuje příroda, jiné člověk,
který využívá vědu ke zlu. Slunce zesiluje své erupce, bude dusit člověka i samotnou Zemi, která
bude reagovat otřesy.

Válka je prezentována jako boj o území, přičemž zůstává skryto, že byla naprogramována jako
součást příchodu antikrista.
Bude prolita krev mocného tvora (*) a válka se rozšíří; kolik "běda" [Zj 8,13] jsou a budou slyšet
po celé zemi, neboť současný čas je dobou nářku. Mocnosti se střetnou neznámými zbraněmi,
a lidstvo bude ohromeno.
Lidé na cestě:
TOTO JE ROZHODUJÍCÍ OKAMŽIK!
Proto jsem vás vyzval, abyste byli obezřetní a "nesoudili" [Lk 6,37]. Ti, kdo byli dosud ušetřeni
Božího soudu, neuniknou při Varování svému vlastnímu soudu.
Modlete se, Boží lidé, modlete se, čiňte pokání a vytrvejte ve víře, modlitba je
nezbytná.
Modlete se, Boží lidé, křižovatka pro lidstvo je stále těžší a vy poznáte bolest.
Modlete se Boží lidé, je naléhavé modlit se za země, které zažijí silné otřesy.
Živte svého ducha svatou eucharistií, buďte jednotní. Ti, kdo chodí sami, se stanou kořistí vlků.
Milovaní lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista, mějte zásoby jídla.
Chcete zachránit svou duši? Jděte proti proudu světa.
V této době se děti naší Matky a Královny posledních časů modlí srdcem.
Chráním vás, moji milovaní, žehnám vám.
Svatý archanděl Michael

(*) Poznámka překladatele: patrně orla - symbol USA. Pro člověka nebo osobu používá archanděl

Michael většinou výraz "lidské stvoření ".

1972. Poselství Ježíše ze dne 14. dubna 2022.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

PROTI MNĚ

Nepřítel zesílil své útoky, aby zkrátil tolik nespasených životů, kolik je jen v tomto času možné.
[Pro padlé duchy] vytvořil úkoly chaosu, rozložení a odklonění, aby vytrhl mé lidi z jejich díla
získávání duší v rámci mého posledního vzkříšení (teď i během celého znovuvzkříšení).

Mé děti, málo přemýšlíte o rozptylování ve vašem dni, neuvědomujete si moc vykoupení vašeho
času, zatímco ještě můžete. Nepřítel vašich duší zná tuto moc a posílá zadání proti každé hodině
vašeho dne, aby vás odradil od času modliteb, zejména za ztracené duše světa, aby vám zabránil
být v mém Slovu, aby vám zabránil svědčit dalším lidem.
Pokaždé, když podlehnete rozptýlení, vítězí a vy mu pomáháte v jeho díle proti Mně. Přeji si,
abyste si uvědomily tuto ztrátu pozornosti a zastavily ho v jeho úspěchu proti Mně.
Ježíš

1Petr 5, 8: Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako 'lev řvoucí' a hledá,
koho by pohltil.
2Tim 3, 1-5
1: Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy.
2: Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče,
budou nevděční, bezbožní,
3: bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému,
4: zrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít raději rozkoš než Boha,
5: budou se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat. Takových lidí se straň.
1Tim 4,1: Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odpadnou od víry a přidrží se těch,
kteří svádějí démonskými naukami,
Ef 4, 27: Nedopřejte místo ďáblu.
Iz 26, 3: Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem, pokojem, neboť v tebe doufá.

1973. Poselství Ježíše ze dne 15. dubna 2022.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

MÉ POSLEDNÍ PROBUZENÍ SKLIZNĚ

Vy z mých dětí, které kráčíte těsně se Mnou, připravte se na to, že přichází změna. Už nebudete
uvízlé na místě, ale přesunete se do zvláštní práce pro mé království.
Ty nejlepší dary jsem si schoval pro tuto chvíli, mé děti. Připravoval jsem vás a nyní mým
nejvěrnějším dětem předávám dary Umění posledního času, Knihy posledního času a Písně
posledního času.
Ty se nyní projeví a zažehnou probuzení - mou Poslední sklizeň, která se bude šířit jako požár. Toto
probuzení rozechvěje srdce lidí, kteří uvidí zázraky, jimž nikdy předtím nebyli svědky. Ohromím
nevěřící svou mocnou silou a mnozí uvidí, že JÁ JSEM Bůh.
Připrav se, má nevěsto.

Mé děti, připravil jsem vás speciálně pro tento čas. Ty z mých dětí, které Mi dovolily, abych je
připravil, abych je očistil – ty, které odložily mnoho, aby Mi sloužily, pro vás mám nyní velké
odměny, až vstoupíte do svých posledních děl ve středu pozornosti. Pouze ty, které se připravily,
které kráčejí po mých cestách, mají nárok na tuto práci, neboť vás nyní ukážu, abyste mohly vést
poslední duše do mého království.
Budete zářit jasně, moji vyvolení. Budete zářit jasně pro Mne, vašeho Krále. Budete zářit jasně
před posledními dušemi, které mají přijít do této poslední sklizně.
Ježíš
Mt 9, 37: Tehdy řekl svým učedníkům: "Žeň je velká, dělníků málo."
Lk 10, 2: Řekl jim: "Žeň je mnohá, dělníků málo. Proste proto Pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň."
Př 10, 5: Kdo v létě sklízí, je syn prozíravý, kdo prospí žně, je pro ostudu.
Zj 14, 15: Vtom další anděl vyšel z chrámu a mocným hlasem zavolal na toho, který seděl na oblaku:
"Pošli svůj srp a začni žeň, protože nastala hodina žně a úroda země dozrála."
Gal 6, 9: V konání dobra neumdlévejme; neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas.

1974. 16. dubna 2022. Připomínka poselství Ježíše ze dne 18. listopadu 2016.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

KTERÝM SMĚREM
Stojíš na rozcestí. Před tebou leží dvě možnosti a ty si nejsi jist, kterou z nich se vydat. Jednou
cestou je volba tvé vlastní cesty a druhá je cesta víry.
Naléhavě tě prosím, aby ses vydal cestou víry. Dovol Mi, abych tě vedl cestou, která je správná
a která tě připraví na tvou budoucnost. Tvoje cesta tě nemůže naučit tomu, co potřebuješ vědět,
abys přežil vše, co se stane ve tvé budoucnosti, ale moje cesta může. Mohu tě naučit, co
potřebuješ vědět, dokud se to pro tebe nestane druhou přirozeností, mé dítě.
Kráčej se Mnou po cestě víry. Víš, co po tobě žádám. Projdi dveřmi a následuj Mě.
Ježíš
De 7, 9: Poznej tedy, že Hospodin, tvůj Bůh, je Bůh, Bůh věrný, zachovávající smlouvu a milosrdenství
do tisícího pokolení těm, kteří ho milují a dbají na jeho přikázání.
Ž 31, 23: A já jsem si ukvapeně řekl: "Jsem zapuzen, nechceš mě už vidět." Avšak vyslyšel jsi moje prosby,
když jsem k tobě o pomoc volal.
Žid 10, 23: Držme se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme, protože ten, kdo nám dal zaslíbení,
je věrný.
Žid 10, 38: Avšak můj spravedlivý – říká Bůh – bude žít, protože uvěřil. Kdo by však odpadl, v tom nenajdu
zalíbení.‘

1975. 17. dubna 2022. Připomínka poselství Boha Otce za dne 21. května 2013.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

MNOHO ŽIVOTŮ BUDE ZTRACENO

Mé drahé děti, nyní je důležitější než kdy jindy, abyste naslouchaly mým varovným slovům. Budu
vás varovat před věcmi, které přijdou, neboť svému lidu vždy říkám, co přijde, ale vy Mi musíte
naslouchat a poslouchat Mě.
Mnoho životů bude ztraceno během okamžiku při tragédii, mnoho dalších při mých soudech, ale vy,
mé drahé děti, budete ochráněny, pokud se neodvrátíte od mých slov k vám.
Čas se krátí a mnozí z mého lidu nevěří, že se blíží pozdní hodina. Dávám vám nyní znamení, že je
tomu tak. Ti, kdo bdí a modlí se, uvidí znamení a poznají je. To jsou ti, kteří budou připraveni na
návrat mého Syna. Jsou to ti, jejichž lampy budou plné oleje.
Zabývejte se prací v království, mé děti, neboť čas, který zbývá ke konání mého díla, je nyní krátký
a vy si ukládáte poklad, když pracujete, abyste přivedli své bratry a sestry do království. Modlete
se pilně a důsledně proste za záchranu ztracených a svých milovaných, neboť Já odpovím na vaše
modlitby, abych je zachránil! Velká bude vaše radost a budete se těšit z plodů své práce!
Slyším vaše modlitby a vyslyším je. Ve chvílích, kdy můj hlas neslyšíte, jsem vám stále nablízku,
sleduji vás, pracuji s vámi a miluji vás. Všichni jste v mých očích vzácní a přeji si, abyste v těchto
posledních dnech plně využili všeho, za co můj Syn zemřel, aby vám to dal v těchto posledních
dnech. Přeji si, aby žádná z jeho obětí nebyla zbytečná.
Radujte se z mých požehnání, děti! Oslavujte Mě ve všem, co děláte! Pozvedněte vysoko Jméno
mého Syna Ježíše a choďte po jeho cestách, aby Jej lidé viděli a poznali.
Bůh Otec
Mt 24, 33: Tak i vy, až toto všecko uvidíte, vězte, že ten čas je blízko, přede dveřmi.
Am 3, 7: Ovšem, Panovník Hospodin nečiní nic, aniž by zjevil své tajemství prorokům, svým služebníkům.
Mt 26, 41: Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Duch je odhodlán, ale tělo slabé.
Ž 91, 1-2
1: Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného.
2: Říkám o Hospodinu: Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám.
Mt 25, 1-13
1: Tehdy bude království nebeské, jako když deset družiček vzalo lampy a vyšlo naproti ženichovi.
2: Pět z nich bylo pošetilých a pět rozumných.
3: Pošetilé vzaly lampy, ale nevzaly si s sebou olej.
4: Rozumné si vzaly s lampami i olej v nádobkách.
5: Když ženich nepřicházel, na všechny přišla ospalost a usnuly.

6: Uprostřed noci se rozlehl křik: Ženich je tu, jděte mu naproti!
7: Všechny družičky procitly a dávaly do pořádku své lampy.
8: Tu řekly ty pošetilé rozumným: Dejte nám trochu oleje, naše lampy dohasínají!
9: Ale rozumné odpověděly: Nemůžeme, nedostávalo by se nám ani vám. Jděte raději ke kupcům a kupte
si!
10: Ale zatímco šly kupovat, přišel ženich, a které byly připraveny, vešly s ním na svatbu; a dveře byly
zavřeny.
11: Potom přišly i ty ostatní družičky a prosily: Pane, pane, otevři nám!
12: Ale on odpověděl: Amen, pravím vám, neznám vás.
13: Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu.
Lk 9, 13: On jim řekl: „Dejte jim jíst vy!“ Řekli mu: „Nemáme víc než pět chlebů a dvě ryby; nebo snad
máme jít a nakoupit pokrm pro všechen tento lid?“
Mt 6, 20: Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani rez a kde je zloději nevykopávají a nekradou.

1976. Poselství Ježíše ze dne 18. dubna 2022.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com
ZÁLEŽITOSTI VAŠEHO OTCE
Vím, co VY potřebujete, mé děti. Nejsem nepozorný k situacím, v nichž se nacházíte. Některé
z vás držím ve vyčkávacím režimu - plníte mou vůli, ale víte, že nezůstanete tam, kde jste teď.
Buďte trpělivé, dokud nevyřeším každý detail vašeho dalšího úkolu, pak vás rychle přesunu na
vaše místo.
Jiné z mých dětí jsou na jednom místě již dlouhou dobu a nebudou se stěhovat jinam. Mají práci,
kterou musí udělat tam, kde jsou.
Proč se nezabýváte záležitostmi svého Otce? Proč naříkáte a stěžujete si Mi, místo abyste se
věnovaly ztraceným duším? Na co čekáte? Každý den duše hynou a jdou k mému nepříteli na
věčná muka do ohnivého jezera. Proč čekáte? Přetížil jsem vás? Nejste požehnané?
Je čas, aby mé děti přestaly plakat a věnovaly se mým záležitostem na zemi. Děti, kdysi dávno
jsem k někomu promluvil, aby se za vás modlil, aby vám svědčil, aby vás přivedl ke Mně. Nyní
mluvím k vám, abyste totéž udělali pro druhé. Nezklamte Mě v tomto úkolu, neboť neberu na
lehkou váhu ty, kteří odmítají své úkoly a místo toho si utíkají hrát do světa.
Ježíš
Lk 2, 49: On jim řekl: "Jak to, že jste mě hledali? Což jste nevěděli, že musím být tam, kde jde
o věc mého Otce?"
Nu 11, 1: Lid si začal Hospodinu stěžovat na těžkosti. Hospodin to slyšel a vzplanul hněvem.
Tu vyšlehl mezi nimi Hospodinův oheň a pohltil okraj tábora.

Př 11, 30: Ovoce spravedlivého je jako strom života, a kdo se ujímá duší, je moudrý.
Mk 16, 15: A řekl jim: "Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření."
1Kor 9, 14-16
14: Tak i Pán ustanovil, aby ti, kteří zvěstují evangelium, měli z evangelia obživu.
15: Já jsem však ničeho z toho nepoužil. Nepíšu o tom proto, abych se toho dožadoval.
To bych raději umřel hladem, než aby mne někdo zbavil této chlouby!
16: Nemohu se chlubit tím, že kážu evangelium; nemohu jinak, běda mně, kdybych nekázal.

1977. Poselství Boha Otce ze dne 19. dubna 2022.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

ROZPADÁNÍ
Já jsem Ten, kdo promluvil do existence všeho, co vidíte. Já jsem Ten, kdo vás utkal dohromady
v lůně vaší matky. Mé svaté Slovo drží pohromadě vše, co vidíte. Já jsem vložil řád do všeho mého
Stvoření.
Člověk, kterého jsem Já také stvořil, se rozhodl, že už Mě nepotřebuje. Touží po světě beze Mne,
a tak mu jej dám.
Stahuji mou ruku z vašeho světa, děti. Nyní se začne rozpadat, neboť jsem to Já, kdo jej drží
pohromadě.
Bůh Otec
Ge 1, 1-7
1: Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.
2: Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami vznášel se duch
Boží.
3: I řekl Bůh: "Buď světlo!" A bylo světlo.
4: Viděl, že světlo je dobré, a oddělil světlo od tmy.
5: Světlo nazval Bůh dnem a tmu nazval nocí. Byl večer a bylo jitro, den první.
6: I řekl Bůh: "Buď klenba uprostřed vod a odděluj vody od vod!"
7: Učinil klenbu a oddělil vody pod klenbou od vod nad klenbou. A stalo se tak.
Ž 139, 13-16
13: Tys to byl, kdo utvořil mé ledví, v životě mé matky jsi mě utkal.
14: Tobě vzdávám chválu za činy, jež budí bázeň: podivuhodně jsem utvořen, obdivuhodné jsou
tvé skutky, toho jsem si plně vědom.
15: Tobě nezůstala skryta jediná z mých kostí, když jsem byl v skrytosti tvořen a hněten

v nejhlubších útrobách země.
16: Tvé oči mě viděly v zárodku, všechno bylo zapsáno v tvé knize: dny tak, jak se vytvářely,
dřív než jediný z nich nastal.
Př 14, 12: Někdy se člověku zdá cesta přímá, ale nakonec přivede k smrti.

1978. Poselství Ježíše ze dne 12. dubna 2022.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

AŤ SE STANE COKOLI, ZACHOVEJTE SI VÍRU

Moji milovaní lidé:
JSTE MÉ DĚTI A ZA KAŽDÉHO Z VÁS JSEM SE VYDAL NA MŮJ KŘÍŽ, NA NĚMŽ JSEM
VYJÁDŘIL SVOU LÁSKU KE SPÁSE LIDSTVA.
Přeji si, aby všichni byli spaseni [1Tim 2, 4], aby se všichni obrátili a nasytili se při hostině u mého
stolu.
Přicházím znovu jako Žebrák lásky, abych zaklepal na dveře srdce a svědomí každého z vás.
Přeji si, abyste Mi otevřeli dveře, ale vím, že ne všichni to udělají, a tak vám předem dávám své
požehnání a se Srdcem ve svých rukou čekám, až se ke Mně vrátíte a přestanete žít podle světa.
Kolik mých dětí Mi říká, že nejsou ze světa, a přitom žijí podle učení světa, dopřávají si pohodlí
a přitom nedokážou snášet nouzi!
Setkávám se s mnoha svými dětmi, které mi říkají: "Pane, Ty víš, že nejsem světský". Žijí však
světem, zdáním, dobrým přijetím v každém společenském kruhu, žijí z pýchy a pohrdají těmi,
kdo jim nejsou rovni.
Tyto postoje je nutí být součástí světa a žít pro to, "co řeknou lidé a jak se na mě budou dívat".
Musí se změnit TEĎ!, protože svět a tělo jim nezanechají žádný užitek.

Víra v mé Slovo zeslábla natolik, že ji někteří ani nepojmenovávají, aby se nekompromitovali.
Považují Písmo svaté za jednu z dalších knih, které nejsou v módě, a proto se domnívají,
že musí být reformováno.
BĚDA TOMU, KDO PŘEKRUCUJE PÍSMO SVATÉ, BYLO BY PRO NĚJ LEPŠÍ, KDYBY SE
NIKDY NENARODIL.
Přikázání je deset [Ex 20, 1-17] a nelze je měnit ani přejít bez povšimnutí. Je to zákon a nad ním
už žádný jiný zákon není, nemůžete jej upravit, vymazat ani vyškrtnout.
Jak jen jste na Mne zapomněli!
Přikázání nepodléhají ideologiím ani lidským bytostem nebo okolnostem:
JE JICH DESET A JSOU NAPSÁNY. KDO JE ZMĚNÍ, BUDIŽ PROKLET.
Pokrok vás v této chvíli přibližuje k tomu, že někteří z mých posvěcených odřeknou poslušnost
mému Slovu a přiblíží mou církev ke schizmatu.
Moji milovaní lidé, připravte se!
Je tolik lidí, kteří se nazývají mými dětmi, a přesto jsou proti Mně…
Je tolik těch, kteří chtějí zapomenout na mé Slovo, přikázání a svátosti, aby přinesli nové
náboženství, které je úplnou svévolí a zřeknutím se Mne a mé Matky… Popřou Krédo a Otčenáš
bude změněn.
POZOR, MŮJ LIDE, TO NEJSEM JÁ!
Chtějí vás oklamat a přivést blíž ke zlu, k antikristu, krůček po krůčku, aby si toho mé děti
nevšimly.
Moji lidé, vzpoura postupuje, válka pokračuje v zabírání území a do ní vstupují nové národy.
Šíří se násilí.
Modlete se, moji lidé, modlete se za Argentinu, lidé se bouří a tyto nepokoje si vyžádají
životy obětí moci. Argentina se musí modlit.
Modlete se, moji lidé, modlete se, hlad roste, mor vystupuje z rukou poznamenaných
utrpením jejich bratří, nucený pobyt je znovu zaveden.
Modlete se, moji lidé, modlete se, Amerika bude otřesena, pak se stane zemí těch,
kdo prchají z Evropy.
Modlete se, moji lidé, modlete se k mé Blahoslavené Matce za ochranu hříšníků.
Má Matka vás bude udržovat ve vnitřním tichu.
Modlete se, moji lidé, ať se stane cokoli, zachovejte si víru. Modlete se srdcem
a budete vyslyšeni.
Buďte milosrdní, zachovejte si důvěru v Boží ochranu a v opatrovnictví mého milovaného svatého
archanděla Michaela a jeho legií.
Přijďte ke Mně beze strachu, s vírou, nadějí a láskou.

Nezoufejte, Já zůstávám se svým lidem, který neopustím.
Přijměte mé požehnání.
Váš Ježíš
1979. Poselství Ježíše ze dne 17. dubna 2022.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

NEDOVOLÍM VÁM ZNIČIT ZEMI

Moji milovaní lidé:
AŤ JE MÉ POŽEHNÁNÍ V KAŽDÉM Z VÁS POHNUTKOU K OBRÁCENÍ PŘI TÉTO PAMÁTCE
MÉHO VZKŘÍŠENÍ.
Vyzývám vás, abyste šířili mé volání, aby vaši bratři a sestry nepokračovali v duchovní slepotě,
která je vrhá do propasti popírání, hlouposti a pokračování v ignorování mých volání kvůli lidskému
sobectví.
Lidské stvoření naléhavě potřebuje duchovní mast na oči [Zj 3,18], která by odstranila vše, co je
brzdí a vede k tomu, že nadále popírá povolání mého domu.
JAK JEN BUDOU TRUCHLIT, ŽE NEUVĚŘILI!
Děti, předzvěst toho, co lidstvo čeká, nenechá na sebe dlouho čekat. Proto vás již tolik let
upozorňuji, a proto vám moje Blahoslavená Matka a svatý archanděl Michael poslali své slovo
lásky, v němž vám oznamují, co se blíží k lidstvu, a to právě TEĎ!
Moji lidé, tato generace neví, co se děje, a věda to po desetiletí skrývala, aby vás neznepokojovala.
Už není důvod čekat, neposlechli Mě a budou mít strach z oznámení vědy.
MÉ DĚTI, JEN OBRÁCENÍM BUDETE MOCI ZMÍRNIT UTRPENÍ, KTERÉMU BUDETE
ČELIT.

Tváří v tvář slunečním erupcím směřujícím k Zemi jste zapomněly na mé výzvy. U lidských tvorů
přibývá požárů a nemocí, které mění jejich organismus. Člověk není připraven přijímat takové
množství slunečního záření, které způsobí změny v jeho organismu. Tento nárůst tepla způsobuje
také nedostatek vody, která je pro ně nezbytná k životu. Oznámil jsem vám tání polárního ledu
a s ním i stoupání hladiny oceánů a ohrožení pobřežních oblastí.
Zapomněly jste, že jsem vás před lety varoval před velkým hladomorem na zemi, hladem a morem
ve všech zemích.
Zapomněly jste, že jsem vás varoval před silnými zemětřeseními po celé Zemi, před aktivací sopek
a supervulkánů, které způsobí skleníkový efekt a pokles teplot na celé planetě.
Lidský tvor buduje průmysl a dopravní prostředky bez rozmyslu a již nyní nese následky. Sluneční
paprsky budou oslabeny, nebudou moci proniknout plyny, které pokryjí Zemi. Sníží se počet
dopravních prostředků: pozemních i leteckých.
Země se bude silně otřásat a přijdou očekávaná velká zemětřesení, která zemi promění.
Zapomněly jste na vážnou hrozbu, která se blíží z vesmíru a způsobí na Zemi velkou spoušť.
Zapomněly jste, že jsem vám oznámil, že jste ve válce, ve stupňující se válce. Do tohoto scénáře
vstoupí jedna i jiné země a válka učiní Zemi poněkud cizí.
Mé děti:
NEŽ ČLOVĚK ZNIČÍ MÉ STVOŘENÍ, ČLOVĚK ZNIČÍ SÁM SEBE A JÁ ZACHRÁNÍM SVŮJ
LID.
Zapomněly jste, že jsem vás varoval, že Evropa bude trpět. Válka postupuje vpřed a ničí země,
aby dosáhla Itálie a obsadila Řím.
Moji milovaní lidé, dívejte se s duchovními očními kapkami. Válka v sobě nese duchovní
boj o dosažení Říma, který je velkým cílem.
Nebojte se. Musíte si vzpomenout na to, co jsem vám již dříve zjevil, a na co jste zapomněli.
Nedovolím vám zničit Zemi. Moji lidé, nebojte se.
JÁ, MAJITEL VŠEHO, CO EXISTUJE, VÁS OCHRÁNÍM.
Zůstaňte pevní ve víře tím, že jste moji lidé a přijímejte Mě ve svaté eucharistii, modlete se,
modlete se srdcem za celé lidstvo.
AŤ SI NIKDO NEMYSLÍ, ŽE JE SPRAVEDLIVÝ…
SPRAVEDLIVÝ ZE SPRAVEDLIVÝCH JE TEN, KDO VÁS MILUJE, VÁŠ PÁN A BŮH.
Mé zvláštní požehnání mým dětem v tento den.
Váš Ježíš

1980. Poselství Ježíše ze dne 21. dubna 2022.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

ZAVAŽTE SE VĚRNOSTÍ
V časech, které brzy přijdou, bude po mých dětech vyžadováno, aby učinily mnoho rozhodnutí.
Nepřítel uvedl do chodu svůj plán, aby vzal do pekla tolik duší, kolik je jen možné. Zamýšlí
znepříjemnit život mým dětem a z velké části se mu to podaří.
Mé děti, zavažte se nyní ve svém srdci, že Mi budete sloužit, ať se děje cokoli. Přijměte
do svého srdce závazek, že Mě nebudete zapírat, ať vám nepřítel vezme cokoli. Pokud Mě zapřete,
vezme vám duši a nebudete žít v nebi se Mnou.
Vše bylo předpověděno v mém svatém Slovu a vidíte, že se to stává už nyní. Čas, který vám zbývá,
je krátký. Je velmi krátký pro některé z vás, které budou brzy povolány ke Mně domů.
Pokračujte ve své práci pro mé království a ve všem, co děláte, mějte Mne na prvním místě.
Až se nepřátelský plán plně uskuteční, pokračujte v tomto způsobu, protože brzy přijdete sem,
abyste žily se Mnou.
Ježíš
Mt 10, 28: A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou; bojte se toho, který může
i duši i tělo zahubit v pekle.
Mt 6, 33-34
33: Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.
34: Nedělejte si tedy starost o zítřek; zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost vlastního trápení.

1981. Poselství Ježíše ze dne 22. dubna 2022.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com
VAŠE KONEČNÁ ODPOVĚĎ
Mnoho mých dětí se diví, proč jsem je nepřesunul do služby. Divíte se, proč jste po letech, kdy
jsem vás vedl a mluvil k vám, jste ještě stále tam, kde jste byly před lety.
Tak vám to řeknu.
Odmítly jste odložit svůj hřích a následovat mé cesty. Jak vás mohu postavit nad můj lid, když
je ve vašem životě hřích? Jak vás mohu použít, abyste sloužily mému svatému Slovu a mluvil
o svatosti, když jste samy v hříchu?
Mnohokrát jsem se vás dotkl a snažil se vás přivést k pokání, ale vy jste daly přednost lidskému
uznání a rozkoším svého hříchu přede Mnou.

Přišel čas, abyste učinily konečnou volbu mezi Mnou a mými cestami nebo svým hříchem. Chcete-li
Mě následovat, odložte svůj hřích a pozvedněte můj Kříž. Kráčet těsně se Mnou znamená obětovat
rozkoše světa a zasvětit se. Nemůžete být vlažné a dostat cokoli ode Mne.
Dnes si vyberte, komu budete sloužit - zda Mně, živému Stvořiteli, nebo svému tělu. Dejte Mi svou
konečnou odpověď.
Ježíš
Mt 10, 28: A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou; bojte se toho, který může
i duši i tělo zahubit v pekle.
Mt 16, 24-26
24: Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům: "Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž
a následuj mne."
25: Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však ztratí svůj život pro mne,
nalezne jej.
26: Jaký prospěch bude mít člověk, získá-li celý svět, ale svůj život ztratí? A zač získá člověk svůj
život zpět?
Joz 24, 15-16
15: Jestliže se vám zdá, že sloužit Hospodinu je zlé, vyvolte si dnes, komu chcete sloužit: zda
božstvům, kterým sloužili vaši otcové, když byli za řekou Eufratem, nebo božstvům Emorejců,
v jejichž zemi sídlíte. Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu.“
16: Lid odpověděl: "Jsme daleci toho, opustit Hospodina a sloužit jiným bohům!"

1982. 23. dubna 2022. Připomínka poselství Ježíše ze dne 23. března 2016.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

NA CO ÚTOČÍ NEPŘÍTEL VE VAŠEM ŽIVOTĚ?

Pán mi dnes ráno připomněl, že nepřítel vždy útočí na to, čeho se v nás nejvíce bojí, a řekl,
že právě to se děje v této poslední vlně útoků.
Pokud v této vlně útoků trpíte, můžete je porazit tím, že rozeznáte, na co útočí.
Příklady - níže naleznete své dary (Poznámka: Toto jsou pouze příklady, může útočit i na jiné
oblasti).
Dar: Pokud jste pomazáni, abyste svědčili o Kristu, útočí na vaši důvěryhodnost - tím, že vás
přivádí k hříchu. POZNÁMKA: Pokud jste silní ve vydávání svědectví, bude se vás také snažit

rozptýlit svárem nebo pohoršením.

Dar: Přímluva - Jste-li pomazáni k modlitbě a přímluvám za druhé, může se vás pokusit odvést
od modlitby, vyvolat spory se členy rodiny, abyste se nemohli soustředit na modlitbu, nebo
napadnout vaši důvěru v Boha, že vám odpoví.

Dar: vyučování a/nebo prorokování - Pokud jste pomazáni k vyučování jeho Slova nebo
prorokování, může vás rozptylovat finančními potížemi, spory s rodinnými příslušníky nebo tím,
že se členové rodiny dostanou do potíží nebo procházejí krizí. Může se vás snažit odvést od studia
Slova a modliteb nebo se vás snažit přimět k pochybnostem o tom, co od Něho slyšíte. Určitě bude
útočit na vaši víru.
Dar: Pomoc - Pokud jste pomazáni k tomu, abyste pomáhali druhým (pomazání Pomáhat), může
se vás pokusit rozptýlit tím, že bude zdůrazňovat, jak jste sami v nouzi, nebo vám do mysli vloží
myšlenky, že lidé, kterým pomáháte, jsou nějak "nehodní " pomoci. Mohl by útočit na zdroje,
z nichž získáváte finanční prostředky nebo jiné zdroje pomoci.
Dar: Uzdravování - Bude útočit na vaše tělo, a to znovu a znovu. Bude útočit na vaši víru, protože
víra je základem tohoto daru, a bude útočit na vaši důvěryhodnost tím, že vás bude svádět
k hříchu.
Dar: Pastor – Pokud jste pastorem, rozhodně bude útočit na vaši důvěryhodnost tím, že se vás
bude snažit svést k hříchu. Bude se snažit odvést vaši pozornost od modlitby, studia a služby vašim
věřícím. Bude útočit na vaše zdroje financování a bude se snažit, abyste před svými
shromážděnými vypadali špatně tím, že jim bude podsouvat odsuzující myšlenky.
Ježíš

Existuje mnoho způsobů, jak na nás může zaútočit, ale Ježíš už všechny z nich porazil. Musíme
zjistit důvody jeho útoků, abychom je mohli zrušit. Příklad: Útočí na vaše dary nebo na vaši
službu? Útočí na vás osobně, nebo na vaši rodinu? Musíte zjistit, na co útočí, abyste mohli zrušit
samotný útok a učinit ho bezmocným mocným jménem Ježíšovým.

1Petr 5, 8: Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník ďábel obchází jako 'lev řvoucí ' a hledá, koho by
pohltil.

1983. 24 dubna 2022. Připomínka poselství Ježíše ze dne 17. ledna 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA),

Chtěla jsem toto poselství zveřejnit k dřívějšímu datu, ale Pán si výslovně přál, abych je zveřejnila
dnes. Nemám tušení proč.
OBSAZENÍ

Včera ráno jsem se modlila za Ameriku a za senátory a členy kongresu. Modlila jsem se, aby Pán
zatřásl všemi zainteresovanými, aby se probrali a uvědomili si, že zastavení chodu této vlády musí
skončit.
Modlila jsem se hlasitě a prosila o podcast o konci času pro Boží lid, abych je připravila na…
a právě když jsem řekla "tyto časy konce", uslyšela jsem "válka." A "obsazení!" A viděla jsem
záblesk vize lidí, kteří utíkali po ulicích Ameriky a po našem pobřeží, které byly obsazeny cizím
vojskem. A nikdo nebyl schopen utíkat daleko, než byl zabit. Naši lidé se nemohli rovnat těmto
vojákům, kteří byli jasně vidět. Byli to velcí vojáci. Ať už byli odkudkoli, nosili hnědozelené
uniformy a byli to velcí lidé. Bylo mi zřejmé, že měli velmi početnou převahu, ať už to byl kdokoli.
Pane! Co to je, co mi ukazuješ??

Mé dítě, je tolik mých ovcí, které tím musí projít před koncem těchto časů ve vašem světě.
Amerika je na pokraji války, i když to otevřeně neví. (Není to veřejnosti všeobecně známo).
Protože svá záda obrátila ke Mně, neochráním ji, když její nepřátelé ji obsadí a mnoho, mnoho,
mnoho životů bude ztraceno. Mnoho, mnoho rodin bude bez ochrany, protože Mě neznají.
Slyšela jsem: "zhroucení."
Oči Ameriky jsou na její vládě, a zatímco není soustředěná, nepřátelé Ameriky se připravují.
Jako dravec udeří na nejslabšího ze stáda, tak také udeří Ameriku, zatímco je v oslabeném
stavu a ochromila svou vládu. Půjdou pro hlavu, a protože Amerika se odkryla, aby všichni
viděli, jak se chlubí svou nemravností a svými ohavnostmi, nemá žádnou ochranu a její
nepřátelé zvítězí. Už jsem je povolal do akce.
Moji lidé, připravte se, neboť válka vchází do vašich ulic v Americe. To je jen začátek. V jiných
národech přichází pro můj lid také mnoho událostí. Národy, které věří, že Mě nepotřebují, brzy
uvidí, že Mě budou potřebovat. Národy, které se ode Mne odvrátily, které odmítly mé cesty a mé
svaté Slovo, brzy uvidí, kdo z nás je Bůh, protože jim ukážu svou nesmírnou moc.
Modlete se za ochranu všech, kteří jsou vám drazí. Modlete se za ztracené mezi vámi. Modlete se,
abych vás ukryl ve stínu mých mocných křídel.
Bůh Otec

Mt 24, 6-10
6: Budete slyšet o bojích a válečných zvěstech. Dejte pozor, nelekejte se! Musí se to totiž stát,
ale to ještě není konec.
7: Neboť povstane národ proti národu a stát proti státu, na jednom místě za druhým bude hlad
a zemětřesení.
8: To všechno bude teprve začátek velkých strastí.
9: Tehdy vás budou vydávat k trápení a zabíjet vás, u všech národů budete v nenávisti pro mé jméno.
10: A tehdy to bude pro mnohé kamenem úrazu, navzájem se budou zrazovat, a nenávidět jeden druhého.
Ez 38, 3-4
3: Řekni: Toto praví Panovník Hospodin: Chystám se na tebe Gógu, velkokníže Méšeku a Tubalu!
4: Odvedu tě, dám ti do čelisti háky a odvleču tebe i celé tvé vojsko, koně i jezdce, všechny dokonale
vystrojené, velké shromáždění s pavézami a štíty, všechny, kdo vládnou mečem.
Ez 38, 21-23
21:Zavolám proti němu meč na všechny své hory, je výrok Panovníka Hospodina, meč jednoho se obrátí
proti druhému.
22: Vykonám nad ním soud morem a krví; spustím příval deště a kroupy jako kameny, oheň a síru na něho
a na všechny jeho voje a na množství národů, které jsou s ním.
23: Ukážu svou velikost a svatost a dám se poznat před očima mnohých pronárodů. I poznají,
že já jsem Hospodin.
Ez 39, 23-24
23: I poznají pronárody, že dům izraelský byl přesídlen pro svou nepravost. Protože se mi zpronevěřili,
skryl jsem před nimi svou tvář a vydal je do rukou jejich nepřátel, takže všichni padli mečem.
24: Jednal jsem s nimi podle jejich nečistoty a nevěrnosti. Skryl jsem před nimi svou tvář.

1984. Poselství Panny Marie Královny pokoje ze dne 6. listopadu 2010 č. 3396.
Nástroj: Pedro Régis (Brazílie), https://www.apelosurgentes.com.br/en-us/

KŘÍŽ BUDE TĚŽKÝ PRO LID UKRAJINY

Drahé děti, jsem vaše Matka a vy víte, jak moc matka miluje své děti. Neodvracejte se od lásky
k Pánu. Láska je silnější než smrt a mocnější než hřích. Odvraťte se od špatnosti a věrně služte
Pánu. Poklekněte v modlitbě a nedovolte, aby ve vás vyhasl plamen víry.
Když se odcizíte, stáváte se terčem ďábla. Modlitba vás přivádí blíže k Bohu. Neskládejte ruce
v klín. Dělejte, co je ve vašich silách, abyste splnili úkol, který vám byl svěřen.
Kříž bude pro ukrajinský lid těžký. Bolest mých ubohých dětí bude velká. Trpím tím, co vás čeká.
Jděte vpřed po cestě, kterou jsem vám ukázala. Toto poselství, vám dnes předávám ve jménu
Nejsvětější Trojice. Děkuji vám, že jste mi dovolili, abych vás zde opět shromáždila. Žehnám vám
ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Buďte v pokoji.
Maria
1985. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 22. dubna 2022.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

BOŽÍ LID MUSÍ BÝT JEDNOTNÝ

Milovaní lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista:

Jste na cestě k oslavě Božího milosrdenství.
BOŽÍ LID MUSÍ BÝT JEDNOTNÝ. EVANGELIZACE JE SPOLEČNÁ VĚC, JE TO NEUSTÁLÁ
PRAXE BRATRSKÉ LÁSKY.
Jste dělníky na vinici a musíte pracovat na vám svěřeném poli s vědomím, že na vinici je jen jeden
Pán a Mistr [Jan 15,1-13].
Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista jsou povoláni k tomu, aby zachovávali osobní
pokoj a předávali jej svým bratrům a sestrám.
Ti, kdo nemají vnitřní pokoj, nemají moudrost zachovat si vyrovnanost uprostřed bouří.
Buďte k sobě navzájem ohleduplní, modlete se k naší Královně a Matce Posledních
časů.
BOŽÍ LIDÉ, V TÉTO DOBĚ ĎÁBEL VNESL DO NĚKTERÝCH LIDSKÝCH BYTOSTÍ JED,
ABY VÁS ROZDĚLIL.
Modlete se, aby vám naše Královna a Matka pomáhala a byla nositelkou pravého
pokoje, neboť "komu je více dáno, od toho je více požadováno" [Lk 12, 48].
V této chvíli, kdy se lidská stvoření dívají omezeným pohledem dolů, vás vyzývám, abyste se na
vše, co se děje, dívali orlím zrakem. Dobře víte, že vládci lidstva udržují to, co je pro ně výhodné,
a podkopávají instituci církve našeho Krále a Pána Ježíše Krista. Proto buďte stvořeními pokoje,
která s láskou pracují na polích Krále, abyste nebyli zaměněni s plevelem.
Žehnám vám, lidé Boží. Mé nebeské legie vás stále střeží.
Svatý archanděl Michael

1986. Poselství Ježíše ze dne 22. dubna 2022.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

VEČER PŘICHÁZÍ, MÉ DĚTI, PŘIJĎTE KE MNĚ

Moji nejdražší lidé:
ŽEHNÁM VÁM SVÝM SRDCEM, KTERÉ PŘETÉKÁ MILOSRDENSTVÍM PRO MÉ DĚTI.
Vyzývám vás, abyste pracovali a jednali pro dobro.
Vyzývám vás, abyste dali podobu mé Lásky, aby se mé milosrdenství vylévalo na můj lid
v hojnosti. Před každým leží mé milosrdenství a touží, aby je všichni z mých přijali.
Moji lidé:
NAJDĚTE ÚTOČIŠTĚ V MÉM NEKONEČNÉM MILOSRDENSTVÍ, ZDROJI ODPUŠTĚNÍ
A NADĚJE PRO VŠECHNY MÉ DĚTI, PRAMENU OBRÁCENÍ PRO KAJÍCNÍKY, MILOSTI,
KTERÁ SESTUPUJE Z MÉHO DUCHA SVATÉHO DO SRDCE KAŽDÉHO Z VÁS, ABYSTE
PŘIJALI MOU LÁSKU V MÍŘE, PO KTERÉ TOUŽÍ KAŽDÝ Z VÁS.
Aniž bych hříšníky zavrhoval, vycházím jim vstříc s hojným balzámem svého odpuštění, aby naděje
v mé milosrdenství nebyla zadržována lidským myšlením.
Předstupuji před kajícího hříšníka, hříšníka, který se rmoutí nad svými hříchy, před toho, kdo lituje,
že mě urazil, před toho, kdo se rozhodl nabídnout Mi pevný úmysl nápravy.
Se svou nekonečnou trpělivostí čekám na hříšníky, kteří se cítí beznadějně odsouzeni a nehodní
mého milosrdenství, které hoří láskou k těmto mým dětem. Má Matka je hledá, znovu a znovu je
volá, abyste přišli ke Mně.
Jsem milosrdný, ale i spravedlivý soudce. Musíte si uvědomit, že mé milosrdenství není budova,
v níž by moje děti mohly stát v hříchu, vzdálené ode Mne, a záměrně se ospravedlňovat, aby
v hříchu pokračovaly.

MÉ DĚTI, PŘIJĎTE KE MNĚ, VEČER PŘICHÁZÍ a temnota vám zabrání rozeznat pravý trůn
od falešného a pravou hůl od falešné. Budete vedeny jako ovce na jatka, protože jste Mě
neposlechly a zatvrdily jste svá srdce.
Modlete se, mé děti, modlete se jedno za druhé, abyste Mi všechny zůstaly věrné.
Modlete se, mé děti, modlete se za ty, kdo odmítají přijmout mé milosrdenství.
Modlete se, mé děti, modlete se o duchovní sílu a za to, abyste odolávaly, aniž byste
Mne zapíraly.
Modlete se, mé děti, abyste přitahovaly ovce do mého ovčince a nevyháněly je pryč.
Modlete se, aby Mne mé děti poznaly a nesešly na scestí.
Změny začaly a málokdo se o nich zmiňuje. Člověk, posvěcený, aby Mi sloužil, nestřeží mé
záležitosti a nevaruje mé mystické Tělo před zlem, které je podkopává.
JE NALÉHAVÉ, ABY MÉ DĚTI VSTOUPILY DO ZODPOVĚDNÉ SPIRITUALITY, ABY SI
UVĚDOMILY HODNOTU TOHO, ŽE JSOU MÝMI DĚTMI A BYLY ZODPOVĚDNÉ ZA
VĚDOMOSTI, KTERÉ JIM POSKYTUJI.
Drahé děti, přijďte ke Mně, čiňte pokání, přijměte v tomto čase mé milosrdenství, dovolte mému
Duchu Svatému, aby pronikl každé z vás a posílil vás, živil vás poznáním a aby víra ve vás zůstala
neochvějná. Události se již blíží k lidstvu a mé děti jsou manipulovány, aby mohly být kontrolovány
těmi, kdo na Zemi mají moc.
Moji lidé, před vámi je tolik nemocných, ano, duchovně nemocných, kteří nemají ani pokoj, ani
lásku ke svému bratru. Tolik lidí je nemocných lidským egem, že teprve až Mě budou potřebovat
a hledat, budou schopni podívat se na své chyby – jen pak, ne dříve.
Moji lidé:
SEŠLU MILOSRDNOU MILOST CELÉMU LIDSTVU, ABY JI MOHLY PŘIJMOUT MÉ DĚTI,
KTERÉ SI TO PŘEJÍ.
TATO MILOST PŘED VAROVÁNÍM SESTOUPÍ Z MÉHO DOMU. BUDE ROZDÁVÁNA PO
CELÉ ZEMI A MNOŽSTVÍ MÝCH DĚTÍ POCÍTÍ VELKOU BOLEST ZA SVÁ PROVINĚNÍ
A BUDOU MĚ PROSIT O ODPUŠTĚNÍ.
JEN TAK SE NĚKTERÉ Z MÝCH DĚTÍ PŘIPOJÍ K MÉ PRAVÉ CÍRKVI A PŮJDOU KE MNĚ,
ABY SPASILY SVÉ DUŠE.
Projdete velmi těžkými časy mé, děti, ale nesmíte zapomínat, že "JÁ JSEM, KTERÝ JSEM"
[Ex 3, 14] a že mé nekonečné milosrdenství zůstává nad každým lidským stvořením. Nikdy vás
neopustím, jste mé děti a "JÁ JSEM VÁŠ BŮH".
TVÁŘÍ V TVÁŘ VELKÉ BOLESTI SE VÁM DOSTANE VELKÉ LASKAVOSTI Z MÉHO DOMU
A VELKÉ MILOSTI PRO CELÉ LIDSTVO, ZE KTERÉ VYJDETE SILNĚJŠÍ VE VÍŘE.
Moji lidé, miluji vás.
Váš milosrdný Ježíš

1987. Poselství Ježíše ze dne 25. dubna 2022.
Nástroj: Glynda Linkous (USA),
PODVOD A ROZPTÝLENÍ

Již léta ve vašem čase varuji svůj lid před tím, co přichází. Tak mnozí stále ignorují má varování
a zdůvodňují to tím, že to nejsem Já, kdo mluví, že je to pro jinou dobu, že tady se to nemůže
stát.
Moji lidé, velmi brzy budete svědky toho, že jsem to skutečně Já, kdo vás varuje a že tyto události
již nepřicházejí, ale dějí se. S hrůzou si uvědomíte, že jste Mi nevěřili a že je příliš pozdě na to,
abyste se připravili na mé Slovo. Že jste si hráli ve světě a honili se za jeho rozkošemi a nyní
už vám nezbývá čas.
Předložil jsem vám pravdu. Nepřítel před vás postavil klam a rozptýlení. Nyní budete sklízet z toho,
co jste si vybrali.
Ježíš
Gal 6, 7-8
7: Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí.
8: Kdo zasévá pro své sobectví, sklidí zánik, kdo však zasévá pro Ducha, sklidí život věčný.
Iz 3, 10-11
10: Řekněte: "Spravedlivému bude dobře, bude jíst ovoce svých skutků."
11: Běda, zle bude svévolníku, tomu se dostane odplaty za to, co páchal.
Ge 4, 7: Což nepřijmu i tebe, budeš-li konat dobro? Nebudeš-li konat dobro, hřích se uvelebí ve dveřích
a bude po tobě dychtit; ty však máš nad ním vládnout.“
2Thes 3, 10: Když jsme u vás byli, přikazovali jsme vám: Kdo nechce pracovat, ať nejí!

1988. Poselství Ježíše ze dne 26. dubna 2022.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com
NYNÍ MUSÍ PŘIJÍT KONEC
Více času. Více času. Mé děti Mě stále žádají o více času před koncem všech věcí.
Mé děti, již mnohokrát jsem vám udělil prodloužení času. Teď to musí jít dál. Teď musí přijít konec.
Nebojte se, neboť všechny, které jsou skutečně moje, držím v bezpečí v mé mocné dlani. Nejste
to vy, které se musí bát, ale ty, které Mi neslouží. Ty, jejichž životy se Mi nepodobají. Ty mají
důvod mít strach. Ty, které si ještě hrají ve světě, které nemají úctu k mé mocné síle. Ty pak
budou mít úctu k mé moci. Až se bude blížit konec a ony uvidí, že Mne potřebují, budou ji mít
v úctě. Tehdy ke Mně budou volat.

Nebojte se, mé děti, ale hlasitě volejte za své nespasené milované. Kdybyste věděly, jak blízko je
můj příchod, nepřestaly byste pro ně plakat. Kdybyste mohly vidět, co v té době čeká nespasené,
nepřestaly byste křičet [o smilování]. Ještě je krátký čas, kdy je mohu zachránit, budete-li se za ně
přimlouvat.
Ježíš
Ž 37, 35-40
35: Viděl jsem krutého svévolníka: rozpínal se jako bujné křoví;
36: odešel a není, hledal jsem ho, nebyl k nalezení.
37: Přidržuj se bezúhonného, hleď na přímého; pokojný muž bude mít potomstvo.
38: Zato vzpurní budou do jednoho vyhlazeni, potomstvo svévolníků bude vymýceno.
39: Hospodin je spása spravedlivých, záštitou v čas soužení jim bývá.
40: Hospodin jim pomáhá a vyváznout jim dává, dá jim z moci svévolníků vyváznout a zachrání je,
protože se k němu utíkají.

1989. Poselství Panny Marie ze dne 4. května 2012.
Nástroj: La messagère de Notre Dame (USA) – poselkyně Naší Paní (řádová Sestra, přející si zůstat

v anonymitě.

DVA OHNĚ

Jsou dva ohně, oheň Boží lásky a oheň pekla. Oheň Boží lásky přivedl k bytí celé Stvoření. Plamen
pekla je zapřisáhlý nepřítel Boží lásky a používá svou moc k zničení všeho, co Boží láska vyvolala
k životu. Ach, čtenáři, tento boj se uskutečňuje v každém okamžiku, právě teď, ve tvém vlastním
životě. Ano, dva ohně hoří. Jeden tě vytváří a ten druhý tě ničí.
Jeden ti žehná a ten druhý tě proklíná.
Dva ohně proti sobě na bitevním poli
Tvůj život je jako bitevní pole, kde se střetávají dva ohně, zapřisáhlí nepřátelé jednoho
k druhému, bojující o tebe. Jsi věčnou cenou a strávíš navěky věků v jedné, nebo v druhé ruce.
Který oheň si vybereš? Zde znovu vystupuje problém. Nepřítel má přátele uvnitř zdí tvého hradu,
a někdy jsi je krmil tvými vlastními volbami a sobeckými touhami.
Takže, to je stav tvé duše. Démonický oheň tě chce zničit a tvoje touhy krmí oheň. Ach, čtenáři,
kdybys jen mohl vidět svůj riskantní stav. Nejsi v bezpečí. Nikdy se nemůžeš hlásit
o konečné vítězství, dokud nejsi se mnou v nebi. Žádné místo na zemi ti nenabídne azyl před
ohněm. Vykresluji tento obraz v drsné realitě. Nezměkčuji jej. Používám živé barvy, protože chci,
abys této pravdě čelil.
Trofej
V sázce je tvoje duše. Ty jsi předmětem ďáblovy nejhoroucnější touhy. Chce tě jako svou trofej,
aby tě ukázal všem v pekle. Zejména hledá takové, kteří jsou hluboce zakořenění
v náboženském vychování. Baží po duších, které byly věrné Bohu po celé roky a které dokonce
přivedly k Bohu mnoho jiných duší. Takové jsou jeho speciální cenou. Nemluvím
zde k zatvrzelým hříšníkům, i když mohou mít užitek z mých slov. Mluvím ke zbožným lidem,

dokonce i k těm, kteří zasvětili své životy do služby církvi a kteří mnoho dokázali. Satan má oči na
vás, jako na nádherném vítězství, přinášející mu velkou radost.
Neskončím mé poselství v tomto tónu. Raději budu mluvit o Božím ohni. Čtenáři, nemůžeš
se sám zachránit. Démonické síly působící proti tobě jsou příliš silné a příliš inteligentní. Musíš proti
ohni bojovat ohněm a přijmout Boží oheň jako dar mého srdce.
Matka Maria

Zdroj: převzato z http://apparitionsmariales.org (Nyní v placeném archivu).

1990. Poselství Panny Marie ze dne 13. prosince 2012 č. 3749.
Nástroj: Pedro Régis (Brazílie), https://www.apelosurgentes.com.br/en-us/

POKLEKNĚTE V MODLITBĚ ZA LIDI V DONĚCKU
Drahé děti,
radujte se v Pánu, neboť On je vaše naděje a spása. Neodstupujte. Patříte Pánu a on od vás
mnoho očekává. Nestůjte nečinně stranou. Oznamte všem, co slyšíte. Nemlčte. Bůh spěchá.
Neodkládejte na zítřek to, co musíte udělat dnes.
Lidstvo se řítí do propasti sebezničení, ale vy můžete tuto situaci změnit. Vraťte se k Tomu,
který je vaším jediným pravým Spasitelem.
Poklekněte v modlitbě za lidi v Doněcku. Přijde smrt a bolest mých ubohých dětí bude veliká.
Jděte vpřed beze strachu. Toto poselství vám dnes předávám ve jménu Nejsvětější Trojice.
Děkuji vám, že jste mi dovolili, abych vás zde opět shromáždila. Žehnám vám ve jménu Otce
i Syna i Ducha svatého. Amen. Zůstaňte v pokoji.
Maria
1991. Poselství Ježíše ze dne 27. dubna 2022.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

POVZBUDÍM VÁS
Mé děti, žijete v únavné době. Slyším vaše volání po úlevě, ale čas úlevy ještě nenastal.
Neztrácejte naději. Je to jen teď trochu delší.
Když vás tyto časy zatíží a vy budete skleslé, povzbudím vás. Povzbudím vás odpověďmi na
modlitby, o nichž jste si tajně myslely, že se jich nikdy nedočkáte, a přesto jste věřily natolik,
že jste se ke Mně modlily.

Povzbudím vás požehnáním – vždyť Já rád překvapuji a utěšuji své unavené děti. Promluvím
k ostatním, aby vám žehnaly.
Povzbudím vaši víru. Pomůžu vám takto vytrvat.
Ježíš
Ž 37, 4-5
4: Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč požádá tvé srdce.
5: Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat.
Ž 126, 5: Ti, kdo v slzách sejí, s plesáním budou sklízet.

1992. Poselství Panny Marie ze dne 6. dubna 2006. (2. poselství tohoto dne).
Nástroj: Giuseppe Auricchia, Avola (Itálie).

RUSKO BRZY NAPADNE EVROPU A PŘIVEDE ITÁLII DO ZKÁZY

Giuseppe Auricchia: "Byl jsem v kostele na mši svaté, bylo 8:15, během svěcení jsem pocítil
obrovské dojetí, byla to moje Matka, která řekla:"
Rudá pohroma
Panna Maria: Synu, slyš: Svět musí poznat krutost komunistických režimů, bez ohledu
na to, co říkají politici.
Skutečnou tragédií je rodina, která už nepředstavuje skutečnou rodinu, rozdělenou arogancí,
pošlapanou ve svých citech, ve svých lidských ideálech.
Ach, představitelé Itálie, vězte, že Rusko svou arogancí a s falešnými obviněními brzy
napadne Evropu a přivede vaši zemi do zkázy. Rusko se svými tajnými zbraněmi se nebude
bát Ameriky a svrhne Evropu i samotné vatikánské úřady a stádo se rozprchne kvůli dravým vlkům,
kteří se do stáda dostanou v přestrojení za beránky. Nikdy na světě nebyla taková potřeba
modlitby jako v těchto tragických hodinách, které máte před sebou, a proto vás vždy vyzývám
k modlitbě.
Ó synu, piš beze strachu, vše se musí naplnit, blíží se temné a děsivé dny, vládci národů se stali
ztělesněnými démony, neboť zatímco mluví o míru, o blahobytu, připravují ty nejsmrtonosnější
zbraně, aby zničili lidi a národy, svět se propadne do smutku.
Diktátoři, skutečné pekelné zrůdy, zboří kostely, zničí nejposvátnější věci. Řekněte to lidstvu…
Nepřestali jsme vám říkat, že chceme zachránit lidstvo a že trest za zlo bude nyní řešit
přímo Bůh v hodině své spravedlnosti. Bezbožní zahynou ve strašlivé přísnosti Boží
spravedlnosti, pokud lidé nepřestanou urážet mého Syna; Otcova spravedlnost pošle na zemi
nezbytný trest; bude to nejhorší trest, jaký kdy byl v dějinách lidstva vykonán.
Ohnivý mor
Až se na nebi objeví neobyčejné znamení, aby lidé poznali, že se blíží trest světa,
z nebe bude na národy padat jako sněhové vločky dosud nevídaný oheň, očistný oheň;

strašlivé pohromy budou pustošit svět, lidé ztratili cestu k Bohu a jsou ovládáni duchem Satana
a nepoznají v těchto pohromách volání Božího milosrdenství a z nebe se na celou zemi snese
ohnivá spoušť; nebe bude zahaleno hustou tmou a zemí budou otřásat strašlivá zemětřesení, která
otevřou hluboké propasti.
Tehdy nastane hrůza, nebe se připojí k zemi a všechny bytosti budou v zoufalství, ti, kdo tam jsou
v nejtragičtějších hodinách, budou hledat útočiště v jeskyních a prosit hory, aby je přikryly, ale
budou volat marně [Zj 6, 14-17].
Blahoslavení, kteří se v těchto hodinách mohou nazývat pravými ctiteli Marie, moji věrní, triumf
mého Neposkvrněného Srdce na sebe nenechá dlouho čekat, světlo rozptýlí temnotu a svět
konečně získá klid v míru."
Biblické odkazy:
Zj 6, 14-17
14: Nebesa zmizela, jako když se zavře kniha, a žádná hora a žádný ostrov nezůstaly na svém místě.
15: Králové země i velmoži a vojevůdci, boháči a mocní – jak otrok, tak svobodný, všichni prchali do hor,
aby se ukryli v jeskyních a skalách,
16: a volali k horám a skalám: "Padněte na nás a skryjte nás před tváří toho, který sedí na trůnu,
a před hněvem Beránkovým!"
17: Neboť přišel veliký den jeho hněvu; kdo bude moci obstát?

Zdroj: www.apparitionsmariales.org (Dnes v placeném archivu).
1993. 29. dubna 2022. Připomínka poselství Ježíše ze dne 9. října 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

STÁLE NA CESTÁCH

Buďte připraveni být stále na cestách, moji lidé, neboť na samém konci těchto časů, až se
pronásledování vystupňuje, (v duchu mi ukázal, že bude stoupat jako plameny při požáru),
až se zintenzivní, budete se stále přesouvat.
Vše, co bude mít, bude to, co můžete nést s sebou. Budu vás vést a povedu ty, kteří jdou nyní se
Mnou. Ty, kdo jdou se Mnou, budu vést a nasměruji je do bezpečného útočiště. Postarám se o ně.
Budu je živit z mé vlastní ruky.
Budou to časy malého pohodlí a žádného odpočinku. Urychlil jsem čas, a brzy jej urychlím znovu,
aby tato doba byla zkrácena a mé děti mohly jít ke Mně domů.
Ježíš

Lk 9, 58: Ale Ježíš mu odpověděl: Lišky mají doupata a ptáci hnízda, ale Syn člověka nemá, kde by hlavu
složil.
Jr 31, 25: Občerstvím duši znavenou a každou duši tesknící ukojím.

Pl 5, 5: Jsme pronásledováni, visí nám na šíji, vynakládáme námahu a nedopřejí nám klidu.
Ž 23
1: Žalm Davidův. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. 2: Dopřává mi odpočívat na travnatých
nivách, vodí mě na klidná místa u vod, 3: naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své
jméno.
4: I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě
potěšují.
5: Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš.
6: Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu
vracet do nejdelších časů.

1994. 30. dubna 2022. Připomínka poselství Ježíše ze dne 22. ledna 2016.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com
PROŘEZÁVÁNÍ STARÉHO

Pán mi dal toto konkrétní datum pro tuto připomínku o několik měsíců dříve. Nevím proč.
Když jdete po této cestě získávat poznání nových věcí, jsem s vámi. Prořezáváme staré, urážlivé
manýry a hrubé způsoby. Ničím nesprávné myšlenky a postoje a provázím vás po užší cestě
k novosti ducha a nové úrovni – požehnanějšímu životu. Stáváte se příjemnějšími v mých očích,
když se podřizujete a dovolujete Mi, abych vás změnil.

(V duchu jsem viděla otce, který svému dítěti vyčesával z vlasů velké chuchvalce - dítě to bolelo,
ale stálo to za tu bolest, a když otec skončil, usmíval se, když viděl výsledek.)
Soustřeďte se na to, abyste se plně podřídili mým opravám a následovali Mě tak, jak vás vedu.
I když jsou pro vás tyto změny zpočátku obtížné, měníme tyto věci, které se Mi nelíbí, a vy vyjdete
jako zušlechtěné zlato, když se podřídíte mému vedení a půjdete v mých způsobech po této cestě.
To je cesta k tvému osudu, mé dítě.
Ježíš
Př 3, 5-7
5: Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.
6: Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.
7: Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať.
Jak 4, 7: Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží
se k vám.
Ž 66, 10: Ano, zkoušel jsi nás, Bože, protříbil jsi nás, jako se tříbí stříbro:
Iz 48, 10: Hle, přetavil jsem tě, ne však jako stříbro, vyzkoušel jsem tě v tavicí peci utrpení.
1Petr 1, 7: Aby se pravost vaší víry, mnohem drahocennější než pomíjející zlato, jež přece též bývá
zkoušeno ohněm, prokázala k vaší chvále, slávě a cti v den, kdy se zjeví Ježíš Kristus.

Jan 15, 2: Každou mou ratolest, která nenese ovoce, odřezává, a každou, která nese ovoce, čistí,
aby nesla hojnější ovoce.

1995. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 27. dubna 2022.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

BUĎTE KAŽDÝ STRÁŽCEM SVÉHO BRATRA

Milovaní našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
PŘIŠEL JSEM VÁS VYZVAT, ABYSTE NÁSLEDOVALI BOŽÍ LÁSKU…
Z NÍŽ POCHÁZÍ VÍRA, NADĚJE A DOBROČINNOST.
Slova našeho Krále a Pána Ježíše Krista nejsou prázdná slova, jsou to slova života v hojnosti.
[Jan 6, 68].
Poslyšte lidé! Buďte pozorní k Božím výzvám tváří v tvář neustálému ústupu míru a svobody
lidského stvoření.
Náš Král a Pán Ježíš Kristus vám ukazuje cestu, kterou máte následovat, abyste se nestali kořistí
těch, kdo vás chtějí oklamat a učinit z vás zajatce.
Vyzývám vás k obrácení a k hlubokému pohledu na vaše osobní jednání a činy.
Vidím tolik Božích dětí, které se na sebe nedívají, které se nezkoumají, aby nebyly konfrontovány
s monstrem svého přerostlého a přebujelého "ega". Musíte zůstat pozorné, aby vaše činy a skutky
byly požehnáním pro vaše bratry a sestry, a ne překážkou v každodenním životě, do něhož se
ponořilo lidské stvoření, které nemá ani chvilku na to, aby se sjednotilo s naším Králem a Pánem
Ježíšem Kristem.
Vyzývám vás k pokání…

Vyzývám vás k modlitbě… [Lk 11, 2-4].
Vyzývám vás, abyste praktikovali skutky milosrdenství [Mt 25, 34-46], aby vám záležitosti našeho
Krále byly bližší a abyste prohloubili svou lásku k bližnímu.
Zednářství proniklo do Božího domu a svými omyly zamořuje ty, kdo slouží v Božím domu tím,
že je vede k následování toho, co není Boží vůle, ale vůle lidí.
Nezapomínejte na našeho Krále a Pána Ježíše Krista a jeho dar sebe sama za každé lidské
stvoření. Děkujte našemu Králi a Pánu Ježíši Kristu, neboť je dobrý a je milosrdenstvím a současně
i spravedlností.
Směřujete k velkým zkouškám, a to nejen kvůli válce a jiným velkým činům na úkor lidstva,
ale také kvůli proměně lidí, kteří přijímají nebezpečné duchovní novoty, které je odvádějí od Boha
a staví je před těžké zkoušky víry.
Boží lidé:
UVIDÍTE, JAK BRATŘI OPOUŠTĚJÍ VÍRU, JINÍ SE ZŘÍKAJÍ NÁBOŽENSTVÍ A NĚKTEŘÍ
SE ZMĚNÍ VE VAŠE PRONÁSLEDOVATELE.
Přichází hladomor, který spolu se ztrátou víry učiní z lidského tvora služebníka zla.
Buďte bdělí, antikrist se volně pohybuje po Zemi a zasahuje do rozhodování o lidstvu.
Buďte každý strážcem svého bratra, abyste stále zůstávali věrní Nejsvětější Trojici.
Zůstaňte v Boží lásce, buďte milosrdní a věrní našemu Králi a Pánu Ježíši Kristu.
Vyzývám vás, abyste se za sebe navzájem modlili tváří v tvář pokračující vlně nových
věcí, které se brzy vrhnou na lidstvo, aby vás svedly z cesty.
Modlete se, lidé Boží, modlete se, aby víra v každém z vás byla pevná.
Modlete se, Boží lidé, modlete se za své bratry a sestry, kteří trpí pod útlakem
komunismu.
Modlete se Boží lidé, modlete se za ty, kdo budou trpět následky silných zemětřesení.
Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
PATŘÍTE NAŠEMU KRÁLI, NENÁSLEDUJTE FALEŠNÉ IDEOLOGIE, KTERÉ VÁS POVEDOU
KE ZTRÁTĚ DUŠE. BUĎTE VYTRVALÍ VE VÍŘE.
Žehnám vám a chráním vás. Se svým vztyčeným mečem vás budu bránit, když mě o to požádáte.
Svatý archanděl Michael

1996. 1. května 2022. Připomínka poselství Ježíše ze dne 19. října 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

ZNIČENÁ KRÁSA

Mé děti, události, které přijdou na svět potom, co povolám mé Milosrdné, otřesou dokonce
i nevěřící. Někteří z nich budou dokonce ke Mně křičet, až se tyto věci stanou. Avšak většina lidí
Mě volat nebude. Nechám události stále dopadat na zem, aby jim pomohly pochopit, že Mě
potřebují, až se čas bude blížit ke svému konci.
Váš svět byl až dosud většinou krásné místo, i když Zlý je obýval společně s tím, co je moje.
Jak se čas blíží ke konci všech věcí, uvidíte daleko méně krásy a mnohem více zla. Uvidíte hrůzy,
které jste si nikdy nedokázaly představit. Mnohé z vás budou tak šokované tím, co uvidí, že se
ponoří do trvalého mlčení, tak velké bude jejich zděšení.
Mnohé z toho, co je nyní pro vás nádherné, bude v přicházejících rocích zničeno, až odvolám
prvního a pak dalšího z mých svatých z těch, kteří Mě odmítli uznat. V tom čase bude nadále
existovat jen málo mých dětí, i když některé budou moci být přivedeny do mého království.
Budou dobře ochraňovány, jako byli moji stoupenci, dokud nepřijde pro ně čas jít domů
ke Mně.
Nebojte se žádné z těchto věcí, o kterých vám říkám, jen buďte bdělé a připravte své srdce.
Ježíš

2Tim 3, 1-4
1: Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy.
2: Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče, budou
nevděční, bezbožní,
3: bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému,
4: zrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít raději rozkoš než Boha,
Ž 91, 5-75: 5: Nelekej se hrůzy noci ani šípu, který létá ve dne,
6: moru, jenž se plíží temnotami, nákazy, jež šíří zhoubu za poledne.
7: Byť jich po tvém boku padlo tisíc, byť i deset tisíc tobě po pravici, tebe nestihne nic takového.
Ž 23, 4: I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá
hůl mě potěšují.
Zj 8, 7-13
7: Zatroubil první anděl: Nastalo krupobití a na zem začal padat oheň smíšený s krví. Třetina země, třetina
stromoví a veškerá zeleň byla sežehnuta.
8: Zatroubil druhý anděl; a jakoby mohutná hora hořící ohněm byla vržena do moře. Třetina moře se
obrátila v krev: a zahynula třetina mořských tvorů a byla zničena třetina lodí.
10: Zatroubil třetí anděl, a zřítila se z nebe veliká hvězda hořící jako pochodeň, padla na třetinu řek a na
prameny vod.
11: Jméno té hvězdy je Pelyněk. Třetina vod se změnila v pelyněk a množství lidí umřelo z těch vod,
protože byly otráveny.

12: Zatroubil čtvrtý anděl, a byla zasažena třetina slunce, třetina měsíce a třetina hvězd, takže ze třetiny
potemněly, a den i noc byly o třetinu temnější.
13: A viděl jsem a slyšel, jak středem nebeské klenby letí orel a volá mocným hlasem: "Běda, běda, běda
obyvatelům země, až zaznějí polnice tří andělů, kteří ještě netroubili!“

1997. Poselství Ježíše ze dne 2. května 2022.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com
TROCHA ČASU
Mé děti, zbývá ještě trochu času, než budete povolány domů. Už teď cítíte vzrušení, že špína
a zvrácenost světa kolem vás budou brzy minulostí.
Ve vašem nebeském domově na vás čeká mnoho. Vaše sídla, vaši zesnulí milovaní a mnoho dalších
radostí a potěšení, o kterých se vám ani nesnilo.
Využijte čas, který vám zbývá tím, že budete získávat duše pro mé království, neboť ty, kteří
to dělají, velmi odměňuji. Není lepšího využití vašeho času. Využijte svůj čas voláním ke Mně,
abych zachránil ztracené duše a vaše milované, které Mě neznají, aby byly ušetřeny hrůz, které
přijdou. Pokud to budete dělat pro Mne, vyslyším mnohé vaše modlitby, dokud jste ještě
na zemi.
Velmi brzy se váš čas na zemi naplní a vy budete chodit po zlatých ulicích.
Ježíš
Mt 6, 19-21
19: Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde je zloději vykopávají a kradou.
20: Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani rez a kde je zloději nevykopávají a nekradou.
21: Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.
Zj 21, 4: A setře jim každou slzu z očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude – neboť
co bylo, pominulo.
Jan 14, 2: V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych
vám připravil místo.
1Kor 2, 9: Ale jak je psáno: 'Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil
Bůh těm, kdo ho milují.'

1998. Poselství Ježíše ze dne 3. května 2022.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com
SEZÓNA NAPRAVOVÁNÍ
Mé děti, procházíte obdobím nápravy, protože se snažím uvést vaše svévolná chování do souladu
s mým Slovem.

Ty, které přijmou mou nápravu, podřídí se a odvrátí se od hříchu, budou rychle postupovat vpřed.
Ty, které mou nápravu odmítnou, zůstanou na zemi mnohem déle a zažijí velké utrpení v brzy
přicházejícím Velkém soužení.
Mé děti, ponechávám tyto volby na vás, ale i ty, které jsou moje, zažijí bolestnou očistu
v Soužení, pokud se Mi nyní nepodřídí.
Ježíš
Př 3, 11-13
11: Neodvrhuj, můj synu, Hospodinovo kárání, neprotiv se jeho domlouvání.
12: Vždyť Hospodin domlouvá tomu, koho miluje, jako otec synu, v němž nalezl zalíbení.
13: Blaze člověku, jenž našel moudrost, člověku, jenž došel rozumnosti.
Žid 12, 6-11
6: Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.
7: Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať.
8: To dá tvému tělu zdraví a svěžest tvým kostem.
9: Cti Hospodina ze svého majetku i prvotinami z celé své úrody!
10: Bohatě se naplní tvé sýpky, moštem budou přetékat tvé kádě.
11: Neodvrhuj, můj synu, Hospodinovo kárání, neprotiv se jeho domlouvání.
Dn 12, 1: "V oné době povstane Míkael, velký ochránce, a bude stát při synech tvého lidu. Bude
to doba soužení, jaké nebylo od vzniku národa až do této doby. V oné době bude vyproštěn tvůj lid,
každý, kdo je zapsán v Knize."
Zj 7, 14: Řekl jsem: "Pane můj, ty to víš!" A on mi řekl: "To jsou ti, kteří přišli z velikého soužení
a vyprali svá roucha a vybílili je v krvi Beránkově."
Zj 3, 10: Protože jsi zachoval mé slovo a vytrval, zachovám tě i já v hodině zkoušky, která přijde
na celý svět a prověří obyvatele země.

1999. Poselství Ježíše ze dne 4. května 2022.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

KDYŽ VLÁDNE CHAOS
Mé děti řekl jsem vám, že žijete ve Věku chaosu, a je tomu tak. Kdykoli vládne chaos, nevládne
řád. Když zmizí řád, společnosti se hroutí. Vlády se hroutí. Hospodářství se hroutí.
Kolem sebe vidíte, jak se řád dostává na vedlejší kolej, protože chaos převládá stále víc. Na konci
všeho bude jen hřích, bezpráví a chaos. Řád nebude existovat a každý si bude dělat, co se mu
zlíbí. V tom čase nebude nikdo v bezpečí. Nebojte se, protože jestli se Mi podřídíte a budete žít
podle mé vůle a kráčet po mých cestách, nebudete tam, kde byste trpěly v onom čase.
Tato chvíle je mou poslední výzvou zkaženým, aby se odvrátili od svého hříchu a přijali Mě jako
svého Pána dřív, než bude příliš pozdě.

Ježíš
1Kor 14, 40: Všechno ať se děje slušně a spořádaně.
Žid 11, 3: Ve víře chápeme, že Božím slovem byly založeny světy, takže to, na co hledíme, nevzniklo
z viditelného.
Zj 12, 10-12
10: A slyšel jsem mocný hlas v nebi: „Nyní přišlo spasení, moc a království našeho Boha i vláda jeho
Mesiáše; neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je před Bohem osočoval dnem i nocí.
11: Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví. Nemilovali svůj život tak,
aby se zalekli smrti.
12: Proto jásejte, nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte! Běda však zemi i moři, neboť sestoupil
k vám ďábel, plný zlosti, protože ví, jak málo času mu zbývá.“

2000. Poselství Ježíše ze dne 5. května 2022.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

STŮJTE PEVNĚ
Mé děti, vy víte, že k vám přišly těžké časy, a ještě těžší jsou právě před vámi. Přeji si, abyste stály
pevně ve své víře a důvěřovaly Mi bez ohledu na to, co se děje.
Když se vás nepřítel pokusí přimět, abyste se podřídily jeho plánu a jeho cestám pro váš život,
odmítněte ho. Když vám bude odebíráno stále více a více, radujte se. Když vidíte, že temnota
houstne, pamatujte, že nejste určeni pro temnotu, ale pro světlo, a Já brzy přijdu, abych vás vzal
domů.
V onen den, kdy se pro vás vrátím, bezbožní poznají, že se mýlili. Uvidí, že zůstali ve světě, který
chtěli, ale nebude jim dobře sloužit. Vskutku jim vůbec nebude sloužit, ale vzbouří se proti nim.
Jejich poslední dny a hodiny budou ve znamení hrůzy, protože se jim pod nohama rozpadne vše,
co považovali za pevné. Ale mé děti by se měly radovat, protože ony u toho nebudou.
Ježíš
Ge 3, 14-17
14: I řekl Hospodin Bůh hadovi: Protožes to učinil, budeš proklet, odvržen ode všech zvířat a ode vší polní
zvěře. Polezeš po břiše, po všechny dny svého života žrát budeš prach.
15: Mezi tebe a ženu položím nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu
rozdrtíš patu.
16: Ženě řekl: Velice rozmnožím tvé trápení i bolesti těhotenství, syny budeš rodit v utrpení, budeš dychtit
po svém muži, ale on nad tebou bude vládnout.
17: Adamovi řekl: Uposlechl jsi hlasu své ženy a jedl jsi ze stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst. Kvůli tobě
nechť je země prokleta; po celý svůj život z ní budeš jíst v trápení.
2Petr 3, 10-13
10: Den Páně přijde, jako přichází zloděj. Tehdy nebesa s rachotem zaniknou, vesmír se žárem roztaví
a země se všemi lidskými činy bude postavena před soud.

11: Když tedy se toto vše rozplyne, jak svatě a zbožně musíte žít vy,
12: kteří dychtivě očekáváte příchod Božího dne! V něm se nebesa roztaví v ohni a živly se rozpustí žárem.
13: Podle jeho slibu čekáme nové nebe a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost.
Řím 8, 19-22
19: Celé tvorstvo toužebně vyhlíží a čeká, kdy se zjeví sláva Božích synů.
20: Neboť tvorstvo bylo vydáno marnosti – ne vlastní vinou, nýbrž tím, kdo je marnosti vydal.
Trvá však naděje,
21: že i samo tvorstvo bude vysvobozeno z otroctví zániku a uvedeno do svobody a slávy dětí Božích.
22: Víme přece, že veškeré tvorstvo až podnes společně sténá a pracuje k porodu.
Řím 1, 26-32
26: Proto je Bůh vydal v moc hanebných vášní. Jejich ženy zaměnily přirozený styk za nepřirozený
27: a stejně i muži zanechali přirozeného styku s ženami a vzplanuli žádostí jeden k druhému, muži s muži
provádějí hanebnosti, a tak sami na sobě dostávají zaslouženou odplatu za svou scestnost.
28: Protože si nedovedli vážit pravého poznání Boha, dal je Bůh na pospas jejich zvrácené mysli,
aby dělali, co se nesluší.
29: Jsou plni nepravosti, podlosti, lakoty, špatnosti, jsou samá závist, vražda, svár, lest, zlomyslnost,
jsou donašeči,
30: pomlouvači, Bohu odporní, zpupní, nadutí, chlubiví. Vymýšlejí zlé věci, neposlouchají rodiče,
31: nemají rozum, nedovedou se s nikým snést, neznají lásku ani slitování.
32: Vědí o spravedlivém rozhodnutí Božím, že ti, kteří tak jednají, jsou hodni smrti; a přece nejenže sami
tak jednají, ale také jiným takové jednání schvalují.
Nu 14, 9: Nechtějte se přece bouřit proti Hospodinu. Nebojte se lidu té země. Sníme je jako chleba.
Jejich ochrana od nich odstoupila, kdežto s námi je Hospodin. Nebojte se jich!
Ez 20, 8: Ale oni se mi vzepřeli a nechtěli mě ani slyšet. Žádný neodhodil ohyzdné modly, k nimž vzhlížel,
a neopustil egyptské hnusné modly. I řekl jsem, že na ně vyleji své rozhořčení, a tak dovrším svůj hněv
proti nim uprostřed egyptské země.
Jr 28, 16: Proto Hospodin praví toto: Hle, zapudím tě z povrchu země. Do roka zemřeš, protože jsi scestně
mluvil o Hospodinu.
Zj 14, 6-8
6: Tu jsem viděl jiného anděla, jak letí středem nebeské klenby, aby zvěstoval věčné evangelium
obyvatelům země, každé rase, kmeni, jazyku i národu.
7: Volal mocným hlasem: Bojte se Boha a vzdejte mu čest, neboť nastala hodina jeho soudu; poklekněte
před tím, kdo učinil nebe, zemi, moře i prameny vod.
8: Za ním letěl druhý anděl a volal: Padl, padl veliký Babylón, který opojil všechny národy svým smilstvím
a dal jim pít z poháru hněvu.
Iz 65 17: Hle, já stvořím nová nebesa a novou zemi. Věci minulé nebudou připomínány, nevstoupí na mysl.
Žid 12, 25-27
25: Varujte se tedy odmítnout toho, kdo k vám mluví. Jestliže neunikli trestu ti, kdo odmítli tlumočníka
Božích příkazů na zemi, tím spíše neunikneme my, odvrátíme-li se od toho, který
mluví z nebe.
26: Jeho hlas tehdy zatřásl zemí, nyní však slibuje: Ještě jednou otřesu‘ nejen zemí, nýbrž i nebem.

27: Těmito slovy naznačuje, že otřese vším stvořením a promění je, aby zůstalo jen to, co je neotřesitelné.
Zj 21, 1: A viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuly a moře
již vůbec nebylo.

1201. Poselství Matky Spásy ze dne 1. května 2022.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

DOBYVAČNÉ TOUHY KOMUNISMU PŘESAHUJÍ HRANICE JEDNÉ ZEMĚ

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Žehnám vám jako Královna a Matka.
Žehnám vaší mysli, vašim myšlenkám a vašemu srdci.
Žehnám vám svou Láskou, abyste jako děti mého Božího Syna byly poslušné jeho volání.
Moje dětičky:
MUSÍTE SI POSPÍŠIT A STÁT SE DUCHOVNĚJŠÍMI. Čas je naléhavý, zlo nečeká a spřádá své
plány, jak ovládnout mé děti. Nebojte se, tato Matka vás chrání a můj plášť objímá lidstvo.
Děti, moc komunismu se projevuje na Zemi, jeho dobyvačné touhy přesahují hranice
jedné země.
Trápí mě ignorance těch, kdo popírají čas, v němž žijí: válka se rozšiřuje a objevuje se hlad,
před nímž lidská bytost zapomíná na své zásady.
Drak ukazuje svá chapadla: mor, válku, hladomor [Zj 6, 8]) a vládu nad lidstvem, likviduje
náboženství, aby zavedl jen jedno náboženství.

Lidé mého Syna, udržujte lampy hořící [Lk 12,35] s nejlepším olejem. Někteří jsou stále
hloupí a nechápou realitu, v níž lidstvo žije.
POTŘEBNÝM DĚTEM:
NEZNÁTE PROROCTVÍ OBSAŽENÁ V PÍSMU SVATÉM.
Kdybyste je znaly, pochopily byste dobu, v níž se nacházíte, a její znamení a signály. Vše se
nachází v Písmu svatém, ale lidské stvoření už nevěří v Nejsvětější Trojici, pohrdá mnou a popírá,
že je Božím dílem.
DĚTI, NA CO VÁS UPOZORŇUJE OBLOHA, TO PROŽÍVÁTE JAKO PODÍVANOU…
Měsíc zčervená [Joel 2, 31] a s ním se zvětší lidské utrpení a bolest.
Modlete se, volejte mě a udržujte půst, pokud vám to zdraví dovolí.
Čiňte pokání a vyznejte své hříchy s pevným úmyslem se napravit. Jděte k mému Synu
přítomnému ve svaté eucharistii a vydejte se na cestu k novému životu jako pravé děti mého Syna.
Vstupte do vnitřního ticha a podívejte se na sebe, přísně, velmi přísně, aniž byste skrývaly své
osobní činy a skutky: podívejte se na sebe ve svém charakteru, ve svém zacházení s bližními,
ve svém hněvu, ve své zášti, ve svém nedostatku lásky k sobě a k bližnímu.
PODÍVEJTE SE NA SEBE!
ZMĚNA MUSÍ PŘIJÍT "IPSO FACTO".
MUSÍTE OBMĚKČIT SVÉ KAMENNÉ SRDCE DŘÍV, NEŽ BUDE POZDĚ.
Vstupujete do těžkých časů pro celé lidstvo. Nabízím vám své ruce, aby vás vedly k mému Synu,
mé srdce, aby vás ochraňovalo, a mé lůno, abyste v něm rostly.
Modlete se, děti, modlete se, ti, kdo mají na Zemi moc, vedou lidstvo do bolesti.
Modlete se, děti, modlete se, Země se bude silně třást.
Modlete se, děti, modlete se za církev mého Syna.
Modlete se milované děti, lidé mého Syna, modlete se.
Rmoutím se kvůli mým dětem, které neposlouchají.
Truchlím pro Evropu, která bude trpět, aniž by to čekala.

V tomto měsíci zasvěceném této Matce, která vás miluje, vás prosím, abyste o sobotách a nedělích
obětovaly svaté přijímání za obrácení všech lidí, za mír ve světě, za mé nejmilejší děti, aby
zachovaly lid mého Syna jako společenství lásky a bratrství. To musíte nabídnout ve stavu milosti
a s pevnou vírou.
Splněním mých žádostí získáte milost, že vzroste vaše víra v mého Božího Syna a získáte větší
ochranu nebeských legií.
Udržujte jednotu. Žehnám vám, mé děti.
Matka Maria

2002. Poselství Ježíše ze dne 6. května 2022.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

SPOUSTA ZMĚN
Mé děti vstupujete do času, kdy přijde spousta změn a většina z nich budou takové, které
nebudete moci ovlivnit, protože Zlý se vás snaží ovládnout. Musíte být velmi silné a odvážné,
abyste v této době vůbec obstály, neboť on bude vládnout železnou pěstí a bude se snažit sloužit
jen sám sobě.
Některé z vás, kterým se dařilo velmi dobře, se nyní nacházejí v období duchovního povýšení.
Prokázaly jste věrnost nad maličkostmi a nyní vám dám mnoho, jak jsem slíbil.
Někteří z vás přecházejí do období zázračného zaopatření. Vaše víra bude v této době zkoušena,
protože budete mít hodně nedostatku, avšak budete-li věrné, budete vytříbeni jako zlato a poznáte
Mě jako svého Poskytovatele. Pak se již nikdy nebudete nedostatku bát. Nebojte se, jen věřte.
Zůstávejte v pokoji, když se tyto změny uskuteční - jsou to jen znamení vašeho brzkého návratu
domů, pohlížejte na ně tak. Nepřítel se vás bude ze všech sil snažit zastrašit, ale nepodléhejte
strachu, neboť ten se podobá jeho uctívání. Mé Slovo říká, že budete uctívat pouze Mne a sloužit
pouze Mně. Našlapujte opatrně, mé děti.
Budete-li v tomto čase poslušné Mně a mému Slovu, ochráním vás a rychle vás přivedu domů.
Pokud nebudete poslušné, vaše cesta bude mnohem obtížnější. Rozhodujte se moudře, děti.
Ježíš
Iz 41, 10: Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu,
pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.
Oz 4, 6: Můj lid zajde, protože odmítá poznání. Ty jsi zavrhl poznání a já zavrhnu tebe; nebudeš mým
knězem. Zapomněls na zákon svého Boha; i já zapomenu na tvé syny.
Iz 48, 10: Hle, přetavil jsem tě, ne však jako stříbro, vyzkoušel jsem tě v tavicí peci utrpení.
Iz 26, 3: Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem, pokojem, neboť v tebe doufá.
Př 14, 12: Někdy se člověku zdá cesta přímá, ale nakonec přivede k smrti.
Ž 119, 105: Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku.
Př 4, 18: Stezka spravedlivých je jak jasné světlo, které svítí stále víc, až je tu den.

2003. 7. května 2022. Připomínka poselství Ježíše ze dne 15. listopadu 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

PÝCHA

Mé děti, vzpomeňte si, jste-li pokoušeny, abyste byly pyšné, že Já pýchu trestám velmi tvrdě.
Pýcha je mým dětem velmi nebezpečná a dává nepříteli mnoho možností k zásahu do vašeho
života. Udržuji vás v bezpečí, když měním vaše životní situace, abych vás zachránil před tímto
strašným hříchem.
V přicházejících časech se vaše poměry drasticky změní. Všechny mé děti budou pronásledovány,
a nejen cizinci, ale těmi, které znáte, jak temnota bude dramaticky pokračovat v růstu, a zákony
se budou měnit.
Až se tyto zákony změní, mé děti nebudou mít kam jít. Budou přinuceny opustit své domovy,
protože budou muset skrývat své aktivity a svou víru ve Mne.
Během této doby budou tací, kdo nevěří a vyhledají vás, aby se o Mně něco dověděli. Mnozí
z vás dají svůj život, že se podělili o svědectví, budou-li odhaleni. Nebojte se toho, protože
Já jsem již vytrpěl vaši bolest. Radujte se, protože když se to stane, přijdete ke Mně domů
a vaše radost nepozná hranic, až se dostanete do nebe.
Ježíš

Př 16, 18: Pýcha předchází pád, domýšlivost klopýtnutí.
Př 8, 13: Bázeň před Hospodinem znamená nenávidět zlo; nenávidím povýšenost, pýchu, cestu zlou,
proradná ústa.
Da 7, 25: Bude mluvit proti Nejvyššímu a bude hubit svaté Nejvyššího. Bude se snažit změnit doby
a zákon. Svatí budou vydáni do jeho rukou až do času a časů a poloviny času.
2Tes 2, 3-4
3: Žádným způsobem se nedejte od nikoho oklamat, protože nenastane, dokud nedojde ke vzpouře proti
Bohu a neobjeví se člověk nepravosti, Syn zatracení.
4: Ten se postaví na odpor a ‚povýší se nade všecko, co má jméno Boží‘ nebo čemu se vzdává božská
pocta. Dokonce ‚usedne v chrámu Božím‘ a bude se vydávat za Boha.
2Tim 3, 12: A všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, zakusí pronásledování.
Zj 6, 9-10
9: Když Beránek rozlomil pátou pečeť, spatřil jsem pod oltářem ty, kdo byli zabiti pro slovo Boží a pro
svědectví, které vydali.
10: A křičeli velikým hlasem: „Kdy už, Pane svatý a věrný, vykonáš soud a za naši krev potrestáš ty,
kdo bydlí na zemi?“
Mt 10, 28-33
28: A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou; bojte se toho, který může i duši i tělo
zahubit v pekle.
29: Neprodávají se dva vrabci za haléř? A ani jeden z nich nepadne na zem bez dopuštění vašeho Otce.
30: U vás pak jsou spočteny i všecky vlasy na hlavě.

31: Nebojte se tedy; máte větší cenu než mnoho vrabců.
32: Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi;
33: kdo mě však zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi.
Iz 53, 4-5
4: Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn,
ubit od Boha a pokořen.
5: Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho
jizvami jsme uzdraveni.

2004. 8. května 2022. Připomínka poselství Ježíše ze dne 9. února 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

PŘICHÁZÍ VELKÁ ZMĚNA

Po celý dnešní den (v sobotu) jsem v duchu pociťovala neklid. Cítila jsem, že se blíží něco velmi
velkého, ale nemohla jsem pochopit, co to je. Mnohokrát jsem se dnes ptala Pána, co to cítím,
a co jsem slyšela, bylo: Buďte připraveni na změnu.
Moji lidé, k národům přichází velká změna. Můj lid zažije velký smutek ze změn, které přicházejí,
protože tyto změny nemají prospět vám, ale lidu mého nepřítele.
Až uvidíte, že tyto změny začínají, ujistěte se, že vaše domy jsou v pořádku, protože mnozí
z vás opustí zemi, mnozí náhle. Svět kolem vás se rychle mění, mé děti, a změny budou nevratné.
Konec se rychle blíží.
Ježíš

Lk 21, 25-26
25: Budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách a na zemi úzkost národů, bezradných, kam se podít
před řevem valícího se moře.
26: Lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět. Neboť mocnosti nebeské
se zachvějí.
Joel 2, 13: Roztrhněte svá srdce, ne oděv, navraťte se k Hospodinu, svému Bohu, neboť je milostivý
a plný slitování, shovívavý a nejvýš milosrdný. Jímá ho lítost nad každým zlem.
Mt 24, 44: Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete.
2Tim 3, 1-5
1: Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy.
2: Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče,
budou nevděční, bezbožní,
3: bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému,
4: zrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít raději rozkoš než Boha,

5: budou se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat. Takových lidí se straň.
1Petr 5, 8: Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako 'lev řvoucí ' a hledá,
koho by pohltil.

2005. Rozmluva mezi naším Pánem Ježíšem a svatým otcem Piem ze dne 31. prosince
2021.
Nástroj: Valentina Papagna (Austrálie), https://valentina-sydneyseer.com.au

SVATÝ OTEC PIO PROSÍ NAŠEHO PÁNA ZA SVĚT

Modlila jsem se růženec a pak jsem prosila našeho Pána za svět. Prosila jsem, zda by mohl
uzdravit svět z toho strašného viru, který na nás všechny doléhá, aby se v novém roce svět
uzdravil z této strašné nemoci a lidé se osvobodili od kontroly ze strany vlád, které nám neustále
říkají, co máme dělat.
Když jsem prosila našeho Pána, pomyslela jsem si: Vím, co udělám. Požádám všechny nebeské
svaté, aby se za nás přimlouvali. Požádám každého z nich, o kterém vím, jménem!
Pomyslela jsem si: Páni, vždyť máme v nebi tolik svatých, tak proč je nepožádat, aby se za nás
přimlouvali?
Pak jsem se modlila: "Všichni svatí, apoštolové a mučedníci, prosím, přimlouvejte se za svět, za
ubohé lidi na zemi. Jste našemu Pánu tak blízko. Jsem si jistá, že vás neodmítne." A tak jsem se
rozhodla, že se u Něj přimluvím.
Vyzvala jsem všechny, na které jsem si vzpomněla; každého z nich jsem oslovila jménem.
Když jsem dokončila své modlitební oběti všem svatým, asi po hodině se mi náhle zjevil svatý otec
Pio. Vypadal tak zářivě a krásně. V náručí držel Ježíška. Ježíšek se zjevil jako malé batole.
Svatý otec Pio pak posadil Ježíška na malou postranní skříňku a otočil se, aby ke mně promluvil.
Zvedl ruce k nebi a začal ke mně mluvit italsky. Řekl:
"Valentino, přišel jsem ti říct, že za to, o co jsi prosila, jsi uvedla celé nebe do extáze.
Náš Pán si mě speciálně vybral, abych za tebou přišel, a také ti řekl, že jsem se
přimlouval za to, o co jsi žádala, za lidstvo, aby bylo osvobozeno od toho koronaviru,
protože lidé trpí." A co…?" zeptala jsem se.
"Opravdu jsem našeho Pána prosil a žádal Jej o slitování, ale nemohl jsem Jej
přesvědčit o tom, o co jsem žádal. Při všech mých prosbách odpověď našeho Pána
zněla NE.
Ale víš proč? Řeknu ti to. Náš Pán je velmi uražen lidstvem ve světě. Ignorují Jej a žijí
v hrozném hříchu, horším než kdykoli předtím, horším než v předchozích generacích.
Lidé si neuvědomují, že se dopouštějí strašných hříchů, a žijí tak dál, proti Božímu
zákonu, proti jeho Přikázáním."
Jak to?… zeptala jsem se.

"Valentino, nenechej se odradit. Hlásej slovo našeho Pána, které ti dává. Řekni lidem,
aby přišli k našemu Pánu, aby Jej poznali. On je tak milující Bůh. Čeká na každého, kdo
k Němu přijde. Ale klíčovým slovem je pokání. On chce, aby každý činil pokání a přišel
k Němu. Přijde mnoho událostí, zejména v novém roce, ale pokud lidé budou činit
pokání a změní svůj způsob života, náš Pán může mnoho věcí změnit a nedopustí,
aby se staly."
Po našem rozhovoru jsem se podívala směrem k malé skříňce a všimla jsem si, že Ježíšek jako
batole zmizel, a pak se najednou Pán Ježíš objevil jako dospělý. Měla jsem velkou radost, že je náš
Pán přítomen. V jeho svaté Přítomnosti jsem se cítila tak bezpečně. On teď stál vztyčený vysoko
nad podlahou, zatímco svatý otec Pio stál na podlaze. Sledovala jsem, jak spolu Pán Ježíš a svatý
otec Pio hovoří a probírají současnou situaci ve světě. Z toho, co jsem rozuměla se domnívám, že
mluvili latinsky.
Svatý otec Pio prosil našeho Pána za svět. Stále mluvil a mluvil, prosil o milosrdenství pro svět;
prosil tak usilovně. Pozorovala jsem výraz našeho Pána Ježíše; byl velmi vážný. Čím déle spolu
mluvili, tím víc náš Pán zvyšoval svůj hlas výš a výš než svatý otec Pio.
Pak náš Pán přísným hlasem řekl: Ne! To nedovolím.
Proč bych jim to měl dovolit a zbavit je utrpení. Neprosí Mě, ignorují Mě, vyvyšují se
nade Mne, neposlouchají všechna má Přikázání. Neponižují se, aby ke Mně přišli, řekl

Pán Ježíš.

Svatý otec Pio však zvýšil hlas, když prosil našeho Pána. Náš Pán opět pozvedl svůj hlas ještě výš
než svatý otec Pio a pevným tónem řekl: Ne! Svatý otec Pio mu odpověděl: "Ne, ne!"
Pán Ježíš řekl: Když je nechám jít, budou dál žít v bahně a dál Mě urážet tak, jak to dělají
teď. Nic se nezmění. Lidstvo se musí změnit.

Plakala jsem kvůli našemu Pánu, protože vím, jak je zraněný a jak moc trpí. Je to dobrý a laskavý
Bůh. Viděla jsem, že cokoli by nyní svatý otec Pio od našeho Pána žádal, náš Pán by odmítl.
Náš Pán pak odešel a svatý otec Pio zůstal.
Byla jsem svatému otci Piovi velmi vděčná. Ukázal mi, jak za nás prosil našeho Pána a nebál se.
Náš Pán si ze všech svatých v nebi vybral svatého otce Pia. Je našemu Pánu velmi blízký.
Řekla jsem svatému otci Piovi: "Mám tě opravdu ráda a děkuji ti. Jsi tak privilegovaný u našeho
Pána." A tak jsem mu řekla: "Pane Pátere!"
Svatý otec Pio přišel znovu 2. ledna 2022, když jsem se modlila růženec Božího milosrdenství,
a řekl: "Valentino, tolik jsem se snažil přimlouvat za svět. Viděla jsi, jak jsme spolu
debatovali, náš Pán a já? Jsem našemu Pánu velmi blízký. Tak se přimlouvám za lidi
v nebi. Pak jsem se vrátil do nebe.
Musela jsi být svědkem našeho rozhovoru. Přimlouval jsem se za svět, ale našeho
Pána jsem nedokázal přesvědčit, ať se dělo, co se dělo. Řekni lidem, aby se nevzdávali
a nepřestávali se modlit. To je pravda.
Jen letos se má stát mnoho událostí. Nejsou to dobré věci. Musíš s lidmi mluvit, aby
činili pokání, pokořili se a změnili způsob, jakým žijí svůj život."
Děkujeme ti, svatý otče Pio, za přímluvu za svět.

Konec poselství.
2006. Poselství Ježíše ze dne 23. dubna 2022.
Nástroj: Valentina Papagna (Austrálie), https://valentina-sydneyseer.com.au

ONI TO CHTĚJÍ UDĚLAT

Bylo asi půl čtvrté odpoledne, když jsem se začala modlit růženec Božího milosrdenství. Zatímco
jsem se modlila, najednou se objevil náš Pán Ježíš.
Ježíš: Víš, právě teď Mi Putin působí nesnesitelnou bolest. Nikoli mou trnovou korunou, kterou
jsem dostal během svého umučení, jímž jsem prošel, a které bylo tak trýznivě bolestivé. Ale nyní
Mi působí bolest přímo v mém Nejsvětějším Srdci svými brutálními vraždami a ničením, které
páchá na nevinných lidech a malých dětech, což je tak bolestné.
Modlete se, aby vystoupilo mé milosrdenství, a modlete se, aby s mým milosrdenstvím sestoupil
mír. To je způsob, jakým Mě utěšíte."

Pane, smiluj se nad celým světem.
Pak jsem měla vidění. Najednou se zjevil anděl a my jsme se ocitli na cestě tímto údolím,
po krásné rovné cestě, podobné aleji, lemované stromy po levé i pravé straně.
Pak jsme přišli na další část této velmi dlouhé cesty; táhla se na míle daleko. Všechny stromy tu
byly ohořelé, černé jako uhel, jako by je někdo spálil. Po obou stranách silnice zůstaly jen vysoké
pahýly.
Zeptal jsem se anděla: Co to všechno představuje? Vypadá to velmi depresivně.
Anděl odpověděl: Ukážu ti to. Co to znamená? Zeptala jsem se.
Procházíš Údolím smrti. To se stane, když se během této války Rusko rozhodne odpálit raketu,
atomovou raketu. Stane se to nejen stromům a přírodě, ale i lidem. A může se to stát kdykoli.
To také představuje, že pokud se to stane, mnoho lidí zemře bez lítosti a jejich duše budou také
suché a černé jako pahýly stromů, bez Boha.

To je strašné, řekla jsem.
Anděl řekl: Valentino, musíš hlásat Boží milosrdenství, dokud ještě můžeš. Řekni lidem, aby činili
pokání, smířili se s Bohem a změnili svůj způsob života, protože to všechno se může stát. Modli se,
aby náš Pán sem vložil svou všemohoucí ruku, aby to zastavil, protože oni to chtějí udělat.

Toto místo bylo stále tak depresivní. Byla to naprostá spoušť, jako po bombardování nějaké
oblasti, a vše, co zbylo, bylo spáleno. Zůstaly tu jen pahýly stromů, které celé černé trčely ze
země.
Stromy musely být krásné, když byly svěže zelené. Alej krásných vysokých stromů a krásná cesta,
a pak všechno bylo spáleno. Žijeme v době, kdy všechno bereme jako samozřejmost. Musíme se
modlit za svět a za to, aby náš Pán zasáhl.
Konec poselství.

2007. Poselství Ježíše ze dne 9. května 2022.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

POSLEDNÍ VELKÁ VÁLKA

Válka brzy pokryje zemi, mé děti, protože začíná poslední velká válka a lidé si navzájem způsobí
strašlivou zkázu. Rozšíří se mnoho žalu, protože velká města a kdysi velké národy budou zničeny.
Objeví se noví vůdci, národy se upevní a vzniknou nové země. Budou přijaty nové zákony, které
budou tyto nové útvary řídit, a můj lid zjistí, že není nikde žádoucí.
Nebojte se, mé drahé děti, neboť až vás vyženou, Já vás pozvednu. Budete zde se Mnou ve svém
nebeském domově, kde obdržíte všechny své odměny, a vše bude v pořádku.
Nebojte se, jen věřte.
Ježíš
2Ti 3, 1: Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy.
Ex 10, 22-23
22: Mojžíš vztáhl ruku k nebi. Tu nastala po celé egyptské zemi tma tmoucí a trvala po tři dny.
23: Lidé neviděli jeden druhého; po tři dny se nikdo neodvážil hnout ze svého místa. Ale všichni Izraelci
měli ve svých obydlích světlo.
Ex 11, 5-6
5: Všichni prvorození v egyptské zemi zemřou, od prvorozeného syna faraónova, který sedí na jeho trůnu,
po prvorozeného syna otrokyně, která mele na mlýnku, i všechno prvorozené z dobytka.
6: Po celé egyptské zemi se bude rozléhat veliký křik, jakého nebylo a už nebude.
Ž 91, 5-8
5: Nelekej se hrůzy noci ani šípu, který létá ve dne,
6: moru, jenž se plíží temnotami, nákazy, jež šíří zhoubu za poledne.
7: Byť jich po tvém boku padlo tisíc, byť i deset tisíc tobě po pravici, tebe nestihne nic takového.
8: Na vlastní oči to spatříš, uzříš odplatu, jež stihne svévolníky.
Jr 16, 4: Zemřou na smrtelné nemoci. Nebude se nad nimi naříkat a nebudou pohřbeni. Budou hnojem
na povrchu role. Skoncuje s nimi meč a hlad. Jejich mrtvoly budou za pokrm nebeskému ptactvu
a zemskému zvířectvu.
Jr 19, 9-11
9: Toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: „Hle, způsobím, že na tomto místě, před vaším zrakem
a za vašich dnů přestane veselí a hlas radosti, hlas ženicha a hlas nevěsty.
10: Až oznámíš tomuto lidu všechna tato slova, zeptají se tě: Proč Hospodin promluvil proti nám všechno
toto velké zlo? Jaká je naše nepravost? Jaký je náš hřích? V čem jsme hřešili proti Hospodinu, našemu
Bohu?
11: Na to jim odpovíš: V tom, že mě vaši otcové opustili, je výrok Hospodinův, a chodili za jinými bohy,
sloužili jim a klaněli se jim; mne opustili a můj zákon nedodržovali.

2008. Poselství Ježíše ze dne 10. května 2022.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com
NEBEZPEČNÉ CESTY
Většina mých dětí nemá ani ponětí, jaký je čas v této hodině. Většina z nich netuší, že se Mi brzy
postaví tváří v tvář na této straně věčnosti, protože se zabývají svými životy a věnují se svým
hříchům.
Děti, tak málo jste se připravovaly na svou věčnost – jak je možné, že věříte, že vám na zemi
zbývají desítky let, když mé Slovo tak jasně hovoří o znameních konce všech věcí? Jak to, že stále
nechápete, že se brzy vrátíte domů ke Mně, a mnohé bez varování.
Děti, zemi brzy pokryje válka a vaše životy se navždy změní. Nezmění se dobrým způsobem,
ale nebezpečnými cestami. Vaše jediná naděje na cokoli dobrého v té době je jen ve Mně.
Přeji si, aby se mé děti věnovaly tomu, že ke Mně povedou ztracené duše. Proč trávíte svůj čas
tak lehkovážně? Proč jím tak plýtváte?
Ježíš
Ef 5, 27: tak si on sám připravil církev slavnou, bez poskvrny, vrásky a čehokoli podobného, aby byla
svatá a bezúhonná.
Žid 12. 1-8
1: Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás tak
snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo,
2: s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Místo radosti, která se
mu nabízela, podstoupil kříž, nedbaje na potupu; proto usedl po pravici Božího trůnu.
3: Myslete na to, co všecko on musel snést od hříšníků, abyste neochabovali a neklesali na duchu.
4: Ještě jste v zápase s hříchem nemuseli prolít svou krev.
5: Což jste zapomněli na slova, jimiž vás Bůh povzbuzuje jako své syny: ‚Synu můj, podrobuj se kázni
Páně a neklesej na mysli, když tě kárá.
6: Koho Pán miluje, toho přísně vychovává, a trestá každého, koho přijímá za syna.‘
7: Podvolujte se jeho výchově; Bůh s vámi jedná jako se svými syny. Byl by to vůbec syn, kdyby ho
otec nevychovával?
8: Jste-li bez takové výchovy, jaké se dostává všem synům, pak nejste synové, ale cizí děti.
Iz 18, 1-6
1: Běda zemi okřídleného hmyzu při řekách Kúše;
2: posílá vyslance po moři, po vodní hladině v plavidlech šáchorových. Jděte, poslové hbití, k urostlému
pronárodu s lesklou pletí, k lidu daleko široko obávanému, k pronárodu nesrozumitelné řeči, který
poražené pošlapává, jehož zemí protékají řeky!
3: Všichni obyvatelé světa, vy, kdo přebýváte na zemi, až se vyzdvihne na horách korouhev, uvidíte,
až se zatroubí na polnici, uslyšíte.
4: Neboť Hospodin mi praví toto: „Klidně budu přihlížet ze svého stanoviště, budu jak sálavé horko
v záři slunce, jako rosný oblak v horku žní.

5: Přede žněmi, když odkvete réva a květenství se promění ve zrající hrozen, tu se jalové výhonky odřežou
vinařským nožem a odnože se odstraňují, vylamují.
6: Vesměs budou zanechány dravému ptactvu hor a zvířectvu země, takže dravé ptactvo na nich stráví
léto a veškeré zvířectvo země na nich bude zimovat.“
Jr 7, 30-33
30: Judští synové se dopouštěli toho, co je zlé v mých očích, je výrok Hospodinův. V domě, který je
nazýván mým jménem, postavili ohyzdné modly, a tak jej poskvrnili.
31: V Tófetu, který je v Údolí syna Hinómova, postavili posvátná návrší a spalovali své syny a své dcery
ohněm. To jsem jim nepřikázal, ani mi to nepřišlo na mysl.
32: Proto hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy se už nebude říkat: ‚Tófet‘ ani ‚Údolí syna
Hinómova‘, nýbrž ‚Údolí vraždění‘. V Tófetu se bude pohřbívat, a až nebude místo,
33: stanou se mrtvoly tohoto lidu pokrmem nebeskému ptactvu a zemskému zvířectvu, jež nikdo
nevyplaší.
Joz 24, 14-15
14: Bojte se tedy Hospodina a služte mu bezvýhradně a věrně. Odstraňte božstva, kterým vaši otcové
sloužili za řekou Eufratem a v Egyptě, a služte Hospodinu.
15: Jestliže se vám zdá, že sloužit Hospodinu je zlé, vyvolte si dnes, komu chcete sloužit: zda božstvům,
kterým sloužili vaši otcové, když byli za řekou Eufratem, nebo božstvům Emorejců, v jejichž zemi sídlíte.
Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu.“
Lev 26, 20-28
20: Nadarmo bude spotřebována vaše síla. Země vám nedá svůj výnos a stromoví v zemi neponese ovoce.
21: Jestliže mi i pak budete odporovat a nebudete mě chtít poslouchat, přidám vám sedmkrát víc ran pro
vaše hříchy.
22: Pustím na vás polní zvěř. Ta vás připraví o děti, vyhubí váš dobytek a ztenčí vaše řady; vaše cesty
zpustnou.
23: Jestliže se tím nedáte ode mne napomenout a budete mi dále odporovat,
24: i já se vám budu stavět na odpor a budu vás bít sedmkrát víc za vaše hříchy.
25: Uvedu na vás meč pomsty, aby pomstil porušování smlouvy. Shromáždíte-li se do svých měst, pošlu
mezi vás mor a budete vydáni do rukou nepřítele.
26: Až vám zlomím hůl chleba, bude deset žen pro vás péci chléb v jediné peci a budou vám odvažovat
chléb na příděl. Budete jíst, ale nenasytíte se.
27: Jestliže mě ani přesto neuposlechnete a budete mi dále odporovat,
28: i já se vám budu stavět na odpor v rozhořčení a budu vás trestat sedmkrát víc za vaše hříchy.

2009. Poselství Ježíše ze dne 11. května 2022.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com
ZMATEK
Mé děti jsou ve světě obklopeny zmatkem. Děti, nevšímejte si zmatku, který vás obklopuje,
a netrapte se. Je to jen důkaz toho, že ti kolem vás Mě neznají. Váš svět je obtěžkán hříchy
mnoha druhů a jeho tíha brzy rozdrtí zemi, ale vy tam nebudete, budete tady doma se Mnou.
Zmatek je výsledkem toho, že člověk dává přednost svým hříšným rozkoším přede Mnou. Zmatek
a nedostatek orientace. Nevědí, za čím se honí, a budou se za tím honit i tehdy, až přijde konec.

Dal jsem jim mnoho času, aby činili pokání, oni však nečiní pokání, ale vzdorují a posmívají se.
Budou sklízet svou spravedlivou odměnu.
Nelitujte je, moji drazí. Připravte se na váš návrat ke Mně. Buďte připraveni. Mějte své dílo hotové,
neboť Já k vám přijdu náhle, abych vás přivedl domů.
Ježíš

Iz 41, 29: Hle, všichni jsou ničemnost pouhá, k ničemu nejsou jejich činy; jejich lité modly jsou jen vítr a
nicota."
Jr 3, 25: Ležíme v hanbě, přikryti pohanou, neboť jsme hřešili proti Hospodinu, svému Bohu, my i naši
otcové, od svého mládí až do tohoto dne. Neposlouchali jsme Hospodina, svého Boha.
1Kor 14, 33: Bůh není Bohem zmatku, nýbrž Bohem pokoje. Jako ve všech obcích Božího lidu,
Jak 3, 16: Vždyť kde je závist a svárlivost, tam je zmatek a kdejaká špatnost.

2010. Poselství Ježíše ze dne 12. května 2022.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com
TESTY, TESTY A DALŠÍ TESTY
Zkoušky, zkoušky, a další zkoušky. Moje děti jsou zkoušeny a očišťovány. Mé děti jsou z těchto
mnoha zkoušek unavené a zklamané, ale ty zkoušky jsou nutné.
Mé děti, buďte trpělivé, když procházíte těmito zkouškami, které vás čekají, protože vaše reakce
na ně pomáhají určit, zda budete v nadcházejících děsivých časech ponechány pozadu, nebo zda
budete mít nárok na předčasné propuštění z pozemských bojů.
Vaše zkoušky nejsou bez účelu, moji drazí. Pokud ve zkoušce neuspějete, dám vám příležitost
ji opakovat.
Připravuji vás na to.
Ježíš
1Petr 4, 12-14
12: Půjdeš-li jimi, kroky tvé neuvíznou, jestliže poběžíš, neklopýtneš.
13: Napomenutí se chop a neochabuj, dodržuj je, to je tvůj život.
14: Nevcházej na stezku svévolníků, cestou zlých se neubírej.

2011. 14. května 2022. Připomínka poselství Ježíše ze dne 10. srpna 2015.
Nástroj: Glynda Linkous, (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com
OBROVSKÁ ZMĚNA
Ptáte se Mě proč. Odpověď na každé "Proč?", minulé i současné, najdete v mém svatém Slovu.
Vaše životy, mé děti, se brzy velmi změní. Přichází obrovská změna, a to způsoby, které nečekáte –
nenadálé způsoby změn, které budou z dlouhodobého hlediska pro Můj lid prospěšné, ale je to
změna, které můj lid zastihne "zaskočený".
Uvolněte se v proudu mého Ducha - nebraňte se těmto změnám, ale své pocity z nich odevzdejte
Mně. Řiďte se mým Slovem a následky svěřte Mně, jako to dělali svatí apoštolové, protože Já vás
mohu ochránit v každé situaci.
Ježíš
Mt 11, 28: Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.
Žid 4, 1-16
1: Střežme se, aby o někom z vás neplatilo, že v čase, dokud zaslíbení trvá, promeškal vstup do Božího
odpočinutí.
2: I nám se přece dostalo zaslíbení jako těm na poušti. Ale zvěst, kterou slyšeli, jim neprospěla, když
ji vírou nepřijali.
3: Neboť do odpočinutí vcházíme jen my, kdo jsme uvěřili, jak bylo řečeno: 'Přísahal jsem ve svém hněvu:
Do mého odpočinutí nevejdou!' To řekl Bůh, ač jeho odpočinutí trvá od chvíle, kdy stvořil svět.
4: O sedmém dni je přece v Písmu řečeno: 'I odpočinul Bůh sedmého dne od všeho svého díla.'
5: Zde však čteme: 'Do mého odpočinutí nevejdou.'
6: Trvá-li tedy možnost, aby někteří do odpočinutí vešli, a ti, kterým ta zvěst byla nejprve ohlášena,
pro neposlušnost nevešli,
7: určuje Bůh jiné 'dnes'. V Davidových žalmech, tedy po dlouhé době, jak už bylo pověděno, říká:
'Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce!'
8: Kdyby byl Jozue již uvedl lid do odpočinutí, nemluvil by Bůh o jiném, pozdějším dnu.
9: Tak má Boží lid pravý sobotní odpočinek teprve před sebou.
10: Neboť kdo vejde do Božího odpočinutí, odpočine od svého díla, tak jako Bůh odpočinul od svého.
11: A tak usilujme, abychom vešli do toho odpočinutí a nikdo pro neposlušnost nepadl jako ti na poušti.
12: Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až na rozhraní duše a ducha,
kostí a morku, a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce.
13: Není tvora, který by se před ním mohl skrýt. Nahé a odhalené je všechno před očima toho, jemuž
se budeme ze všeho odpovídat.
14: Protože máme mocného velekněze, který vstoupil až před Boží tvář, Ježíše, Syna Božího, držme
se toho, co vyznáváme.
15: Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi; vždyť na sobě zakusil
všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu.

16: Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý
čas.

2012. 15. května 2022. Připomínka poselství Ježíše ze dne 3. dubna 2017.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com
ČAS VELKÉ ZMĚNY
Můj lid nyní vstupuje do doby velké změny. V tomto období nedojde k ledasjakým změnám,
ale k velkým změnám. Změnu, která se nyní odehrává, cítíte ve svém duchu a začnete ji pozorovat
také ve fyzickém životě.
Blíží se doba velkého pronásledování mého lidu. Uvidíte, že začne u mého lidu Izraele, a pak bude
putovat k mému lidu jinde, dokud nepokryje celý svět. Můj lid bude pronásledován kvůli mému
Jménu a ti, kdo odmítnou Mě zapřít, budou zabiti. Nebojte se prohlašovat mé Jméno, moji lidé,
neboť v té chvíli budu s vámi a Já se k vám přihlásím před Svým Otcem, pokud Mě odmítnete
zapřít.
Připravte své srdce na tuto velkou změnu, neboť se vám bude zdát v mnoha ohledech nanejvýš
obtížná, ale je nutná, aby ohlásila konec.
Ježíš
Mt 5, 10-12
10: Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské.
11: Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně.
12: Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích; stejně pronásledovali i proroky,
kteří byli před vámi.
Mt 10, 32, 33
32: Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi;
33: kdo mě však zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi.

2013. 16. května 2022. Připomínka poselství Ježíše ze dne 27. července 2017.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com
POTŘEBNÍ

Žádali jste Mě o probuzení, ale probuzení začíná v srdcích mého lidu. Žádali jste Mě o zázraky,
ale hledáte ty, pro které chci zázraky vykonat? Toužím je dělat pro chudé, potřebné, pro ty, kteří
jsou zcela bez naděje, abych se mohl stát jejich nadějí, jejich živitelem, jejich Jehovou-Jirehem.
Toužím vylít pokání do srdcí těch, které Satan spoutal v těchto uplynulých letech. Toužím propustit
zajatce, které držel v temnotě.
Jestli chcete probuzení, mé děti, jděte a najděte ty, kterým chci pomoci, a budete ho mít.

Nenajdete ho na naleštěných lavicích pyšných lidí ani v srdcích těch, kteří odmítají dávat těm, kdo
jsou v nouzi. Oživení nenajdete ve shromážděních těch, kdo odmítají odložit hřích, ani v těch, kdo
tolerují ohavnosti, které jsem odsoudil. Nenajdete tam pokání a nenajdete tam ani probuzení ode
Mne.
Kde jsou potřební, tam Mne najdete.
Ježíš

Iz 58, 8-11
8: Tehdy vyrazí jak jitřenka tvé světlo a rychle se zhojí tvá rána. Před tebou půjde tvá spravedlnost,
za tebou se bude ubírat Hospodinova sláva.
9: Tehdy zavoláš a Hospodin odpoví, vykřikneš o pomoc a on se ozve: 'Tu jsem!' Odstraníš-li
ze svého středu jho, hrozící prst a ničemná slova,
10: budeš-li štědrý k hladovému a nasytíš-li ztrápeného, vzejde ti v temnotě světlo a tvůj soumrak
bude jak poledne."
11: Hospodin tě povede neustále, bude tě sytit i v krajinách vyprahlých, zdatnost dodá tvým kostem;
budeš jako zahrada zavlažovaná, jako vodní zřídlo, jemuž se vody neztrácejí.
Lk 13, 15-17
15: Na to Pán odpověděl: "Pokrytci! Neodvazuje každý z vás v sobotu vola nebo osla
od žlabu a nevede ho napájet?
16: A tato žena, dcera Abrahamova, kterou držel satan spoutanou po osmnáct let, neměla být
vysvobozena z těchto pout v den sobotní?"
17: Těmito slovy byli všichni jeho protivníci zahanbeni, ale celý zástup se radoval nad podivuhodnými činy,
které Ježíš konal.
Lk 4, 18-19
18: 'Duch Hospodinův jest nade mnou; proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst;
poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým navrácení zraku, abych propustil zdeptané
na svobodu,
19: abych vyhlásil léto milosti Hospodinovy.'
Mk 8, 22-25
22: Přišli do Betsaidy. Přivedli k němu slepce a prosili jej, aby se ho dotkl.
23: I vzal toho slepého za ruku a vyvedl ho z vesnice; potřel mu slinou oči, vložil na něho ruce a ptal se ho:
"Vidíš něco?"
24: On pozvedl oči a řekl: "Vidím lidi, vypadají jako stromy, a chodí."
25: Potom mu znovu položil ruce na oči; slepý prohlédl, byl uzdraven a viděl všecko zcela zřetelně.
Zj 2, 20-22
20: Ale to mám proti tobě, že trpíš ženu Jezábel, která se vydává za prorokyni a svým učením svádí moje
služebníky ke smilstvu a k účasti na modlářských hostinách.
21: Dal jsem jí čas k pokání, ale ona se nechce odvrátit od svého smilstva.
22: Hle, sešlu na ni nemoc a do velikého soužení uvrhnu ty, kdo s ní cizoloží, jestliže se od jejích činů
neodvrátí;
Př 21, 13:
13: Kdo před křikem nuzného si zacpe uši, bude také volat, a odpověď nedostane.

2014. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 7. května 2022.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

NEZTRÁCEJTE VĚČNÝ ŽIVOT

Děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
Z Božího pověření, jako princ nebeských legií sdílím s vámi toto:
LIDSTVO MUSÍ BÝT V TÉTO DOBĚ OSTRAŽITÉ.
Bez života v Pravdě [Jan 14, 6], lidská stvoření povstávají jedno proti druhému…
Lidstvo je obléháno, utlačováno, znepokojováno a potlačováno, takže do jeho myšlení proniká
nestálost a nejistota, a tak podléhá podmínkám, které je vede k tomu, aby přivítalo antikrista.
Domýšlivé ego vede lidského tvora k tomu, že se cítí být jediným vlastníkem rozumu. Ovládané
démony, lidská stvoření se sami udávají a bez soucitu šlapou po svých bratrech.
Lidstvo se ocitá na pokraji záhuby, stává se pošpiněné do té míry, že lidé už nejsou rozeznatelní
jeden od druhého.
V rozporu s jejich očekáváním přicházejí velké závazky a bázlivé lidstvo se sklání a podřizuje.
Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
JDĚTE VPŘED V POSLUŠNOSTI, ANIŽ BYSTE TENTO ČAS PROMARNILI.

Obraťte se, modlete se, přinášejte oběti a postěte se, pokud vám to váš stav
dovolí. Čiňte nápravu už předem, církev našeho Krále je napadena silami zla, aby ji
podkopaly a přivedly Mystické tělo k pádu do nevíry.
Mezi lidmi našeho Krále přestala existovat láska k bližnímu. Nástup moci a síly mocných nad Božím
lidem je stále silnější a ruší jeho svobodu. "Kdo má uši k slyšení, ať slyší" [Mt 13, 9; Zj 2, 11].
BUĎTE STÁLE VE STŘEHU, ZNAMENÍ ZLA BUDE ODHALENO A LIDSTVO BUDE VYZVÁNO
K "ZAPEČETĚNÍ". NEZTRÁCEJTE VĚČNÝ ŽIVOT, BOŽÍ DĚTI, NEZTRÁCEJTE JEJ.
Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista, musíte pečovat o víru, abyste duchovně obstáli tváří v tvář
říši zla. Moc ďábla se tyčí nad lidstvem, aby se odevzdalo do jeho rukou. Víru posilujte především
bratrskou láskou. Buďte mírumilovnými tvory, tak se křesťané poznávají v BRATRSKÉ LÁSCE
[Jan 13, 35).
Modlete se, Boží lidé, modlete se, medvěd způsobí bolest, velkou bolest.
Modlete se, Boží lidé, drak se nenápadně pohybuje, aby v síle procitl před očima
lidstva.
Modlete se Boží lidé, modlete se, země je v nebezpečí a nevěřící lidstvo pohrdá
Posvátným.
BOŽÍ MUŽ ZŮSTÁVÁ BDĚLÝ. Země se bude třást, načervenalý měsíc zvěstuje příchod bolesti
a Varování.
Uprostřed nevíry hledají mé legie bytosti pevné víry, které se modlí za lidstvo – duše, které konají
nápravu za urážky Nejsvětějších Srdcí.
Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
SVÝM MEČEM VÁS OCHRÁNÍM PŘED NEBEZPEČÍM.
BUĎTE VĚRNÍ NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICI.
Milujte naši Královnu a Matku Posledních časů, kdy se Varování rychle blíží.
POKRAČUJTE VPŘED, JÁ VÁS UBRÁNÍM PŘED ZLEM A MÉ LEGIE VÁS OCHRÁNÍ PŘED
NEBEZPEČÍM.
Buďte pravdiví. Nebojte se, jsme vaši ochránci a společníci na cestě.
Svatý archanděl Michael

2015. 17. května 2022. Připomínka poselství Ježíše ze dne 18. ledna 2016.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

NEČEKANÉ CÍLE

Některé cesty víry vás vedou k nečekaným místům určení. Některé se vás snaží vyděsit. Jiné jsou
převlečenými vyslyšenými modlitbami, ale všechny jsou nakonec k vašemu prospěchu.
Neměj strach z cesty, kterou tě vedu, mé dítě, neboť jsem navrhl nejen cestu, ale i cíl a jeho dary,
abych ti požehnal.
Někdy je cesta temná, ale následuj Mě, zavedu tě na místa, o kterých se ti ani nesnilo. Já vím,
kam jdeme.
Ježíš
Řím 8, 28: Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho
rozhodnutí.
Jak 1, 2-4
2: Mějte z toho jen radost, moji bratří, když na vás přicházejí rozličné zkoušky.
3: Vždyť víte, že osvědčí-li se v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti.
4: A vytrvalost ať je dovršena skutkem, abyste byli dokonalí a neporušení, prosti všech nedostatků.
2Kor 4, 16-18
16: A proto neklesáme na mysli: i když navenek hyneme, vnitřně se den ze dne obnovujeme.
17: Toto krátké a lehké soužení působí přenesmírnou váhu věčné slávy
18: nám, kteří nehledíme k viditelnému, nýbrž k neviditelnému. Viditelné je dočasné, neviditelné však
věčné.
De 8, 2-17
2: Připomínej si celou tu cestu, kterou tě Hospodin, tvůj Bůh, vodil po čtyřicet let na poušti,
aby tě pokořil a vyzkoušel a poznal, co je v tvém srdci, zda budeš dbát na jeho přikázání, či nikoli.
3: Pokořoval tě a nechal tě hladovět, potom ti dával jíst manu, kterou jsi neznal a kterou neznali
ani tvoji otcové. Tak ti dával poznat, že člověk nežije pouze chlebem, ale že člověk žije vším, co vychází
z Hospodinových úst.
4: Po těch čtyřicet let tvůj šat na tobě nezvetšel a noha ti neotekla.
5: Uznej tedy ve svém srdci, že tě Hospodin, tvůj Bůh, vychovával, jako vychovává muž svého syna.
6: Proto budeš dbát na přikázání Hospodina, svého Boha, chodit po jeho cestách a jeho se bát.
7: Vždyť Hospodin, tvůj Bůh, tě uvádí do dobré země, do země s potoky plnými vody, s prameny vod
propastných tůní, vyvěrajícími na pláni i v pohoří,
8: do země, kde roste pšenice i ječmen, vinná réva, fíkoví a granátová jablka, do země olivového
oleje a medu,
9: do země, v níž budeš jíst chléb bez nedostatku, v které nebudeš postrádat ničeho, do země, jejíž
kamení je železo a z jejíchž hor budeš těžit měď.

10: Budeš jíst dosyta a budeš dobrořečit Hospodinu, svému Bohu, za tu dobrou zemi, kterou ti dal.
11: Střez se však, abys nezapomněl na Hospodina, svého Boha, a nepřestal dbát na jeho přikázání,
práva a nařízení, která ti dnes udílím.
12: Až se dosyta najíš a vystavíš si pěkné domy a usídlíš se,
13: až se ti rozmnoží skot a brav, až budeš mít hodně stříbra a zlata, až se ti rozmnoží všechno,
co máš,
14: jen ať se tvé srdce nevypíná, takže bys zapomněl na Hospodina, svého Boha, který tě vyvedl
z egyptské země, z domu otroctví.
15: Vodil tě velikou a hroznou pouští, kde jsou ohniví hadi a štíři, žíznivým krajem bez vody, vyvedl
ti vodu z křemene skály,
16: krmil tě na poušti manou, kterou tvoji otcové neznali, aby tě pokořil a vyzkoušel
a aby ti nakonec prokázal dobro.
17: Neříkej si v srdci: "Tohoto blahobytu jsem se domohl svou silou a zdatností svých rukou."

2016. Poselství Ježíše dne 18. května 2022.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

NEJSTE SAMI
Mé děti, vím, že jste sklíčené. Vím, že jste unavené. Vím, že vaši mysl naplňují myšlenky o tom,
co brzy postihne zemi. Vzhlédněte a radujte se, brzy budete osvobozeny od zápasů a nároků svého
pozemského života.
Zatím lpíte na tom, co znáte, ale to, co vás čeká, je mnohem větší, tak slavné, že si to nedokážete
představit. Andělé se radují, že už brzy budete tady doma.
To, co vás čeká, je těžké, mé děti, ale cožpak nevíte, že Já budu s vámi na každém kroku? Cožpak
nevíte, že vás budu chránit, až povedete ostatní do mého království? Že vás v době hladu nasytím?
Že vám poskytnu přístřeší? Doba je těžká, ale nejste sami.
Radujte se a odevzdejte se Mi. Brzy budete doma.
Ježíš
Neh 8, 10-11
10: Dále jim řekl: "Jděte, jezte tučná jídla a pijte sladké nápoje a posílejte dárky těm, kdo nemají nic
připraveno. Dnešní den je zajisté svatý našemu Pánu. Netrapte se! Radost z Hospodina bude vaší
záštitou."
11: Také levité utěšovali všechen lid: "Utište se. Dnešní den je svatý, netrapte se!"
Da 7, 25: Bude mluvit proti Nejvyššímu a bude hubit svaté Nejvyššího. Bude se snažit změnit doby
a zákon. Svatí budou vydáni do jeho rukou až do času a časů a poloviny času,
Zj 13, 15-18
15: Je jí dáno, aby do sochy té šelmy vdechla život, takže ta socha mluvila a vydala rozkaz, že zemřou
všichni, kdo před ní nepokleknou.

16: A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo
na čele cejch,
17: aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména.
18: To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo
šest set šedesát šest.
Mt 5, 10- 16
10: Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské.
11: Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně.
12: Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích; stejně pronásledovali i proroky,
kteří byli před vámi.
13: Vy jste sůl země; jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena? K ničemu již není, než aby se
vyhodila ven a lidé po ní šlapali.
14: Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře.
15: A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen; a svítí všem v domě.
16: Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.
2Tim 3, 1-5
1: Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy.
2: Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče,
budou nevděční, bezbožní,
3: bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému,
4: zrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít raději rozkoš než Boha,
5: budou se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat. Takových lidí se straň.

2017. Poselství Ježíše ze dne 19. května 2022.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

BUDOUCNOST
Mé děti se obávají mnoha věcí týkajících se budoucnosti. Děti, copak Mě ještě neznáte? Stále
věříte lžím nepřítele, že vás nechám bez pomoci? Proč mu ještě nasloucháte?
V časech, které přicházejí, je zapotřebí jen jediné – abyste Mne nezapřeli. Vše ostatní je druhotné.
Ano, budou nepříjemnosti. Bude pronásledování, dokonce extrémní pronásledování. Ale především
by vaše mysl měla být zaměřena na to, abyste Mne nezapřely, protože pokud tak učiníte, vaše
nepohodlí a pronásledování nikdy neskončí, protože vstoupíte do věčných muk Zlého, nepřítele
vašich duší.
Ti, kdo ve Mne věří, ale nepodrobí se Mi, budou ponecháni, aby se jejich víra zušlechtila a oni
mohli vstoupit do mého království. Pokud zrušíte svá spojenectví s mým nepřítelem a odstraníte
ze svého života veškerý (známý) hřích, nebudete ponecháni pozadu. Tímto osudem budou trpět
pouze ti, kteří potřebují zušlechtění, a ti, kteří nevěří.

Zaměřte svou mysl na tyto věci, na poslušnost k mému Slovu, na to, abyste Mne nezapíraly, na
odstranění hříchu z vašeho života, a pak nebudete mít důvod k obavám.
Já budu mít neposkvrněnou Nevěstu.
Ježíš
Mt 5, 10: Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské.
Mt 6, 33: Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.
2Ti 3, 12: A všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, zakusí pronásledování.
Mt 10, 33: Kdo mě však zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi.
Ef 6, 11: Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům.
Za 13, 9: Tu třetinu však provedu ohněm. Přetavím je, jako se taví stříbro, přezkouším je, jako se zkouší
zlato. Ti budou vzývat mé jméno a já jim odpovím. Řeknu: 'Toto je můj lid.' A oni řeknou: 'Hospodin je můj
Bůh.'
1 Petr: 1, 7: Aby se pravost vaší víry, mnohem drahocennější než pomíjející zlato, jež přece též bývá
zkoušeno ohněm, prokázala k vaší chvále, slávě a cti v den, kdy se zjeví Ježíš Kristus.
Iz 48, 10: Hle, přetavil jsem tě, ne však jako stříbro, vyzkoušel jsem tě v tavicí peci utrpení.

2018. Poselství Ježíše ze dne 20. května 2022.
Nástroj: Glynda Linkous (USA),
POVĚŘENÍ ŠÍŘIT SVÁR
Mé děti, nepřítel vašich duší poslal proti vám zadání sváru. Ví, že svár je branou ke každému zlému
dílu a mnozí z vás mu propadají (slyšela jsem v jeho hlase velký smutek). Přeji si, aby toto zlo
nebylo mezi vámi jmenováno, ale někteří z vás, ve snaze dosáhnout mezi sebou vyššího postavení,
ztratili ze zřetele to, co je nejdůležitější.
Přeji si mír a jednotu mezi mými lidmi, a pro mé děti, které konají práci mírotvorců, jsou připraveny
velké a velmi zvláštní odměny. Pro ty z vás, kteří rozsévají sváry nebo se jich účastní, má nyní
nepřítel vašich duší přístup k vám a do vaší domácnosti, aby přinesl zkázu. Účastí na těchto zlých
skutcích jste mu otevřeli dveře.
Ježíš
Př 16, 28: Proradný člověk vyvolává sváry a klevetník rozlučuje důvěrné přátele.
Př 30, 3: Je ctí pro muže upustit od sporu, kdejaký pošetilec jej však rozpoutává.
Př 22, 10: Vyžeň posměvače a odejde i svár, ustane pře i hanba.
Lk 22, 24: Vznikl mezi nimi spor, kdo z nich je asi největší.
Fil 2, 3: V ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého
za přednějšího než sebe;

Jak 3, 14-16
14: Máte-li však v srdci hořkou závist a svárlivost, nechlubte se moudrostí a nelžete proti pravdě.
15: To přece není moudrost přicházející shůry, ale přízemní, živočišná, ďábelská.
16: Vždyť kde je závist a svárlivost, tam je zmatek a kdejaká špatnost.

2019. 21. května 2022. Připomínka poselství Ježíše ze dne 31. srpna 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

POSLEDNÍ PROBUZENÍ DUŠÍ

Právě teď připravuji svůj lid na pozdější deště. Strategicky umisťuji svůj lid, aby pomohl s mým
probuzením na konci času.
Bude to poslední probuzení duší. Mé děti - udělejte vše, co můžete, abyste pomohly přivést tyto
poslední duše do mého království. Vaše odměna bude velmi velká. Odměny pro ty, které všechno
odloží, aby Mi takto sloužily, budou mimořádně velké.
Úroda je bílá svou zralostí ke žni, ale těch, které jsou ochotné pro Mne pracovat v tomto čase
pronásledování, je velmi málo.
Ty, které odmítají nebo se drží zpátky, jsou děti, jež milují své životy. Jejich odměna bude malá.
Ježíš
Jan 4, 35-36
35: Neříkáte snad: Ještě čtyři měsíce a budou žně? Hle, pravím vám, pozvedněte zraky a pohleďte na pole,
že již zbělela ke žni.
36: Již přijímá odměnu ten, kdo žne, a shromažďuje úrodu k věčnému životu, aby se společně radovali
rozsévač i žnec.
Jan 12, 25: Kdo miluje svůj život, ztratí jej; kdo nenávidí svůj život v tomto světě, uchrání jej pro život
věčný.
Mt 9, 37-38
37: Tehdy řekl svým učedníkům: "Žeň je velká, dělníků málo.
38: Proste proto Pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň!"
Za 10, 1-3
1: Vyproste si od Hospodina déšť v čas jarních dešťů. Hospodin tvoří bouřková mračna, hojnými dešti je
naplňuje, bylinu na poli dopřeje každému.
2: Bůžkové mluvili ničemnosti, co viděli věštci, byl klam; rozhlašují šalebné sny, přeludem utěšují. Proto
táhl lid jako stádo, ujařmený, bez pastýře. –
3: Můj hněv plane proti pastýřům, zakročím proti kozlům. Hospodin zástupů navštívil své stádo, judský
dům; vystrojí je nádherně jako svého válečného oře.

2020. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 12. května 2022.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

ZACHOVÁVEJTE JEDNOTU A BRATRSKOU LÁSKU

Milované děti Panny Marie Nejsvětějšího Růžence z Fatimy:
V TOMTO SVÁTKU VÁS JAKO BOŽÍ LID VYZÝVÁM, ABYSTE PŘIJALI VÝZVU NAŠÍ
KRÁLOVNY K MODLITBĚ SVATÉHO RŮŽENCE a vytrvali v tomto úkonu víry, lásky, vděčnosti
a současně odčinění urážek, kterých se tato generace dopouští vůči našemu Králi a Pánu Ježíši
Kristu a vůči naší Královně a Matce.
Lidské bytosti stále klopýtají kvůli panovačnému "vnitřnímu Babylonu" [Gn 11, 1-9] a zanechávají
za sebou řád, mír, úctu, lásku k bližnímu, lásku a odpuštění.
Do lidstva vstoupil zmatek, který zvýšil jeho "vnitřní Babylon" a zvětšil lidské ego, takže jeho cílem
není mír, ale nadvláda a moc.
NAŠE KRÁLOVNA NAPŘAHUJE RUKU:
prostým a pokorného srdce…
těm, kdo milují v "Duchu a Pravdě"…
těm, kteří bez malicherných zájmů usilují o společné dobro, aniž by opomíjeli lidské tvory zatížené
hříchy, kteří kajícně hledají odpuštění, aby zachránili svou duši.
Naše Královna a Matka si přeje, aby všechny její děti byly spaseny, a proto se vydává doprostřed
tohoto lidstva, aby pohnula srdci a obměkčila je.
POTŘEBUJETE VÝŽIVU EUCHARISTIE…
JE NALÉHAVĚ NUTNÉ, ABYSTE PŘIJÍMALI BOŽÍ STRAVU S NAPROSTOU ÚCTOU
A NÁLEŽITĚ PŘIPRAVENI.

Tento čas a jeho události vás podrobují zkoušce, a proto od nynějška obětujte,
žehnejte, modlete se, obětujte se v pokání za hříchy a v oběti za osobní obrácení
a obrácení vašich bratří.
Děti Naší Paní:
SE SVATÝM RŮŽENCEM V RUKOU SE PŘIPRAVTE, ABYSTE BYLY PEVNÉ VE VÍŘE. TENTO
ČAS JE ROZHODUJÍCÍ.
Konflikty postupují a armády zaslepené dobyvačnou ctižádostí budou postupovat bezohledně,
budou znesvěcovat chrámy, které budou muset být zavřeny, aby už nebyly znesvěcovány, a do
lidského stvoření vstoupí bolest a soužení. Proto se živte Tělem a Krví našeho Krále a Pána Ježíše
Krista.
Mějte na paměti, že Anděl pokoje přijde v doprovodu naší Královny. Nebe bude zářit v oznámení
tak velkého zázraku Boží lásky, protože lidé nejsou hodni tak velkého činu Lásky Věčného Otce.
ANDĚL POKOJE JE NADĚJÍ PRO TY, KDO JSOU VYTRVALÍ, OCHRANOU PRO POKORNÉ
A ZTRÁPENÉ A ÚTOČIŠTĚM PRO BEZMOCNÉ.
Buďte opravdovými dětmi naší Královny a Matky, nechejte ji, aby vás vedla a přimlouvala se
za každého z vás, abyste pod její ochranou s pevnou vírou odolali zkouškám a neupadli do
zvrácenosti antikrista.
Jako kníže nebeských legií vás varuji, abyste dozráli ve víře tváří v tvář zkouškám, kterým bude
lidstvo čelit.
Zemětřesení budou pokračovat s větší silou, modlete se za ty, kdo budou jimi trpět.
Milujte naši Královnu a Matku, važte si jí jako vzácné perly, uctívejte ji, je Matkou našeho Krále
a Pána Ježíše Krista.
NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE SVĚŘILA NAŠÍ KRÁLOVNĚ A MATCE OCHRANU KAŽDÉHO Z VÁS
V TOMTO ČASE, JENŽ JE TAK KRITICKÝ V LIDSKÝCH DĚJINÁCH.
Milovaní, buďte pevní ve víře, zachovávejte jednotu a bratrskou lásku. To je, v čem se křesťané
poznávají – v bratrské lásce [Jan 13, 35].
Svými nebeskými legiemi a svým mečem vztyčeným vás chráním a žehnám vám.
Svatý archanděl Michael

2021. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 15. května 2022.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

NACHÁZÍTE SE VE VELKÉM SOUŽENÍ
Milované děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
Jako princ nebeských legií vám žehnám.
VYZÝVÁM VÁS, ABYSTE SETRVALY V MODLITBĚ SPOJENÉ S NAŠÍM KRÁLEM A PÁNEM
JEŽÍŠEM KRISTEM A S NAŠÍ KRÁLOVNOU A MATKOU POSLEDNÍCH ČASŮ.
Pokračujte ve víře a bojte se urazit našeho Krále a Pána Ježíše Krista. Obávejte se selhání v lásce
a dobročinnosti. Bojte se, že ve vás vyschne čerstvá voda, která živí bratrství.
Jen když budete jeden druhému pomáhat, budete moci pokračovat v jednotě věřícího lidu
a překonávat stále větší nepřízeň osudu.
DĚLEJTE SI ZÁSOBY POTRAVIN.
BUĎTE POSLUŠNÉ A UDRŽUJTE REZERVY.
Potravin bude na celém světě nedostatek a lidé propadnou zoufalství. Buďte prozíraví. Léky budou
chybět, připravte se, a za tím účelem jste z Otcova domu obdržely nezbytné údaje, abyste mohly
bojovat s nemocí pomocí plodů přírody (*).
NACHÁZÍTE SE VE VELKÉM SOUŽENÍ.
Zachovejte si pevnou víru, abyste nepodlehly, až na věrný lid dolehne nejkrutější pronásledování.
Pokračujte po cestě, na niž vás náš Král a Pán Ježíš Kristus povolal, a to pokáním, modlitbou,
vyznáním hříchů, kterých jste se dopustily, a tím, že se budete živit Tělem a Krví našeho Krále
a Pána Ježíše Krista.

Vydávejte svědectví, že jste opravdoví křesťané. Čekání na velké znamení, které vás obrátí, vás
může přivést ke ztrátě vaší spásy. Dávejte si pozor!
PŘICHÁZEJÍCÍ UTRPENÍ SI NEDOKÁŽETE PŘEDSTAVIT.
NEMÁTE PONĚTÍ O TOM, CO MÁ PŘIJÍT.
Tento červený měsíc aktivoval sopky ještě předtím, než se objevil. Tento červený měsíc působí
zejména na sopky, tektonické zlomy a na lidskou bytost.
Musíte se udržovat v klidu, abyste nerozrušily svého ducha, a musíte žít bez zášti [Lv 19, 18], jinak
se vaše zatrpklost bude stupňovat. Proto vás vyzývám, abyste se obrátily a nepromarnily přítomný
čas v banalitách, neboť investujete-li svůj čas do nebeských záležitostí, samo nebe váš čas
rozmnoží.
Pokud se nemodlíte, neobdržíte ovoce a hojné milosti, které Boží Duch vylévá [Řím 5, 5] na ty,
kdo se modlí srdcem.
JE TO TĚŽKÉ OBDOBÍ, KTERÝM PROCHÁZÍTE, NENÍ TO SNADNÉ, BUĎTE PROZÍRAVÉ,
BUĎTE OBEZŘETNÉ.
NEZAPOMEŇTE, ŽE VÁS VYZÝVÁM K OBRÁCENÍ: MUSÍTE SE OBRÁTIT.
Modlete se za své bratry, kteří neusilují o obrácení.
Démoni vás na zemi stále pokoušejí. Musíte bojovat, abyste očistily své myšlenky, svou mysl
a držely se dál od zla.
PŘIPRAVTE SI TOLIK ZÁSOB, KOLIK JEN MŮŽETE PŘIPRAVIT, ZBYTEK SE ZNÁSOBÍ.
ALE PŘIPRAVTE SI JE HNED! JEŠTĚ DŘÍV, NEŽ TO NEBUDETE MOCI UDĚLAT
KVŮLI NEDOSTATKU TOHO, CO JE NEZBYTNÉ.
Udržuji vás v napětí. Jako lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista nesmíte pochybovat o ochraně
nebeských armád, protože jsme je vyslali, aby chránily Boží lid.
Naše Královna a Matka vás miluje a její mateřský plášť vás neustále přikrývá.
NEBOJTE SE BÝT OPUŠTĚNI, JSTE CHRÁNĚNI A BUDETE PO CELOU DOBU
OCHRAŇOVÁNI. NEOCHABUJTE VE VÍŘE.
Žehnám vám požehnáním, které náš Král a Pán Ježíš Kristus drží nad svými dětmi.
Svatý archanděl Michael

(*) Speciál o příštích chorobách.

2022. 22. května 2022. Připomínka poselství Ježíše ze dne 17. listopadu 2011.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com
VELKÉ ZMĚNY

Přemýšlela jsem o své blízké kamarádce, která prochází rozvodem, a o tom, jak se přizpůsobila
všem změnám, které rozvod přinesl do jejího života, když ke mně dnes Pán začal promlouvat toto
Slovo.
V tomto novém roce, kdy se po zemi valí změny, mnozí zjistí, že už nemohou žít starým způsobem.
Změna bude nutná, aby přežili. Moji lidé budou ke změně vedeni už předem.
Moji lidé k této změně povstanou, jako by ji očekávali, neboť je předem připravím na to, co přijde.
Ti, kdo jsou Mi nablízku a kráčejí po mých cestách, budou připraveni. Opravdu přijde mnoho změn,
velkých změn, o kterých nevíte.
Je nanejvýš důležité, aby moji lidé v této době šli v naprosté poslušnosti ke Mně. Není čas
na otálení, na odpor proti změnám, když je vnáším do vašich životů. Připravuji vás na to,
co vás čeká, moji lidé, a pokud se budete bránit, nebudete připraveni, až vám bude změna
vnucena. Poddejte se mému jemnému vedení.
Do světa přichází doba velkého chaosu. Stabilní systémy již nejsou stabilní, vůdci již nevedou
a neusměrňují, ale sami padají do pastí, které jim nepřítel přichystal. Některé z nich nechám
padnout, jiní budou v pokušení a podlehnou tomu, o čem vědí, že by neměli dělat. Budou
odhaleni. Doba, kdy zavedené systémy věrně fungovaly, je pryč, aby uvolnily místo změně.
Změna přichází a ti, kdo ji popírají, budou oklamáni. Ti, kdo se jí brání, budou jí násilně uchváceni
a nebudou na ni připraveni. Ti, kdo se podvolí Mně a mému vedení, budou ve Mně skryti, až změny
přijdou. Připravení a hotovi nebudou zničeni událostmi, které se brzy stanou.
Scéna byla připravena a nyní je připravena na vše, co předpovědělo mé Slovo. Muž zkázy se brzy
objeví. Přijde, aby oklamal a zničil celé lidstvo. S mnohými bude mít co do činění. Na světě je
mnoho lidí, kteří jsou ochotní být oklamáni kvůli bohatství, potěšení nebo kvůli tomu, aby byli
povýšeni mezi lidmi. Nevěří v to, co má teprve přijít, ale považují to za jakousi pohádku
vymyšlenou slabými. Nakonec poznají, že byli oklamáni.
Mé děti, zůstaňte Mi nablízku, neboť to, co přijde do světa, mnohé z vás skutečně vyděsí. Není
mou vůlí, abyste měly strach, neboť tyto věci se musí stát.
Ježíš
Tes 2, 1-4
1: Pokud jde o příchod Pána Ježíše, kolem něhož budeme shromážděni, prosíme vás, bratří,
2: abyste se nedali snadno vyvést z rovnováhy nebo vylekat nějakým projevem ducha nebo řečí či listem,
domněle pocházejícím od nás, jako by den Páně měl už nastat.
3: Žádným způsobem se nedejte od nikoho oklamat, protože nenastane, dokud nedojde ke vzpouře proti
Bohu a neobjeví se člověk nepravosti, Syn zatracení.
4: Ten se postaví na odpor a 'povýší se nade všecko, co má jméno Boží' nebo čemu se vzdává božská
pocta. Dokonce 'usedne v chrámu Božím' a bude se vydávat za Boha.

2023. 23. května 2022. Připomínka poselství Ježíše ze dne 21. ledna 2016.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

ZASLEPENÍ
Když kráčíte v tomto období novosti, přeji si, abyste se těšili z toho, že se učíte dělat věci novými
způsoby. Měním vaše priority a dělám malé úpravy ve vašem vztahu k druhým i ke Mně a ve
způsobu, jakým chodíte po Zemi.
U svých dětí si přeji dokonalost. (V duchu jsem viděla pozemského otce, který své dítě v lásce
poučuje o vyšší dokonalosti v životě). Přeji si, aby váš život napodoboval můj život na Zemi, aby
Mě lidé kolem vás mohli takto poznávat. Mnohé z mých dětí, i když vyznávají, že Mě milují,
nejednají jako Já, a tak jejich život nepřináší dobré ovoce. (V Duchu jsem viděla afroamerickou

ženu, jak čte Bibli - žije s členy rodiny - chová se zbožně a svatě, a pak se se svou rodinou hádá
a sváří. Potom jde k Bohu a obviňuje ďábla).
Nepřítel oslepil můj lid, aby si neuvědomil, jak jeho chování ovlivňuje druhé. Oslepil je před jejich
hříchy, ale Já odstraňuji závoj, takže je nyní mohou vidět.
Ježíš
3Jan 1, 2: Modlím se za tebe, milovaný, aby se ti ve všem dobře dařilo a abys byl zdráv – tak jako se dobře
daří tvé duši.
Jan 14-15: Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání;
Mt 7, 5: Pokrytče, nejprve vyjmi ze svého oka trám, a pak teprve prohlédneš, abys mohl vyjmout třísku
z oka svého bratra.
Př 3, 5-7
5: Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.
6: Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.
7: Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať.
Mt 3, 10: Sekera už je na kořeni stromů; a každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen
do ohně.
Mt 7, 17-19
17: Tak každý dobrý strom dává dobré ovoce, ale špatný strom dává špatné ovoce.
18: Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce a špatný strom nemůže nést dobré ovoce.
19: Každý strom, který nedává dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně.
2Kor 4, 4: Bůh tohoto světa oslepil jejich nevěřící mysl, aby jim nevzešlo světlo evangelia slávy Kristovy,
slávy toho, který je obrazem Božím.
Sk 9, 18: Tu jako by mu z očí spadly šupiny, zase viděl a hned se dal pokřtít.

Bojová modlitba proti strachu, traumatu, stresu a teroru

Všechny traumatické události vpouštějí do člověka démony a ti mu ještě více ztěžují zotavení. Jako
člověk, kterého Pán uzdravil z posttraumatické stresové poruchy, se s tím mohu ztotožnit. Použijte
tuto bojovou modlitbu za sebe nebo za kohokoli, kdo zažil traumatickou událost - i když se událost
stala před lety, bude mít z tohoto vysvobození prospěch. Funguje to také pro traumatizovaná
zvířata.

MODLITBA ZA VYHNÁNÍ STRACHU, TRAUMATU, STRESU A TERORU
Ve Jménu Ježíše svazuji duchy Strachu, Traumatu, Stresu a Teroru právě teď z (jméno
osoby). Stahuji z vás kůži a pálím vás hořákem Ducha Svatého a přikazuji vám, abyste
hned teď ve Jménu Ježíše odešli do nejhlubší jámy v propasti pekla. Přikazuji vám,
abyste tam zůstali a čekali na soud Nejvyššího Boha. Nikdy se nesmíte vrátit ke mně,
k (jméno osoby), ke komukoli, koho miluji, nebo ke komukoli, koho znám, nebo
k čemukoli, co vlastním, na VŠECHNY věky.
JDĚTE TEĎ, V JEŽÍŠOVĚ MOCNÉM JMÉNU!!!

Pán mi dal toto konkrétní datum pro tuto modlitbu o několik měsíců dříve. Nevím proč.
2024. Poselství Ježíše ze dne 24. května 2022.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

ŽIVOT JDE DÁL
Život na zemi pokračuje pro mé děti a děti světa, i když jeho konec je v dohledu. Lidé se žení
a vdávají, žijí, umírají a jsou pohřbíváni. Rodí se děti a jsou vychovávány. Je tu církev, práce
a plánování budoucnosti.
Mé děti, vy víte, že konec se rychle blíží. Přeji si, abyste i v době, kdy žijete své životy na zemi,
se věnovaly mé starosti o získávání duší. Je tolik lidí, kteří Mě stále neznají, a tolik z nich mě
rmoutí, že s námi nebudou v nebi. Proč tak málo mých dětí má zájem o získávání těchto duší
pro Mne? Proč trávíte svůj čas zbytečnými kratochvílemi a lehkovážnými zábavami, zatímco jiní
umírají a jsou posíláni do pekla? Jak je možné, že vám na tom nezáleží?
Každý z vás bude skládat účty ze svého času na zemi. Připravte si odpověď na tyto otázky,
protože jim budete brzy čelit. Váš čas na zemi je již téměř u konce.
Ježíš
Př 11, 30: Ovoce spravedlivého je jako strom života, a kdo se ujímá duší, je moudrý.
Mt 24, 37-42
37: Až přijde Syn člověka, bude to jako za dnů Noeho:
38: Jako tehdy před potopou hodovali a pili, ženili se a vdávaly až do dne, kdy Noe vešel do korábu,

39: a nic nepoznali, až přišla potopa a zachvátila všecky – takový bude i příchod Syna člověka.
40: Tehdy budou dva na poli, jeden bude přijat a druhý zanechán.
41: Dvě budou mlít obilí, jedna bude přijata a druhá zanechána.
42: Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde.

2025. Poselství Ježíše ze dne 25. května 2022.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com
JEN NA ČAS
Nebezpečí pro mé děti přichází náhle z noční oblohy. Nebezpečí bez varování. Mnoho z mých dětí
bude té noci odvedeno domů. Děti, buďte připraveny.
Té noci zahynou i mnozí nespasení a potká je úplně jiný osud. Modlete se, mé děti - modlete se za
ně, neboť jejich duše jsou v mých očích tak vzácné (slyším v jeho hlase při tom strašný zármutek).
Modlete se, abych je předem zachránil, aby přišly sem a nebyly té noci předány Satanovi.
Zlý spřádá plány proti mému lidu a na čas zvítězí, ale jen na čas. A pak ho čeká jeho vlastní osud.
Moji lidé budou v té době trpět, ale nepůjdou sami, protože Já s nimi kráčím na každém kroku
a mé pomazání na nich během jejich utrpení jim udělá radost, stejně jako ji udělalo učedníkům.
Nebojte se času, který je před vámi, mé děti. Mnohé z vás u toho nebudou. Ty z vás, které budou,
Mi důvěřují. Mohu vám utrpení učinit radostí, když Mi budete sloužit v tomto posledním období
na zemi.
Ježíš
Lk 12, 16-20
16: Pak jim pověděl toto podobenství: "Jednomu bohatému člověku se na polích hojně urodilo.
17: Uvažoval o tom a říkal si: ' Co budu dělat, když nemám kam složit svou úrodu?'
18: Pak si řekl: 'Tohle udělám: Zbořím stodoly, postavím větší a tam shromáždím všechno své obilí
i ostatní zásoby
19: a řeknu si: Teď máš velké zásoby na mnoho let; klidně si žij, jez, pij, buď veselé mysli.'
20: Ale Bůh mu řekl: 'Blázne! Ještě této noci si vyžádají tvou duši, a čí bude to, co jsi nashromáždil?'
Zj 13, 1-8
1: Tu jsem viděl, jak se z moře vynořila dravá šelma o deseti rozích a sedmi hlavách; na těch rozích deset
královských korun a na hlavách jména urážející Boha.
2: Ta šelma, kterou jsem viděl, byla jako levhart, její nohy jako tlapy medvěda a její tlama jako tlama lví.
A drak jí dal svou sílu i trůn i velikou moc.
3: Jedna z jejích hlav vypadala jako smrtelně raněná, ale ta rána se zahojila. A celá země v obdivu šla
za tou šelmou;
4: klekali před drakem, protože dal té šelmě svou moc, a klekali také před šelmou a volali: "Kdo se může
rovnat té dravé šelmě, kdo se odváží s ní bojovat?"
5: A bylo jí dáno, aby mluvila pyšně a rouhavě a měla moc po čtyřicet dva měsíce.

6: A tak otevřela ústa a rouhala se Bohu, jeho jménu i jeho příbytku, všem, kdo přebývají v nebi.
7: A bylo jí dáno, aby vedla válku proti svatým a aby nad nimi zvítězila. Dostala moc nad každým kmenem,
národem, jazykem i rasou;
8: budou před ní klekat všichni obyvatelé země, jejichž jména nejsou od stvoření světa zapsána v knize
života, v knize toho zabitého Beránka.
Lk 21, 36: Buďte bdělí a proste v každý čas, abyste měli sílu uniknout všemu tomu, co se bude dít, a mohli
stanout před Synem člověka.

2026. Poselství Ježíše ze dne 21. května 2022.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

MUSÍTE VĚŘIT TOMU, ŽE NEJSTE SAMI

Moji milovaní lidé:
Přijměte mé Nejsvětější Srdce spolu s mým požehnáním.
ZŮSTÁVÁM S KAŽDÝM Z VÁS.
KAŽDÝ ČLOVĚK SE ROZHODNE, ZDA MI CHCE OTEVŘÍT DVEŘE SVÉHO SRDCE.
Celé nebe stojí před mými dětmi, aby jim pomohlo, a vy byste se neměly bát toho, co přijde,
ale měly byste důvěřovat mé ochraně. Musíte věřit tomu, že nejste sami.
Žijete v rámci Očišťování, které je v této době nezbytné pro záchranu mých dětí.
"Vlci v rouchu beránčím" [Mt 7, 15] se snaží plnit příkazy antikrista a živit pekelného draka, aby
mohl růst podporou nemravnosti, vyvražďování nevinných a ničení rodiny prostřednictvím zákonů
odporujících této milované instituci.

MÁ MATKA VÁS VYZVALA K POKÁNÍ, A PŘESTO JSTE SE NEKÁLI…
Praporem této generace je hanebnost a nemravnost. Člověk podal ruku ďáblu, a proto tresty
nepřestanou. Budou tak silné, že si je nemůžete představit.
Utrpení lidstva není daleko od vás, ale jen okamžik. I nadále budete pošetile přehlížet a popírat
znamení a signály, dokud lidstvo nezachvátí hladomor a nářek spojený se sociálními nepokoji se
nebude rozléhat po celé zemi.
TENTO HLADOMOR JE NEZBYTNÝ PRO ANTIKRISTA, ABY NA NÁRODY PŮSOBIL SVOU
SILOU A PŘINUTIL JE ZAPEČETIT SE (*), ABY SI OPATŘILY POTRAVINY, LÉKY,
A NAKONEC JE OVLÁDL.
Můj milovaný lide, nemoc postupuje, jedna za druhou jsou posílány k lidstvu, aby je udržovaly ve
strachu a omezenosti. Toto kožní onemocnění bylo pro vás předvídáno, nemoci nepřicházejí samy
od sebe.
Modlete se, pojďte ke Mně, JÁ JSEM VÁŠ BŮH [Jan 8, 28].
Moji milovaní lidé, není to jen bolest, kterou bude trpět můj lid.
V HLAVNÍCH SVATYNÍCH KAŽDÉ ZEMĚ ZASVĚCENÝCH MÉ NEJSVĚTĚJŠÍ MATCE
SE BUDE PO TŘI HODINY KONAT ZÁZRAK MATEŘSKÉ LÁSKY. MOJE MATKA VÁS
UPOZORNÍ PŘEDEM.
Děti, nejste samy, udržujte svou víru živou a pevnou. JÁ JSEM VÁŠ BŮH.
Modlete se, mé děti, modlete se za Itálii, bude silně trpět.
Modlete se, mé děti, modlete se, Japonsko se bude třást s velkou silou.
Modlete se, mé děti, modlete se, moji lidé nebudou opuštěni bez ohledu na to,
jak kritická bude doba.
Modlete se, mé děti, modlete se, noc přijde v mžiku oka.
Můj lide, můj kříž je znamením spásy a vykoupení, noste jej s sebou.
JÁ JSEM VÁŠ BŮH A NIKDY VÁS NEOPUSTÍM.
Žehnám vám mou Láskou.
Váš Ježíš

(*) Přijmout značku antikrista (čip).

2027. Poselství Ježíše ze dne 26. května 2022.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

SELHÁNÍ EKONOMICKÝCH SYSTÉMŮ

Mé děti jsou Mi tak drahé. Všechny duše jsou Mi drahé.
V tomto čase přináším události, abych probudil ty, kteří byli ukolébáni k spánku nepřítelem svých
duší. Děti, Satan si přeje, abyste si udělaly pohodlí ve svém hříchu, abyste uvěřily, že je ještě
mnoho času, zatímco není. Přeje si, abyste věřili, že v této době přijde nějaké zázračné řešení
všech problémů na zemi, a ono nepřijde. Řekl jsem vám, že toto je čas, kdy se má vše naplnit.
Stále ještě nevěříte?
Ve svém milosrdenství začnu v tomto čase vést mnohé na poušť, protože ekonomické systémy
selhávají, protože všichni světoví vůdci je nedokážou vrátit do normálu. Vskutku, ať se snaží
sebevíc, nemohou, neboť jsem to Já, kdo způsobil, že selhaly, abych získal pozornost všech duší
na světě.
Nyní je čas, abyste si vypraly svá roucha a očistili je, neboť brzy přijde válka a mnohé z vás tuto
velkou válku nepřežijí. Zlý se brzy objeví a Já si přeji, aby mé děti, které chodí v počestnosti,
neviděly zkaženost, která v té době naplní zemi, protože zvrhlost lidí se stane viditelnou všem.
Ježíš
Iz 1, 4: Ach, pronárode hříšný, lide obtížený vinou, potomstvo zlovolníků, synové šířící zkázu!
Opustili Hospodina, Svatého, Boha Izraele, znevážili, odcizili se mu.
Iz 17, 7: V onen den vzhlédne člověk k tomu, který ho učinil, a jeho oči budou patřit k Svatému
Izraele.
Sd 16, 19-20
19: Ona ho uspala na klíně, zavolala jednoho muže a dala oholit sedm pramenů vlasů na jeho hlavě.
Tak se stala příčinou jeho ponížení. Jeho síla od něho odstoupila.
20: Křikla: "Samsone, jdou na tebe Pelištejci!" Procitl ze spánku a pomyslil si: "Dostanu se z toho
jako dosud vždycky a pouta setřesu." Nevěděl, že Hospodin od něho odstoupil."
Př 6, 9-11
9: Jak dlouho, lenochu, budeš ležet? Kdy se probudíš ze svého spánku?
10: Trochu si pospíš, trochu zdřímneš, trochu složíš ruce v klín a poležíš si
11: a tvá chudoba přijde jak pobuda a tvá nouze jako ozbrojenec.
Ef 5, 14-15
14: A kde se rozjasní, tam je světlo. Proto je řečeno: Probuď se, kdo spíš, vstaň z mrtvých, a zazáří
ti Kristus.
15: Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří;

2028. Poselství Ježíše ze dne 27. května 2022.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

CELÝ SVĚT V ROZRUCHU
Co budete dělat, mé děti, až se celý svět rozbouří? Jak budete reagovat? Musím nějak upoutat
jejich pozornost na sebe, abych je mohl zachránit, než bude pozdě. Přichází tolik zkázy a zbývá tak
málo času. Kdyby to jen to jen věděli.
Kdyby jen věděli, jak blízko peklu ve skutečnosti jsou, utíkali by ke Mně. Kdyby jen věděli, jaká
temnota a muka je čekají, pokud budou nadále odmítat Mne, jediného pravého Boha. Kdyby jen
věděli, jak moc je miluji.
Brzy bude celý svět ve varu, protože zasáhnu ekonomiku světa způsobem, který člověk nemůže
ovlivnit.
Ježíš
Iz 1, 4: Ach, pronárode hříšný, lide obtížený vinou, potomstvo zlovolníků, synové šířící zkázu!
Opustili Hospodina, Svatého, Boha Izraele, znevážili, odcizili se mu.
Iz 17, 7: V onen den vzhlédne člověk k tomu, který ho učinil, a jeho oči budou patřit k Svatému
Izraele.
Sd 16, 19-20
19: Ona ho uspala na klíně, zavolala jednoho muže a dala oholit sedm pramenů vlasů na jeho hlavě.
Tak se stala příčinou jeho ponížení. Jeho síla od něho odstoupila.
20: Křikla: "Samsone, jdou na tebe Pelištejci!" Procitl ze spánku a pomyslil si: "Dostanu se z toho
jako dosud vždycky a pouta setřesu." Nevěděl, že Hospodin od něho odstoupil.
Př 6, 9-11
9: Jak dlouho, lenochu, budeš ležet? Kdy se probudíš ze svého spánku?
10: Trochu si pospíš, trochu zdřímneš, trochu složíš ruce v klín a poležíš si
11: a tvá chudoba přijde jak pobuda a tvá nouze jako ozbrojenec.
Ef 5, 14-15
14: A kde se rozjasní, tam je světlo. Proto je řečeno: Probuď se, kdo spíš, vstaň z mrtvých, a zazáří
ti Kristus.
15: Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří;
Mt 6, 20: Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani rez a kde je zloději nevykopávají a nekradou.
Mt 6, 24-26
24: Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat, k jednomu
se přidá a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku.
25: Proto vám pravím: Nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe.
Což není život víc než pokrm a tělo víc než oděv?
26: Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol, a přece je váš nebeský Otec živí.
Což vy nejste o mnoho cennější?

2029. 28. května 2022. Připomínka poselství Ježíše ze dne 25. ledna 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

MODLETE SE!

Mé děti, modlete se teď. Modlete se velmi horlivě, abyste byly považovány za hodné uniknout
těmto věcem, které mají brzy přijít. Modlete se, aby vaši milovaní byli shledáni
za hodny uniknout těmto věcem, které mají brzy přijít. Začnou velmi brzy, a až začnou, začnou
velmi náhle.
V okamžiku, kdy to začne, mnoho tisíc lidí skončí. Pak už pro ně nebude žádná příležitost
se kát a být zachráněni. Vy, kteří nyní vědí, kteří vědí v předstihu času, jste zodpovědní
se modlit za tyto ztracené duše. Požaduji, abyste za ně pozvedly své modlitby ke Mně každý den,
abych je mohl zachránit. Přeji si, abyste pozvedli své modlitby každý den, abych mohl zachránit ty,
které milujete a kteří jsou ztracení.
Mé děti, neotálejte, neboť čas je mnohem kratší, než si myslíte. Neodkládejte pozvednout tyto
modlitby ke Mně, neboť váš čas na zemi může být zkrácen, protože brzy vezmu mnoho soucitných
domů, aby mohly uniknout tomu, co má přijít. Nedomnívejte se, že máte roky a roky k tomu,
abyste si to naplánovali.
Neodkládejte, co vám říkám, abyste učinili dnes!
Tuto noc bude od vás vyžádána vaše duše.
Ježíš

Lk 21, 34-36
34: Mějte se však na pozoru, ať vaše srdce není zatíženo omamnými opojeními a životními starostmi,
aby onen den vás nezastihl znenadání
35: jako léčka; přijde totiž na všechny, kdo přebývají na celé zemi.
36: Proto buďte bdělí a modlete se po všechen čas, abyste všemu tomu, co se má stát, mohli uniknout
a obstát před Synem člověka.
1Tim 2, 1-4
1: První věc, ke které tě vybízím, je toto: Ať se konají modlitby prosebné, přímluvné i děkovné za všecky
lidi,
2: za krále a všechny ty, kdo zaujímají odpovědné postavení, abychom mohli vést život pokojný a klidný,
v samé zbožnosti a počestnosti.
3: Tak se to líbí Bohu, našemu spasiteli, a tak to rád vidí.
4: On chce, aby se všichni lidé zachránili a došli k poznání pravdy.

Lk 19, 10: Syn člověka přece přišel hledat a zachránit, co je ztraceno.
Mt 9, 37: Tu řekl svým učedníkům: Žeň je bohatá, ale dělníků je málo.
Lk 12, 15-21
15: Pak jim řekl: "Dejte si pozor a chraňte se před každou chamtivostí. Neboť i když má někdo
nadbytek majetku, tím jeho život ještě není zajištěn."
16: Pověděl jim toto podobenství: "Jednomu bohatému člověkovi se na poli hojně urodilo.
17: Uvažoval tedy sám u sebe: Co udělám? Vždyť už ani nemám kam tu svou úrodu uložit.
18: Tohle udělám, řekl si, strhnu své stodoly, vystavím větší a tam složím všechno své obilí i své zásoby.
19: Pak mohu říct své duši. Duše, máš velké zásoby na mnoho let. Pohověj si, jez, pij, vesel se!
20: Bůh mu však řekl: Blázne, ještě této noci bude od tebe vyžádána tvá duše, a čí bude pak to,
co jsi naskládal?
21: Tak to dopadá s tím, kdo si hromadí poklady, ale není bohatý před Bohem."

2030. 29. května 2022. Připomínka poselství Ježíše ze dne 18. listopadu 2020.
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POVZNESTE SE NAD TO

Povzneste se nad to.
Berte s nadhledem vše, co spatříte, že se stane ve vašem světě, mé děti. Vše bylo předpověděno v
mém svatém Slovu a mnoha proroky, které jsem v průběhu let poslal.
Celý můj slavný plán se blíží k závěru a všichni uvidí a poznají, že jen Já sám jsem Bůh všech.
Připravte své srdce a své domovy na toto poslední období, neboť uvidíte mnoho věcí, které
neočekáváte. Zlo povstane a stane se horším a horším a váš svět bude zaplaven násilím
a zvrhlostí, ale ti, kdo Mě znají, kdo půjdou se Mnou, kdo usilují konat všechnu mou vůli,
nepotřebují se bát, neboť před koncem shromáždím mou Nevěstu (a vezmu ji ze světa).
Ježíš

Iz 40, 31: Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly; vznášejí se jak orlové, běží bez
únavy, jdou bez umdlení.
Př 24, 10: Budeš-li v čas soužení liknavý, budeš se svou silou v úzkých.
Př 24, 15-17
15: Svévolníku, nestroj úklady obydlí spravedlivého a nepleň místo, kde on odpočívá!
16: Spravedlivý, i když sedmkrát padne, zase povstane, svévolníci zaklopýtnou a zle končí.

17: Neraduj se z pádu svého nepřítele, nejásej nad jeho klopýtnutím ani v srdci,
18: nebo to Hospodin uvidí a bude to zlé v jeho očích a odvrátí od něho svůj hněv.
Př 24, 19-20
19: Nerozčiluj se kvůli zlovolníkům, nezáviď svévolníkům.
20: Zlý žádnou budoucnost nemá, svévolníkům zhasne světlo.

2031. 30. května 2022. Připomínka poselství Ježíše ze dne 18. srpna 2020.
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ZVAŽTE SVÉ VOLBY

Mé děti, jste zabrány do starostí vašeho světa, přestože vaše oči by se měly dívat na Mne
a do mého svatého Slova, protože celý váš svět se nyní mění.
Brzy přijde vítr, který změní vše a nic nezůstane takové, jak to znáte. Jste v období změn
a tyto změny nebudou dobré. Nemůžete změnit to, co přichází, jen se na to připravit a oddat se
modlitbě.
Těm, kteří ve Mne skutečně věří a chodí po mých cestách: Čas, který vám na Zemi zbývá,
je vskutku velmi krátký. Ostatní zůstanou déle, abych je mohl očistit dřív, než je zavolám domů ke
Mně. Všichni se teď musíte připravit, jelikož čas přípravy je téměř pryč. Až bude pryč, už na to víc
času nebude.
Mé děti, co byste dnes dělaly, kdybyste věděly, že na zemi vám zbývají jen týdny nebo měsíce?
Byla by vaše slova a činy laskavější k těm, které znáte? Strávily byste čas stejným způsobem?
Nechaly byste odvést svou pozornost ode Mne?
Vy víte, že se vás nepřítel snaží rozptýlit. Chápete, proč pracuje tak intenzivně, aby udělal tuto
věc? Je to proto, že jeho čas je krátký – velmi krátký. Váš je ještě kratší. Přejete si zůstat pozadu a
být očišťovány?
Zvažte své možnosti, mé děti. Zvažte pečlivě každé slovo, které vyslovíte. Každé slovo,
které vyslovíte, a každá chvíle, kterou prožijete teď, se nyní počítá pro vás nebo proti vám
v konečném zúčtování. Starejte se o záležitosti vašeho Otce a modlete se za ztracené duše, které
mě jinak nikdy nepoznají, abyste mohly stát přede mnou a vydat Mi dobrý počet
o posledních chvílích, které jste strávily tady na zemi.
Vrátíte se domů mnohem dřív, než si myslíte.
Ježíš

Ef 5, 27: tak si on sám připravil církev slavnou, bez poskvrny, vrásky a čehokoli podobného,
aby byla svatá a bezúhonná.
Žid 12, 1-8
1: Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás
tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo,

2: s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Místo radosti, která se mu
nabízela, podstoupil kříž, nedbaje na potupu; proto usedl po pravici Božího trůnu.
3: Myslete na to, co všecko on musel snést od hříšníků, abyste neochabovali a neklesali na duchu.
4: Ještě jste v zápase s hříchem nemuseli prolít svou krev.
5: Což jste zapomněli na slova, jimiž vás Bůh povzbuzuje jako své syny: "Synu můj, podrobuj se kázni
Páně a neklesej na mysli, když tě kárá.
6: Koho Pán miluje, toho přísně vychovává, a trestá každého, koho přijímá za syna."
7: Podvolujte se jeho výchově; Bůh s vámi jedná jako se svými syny. Byl by to vůbec syn, kdyby ho otec
nevychovával?
8: Jste-li bez takové výchovy, jaké se dostává všem synům, pak nejste synové, ale cizí děti.
Iz 18, 1-6
1: Běda zemi okřídleného hmyzu při řekách Kúše;
2: posílá vyslance po moři, po vodní hladině v plavidlech šáchorových. Jděte, poslové hbití,
k urostlému pronárodu s lesklou pletí, k lidu daleko široko obávanému, k pronárodu nesrozumitelné řeči,
který poražené pošlapává, jehož zemí protékají řeky!
3: Všichni obyvatelé světa, vy, kdo přebýváte na zemi, až se vyzdvihne na horách korouhev, uvidíte, až se
zatroubí na polnici, uslyšíte.
4: Neboť Hospodin mi praví toto: "Klidně budu přihlížet ze svého stanoviště, budu jak sálavé horko v záři
slunce, jako rosný oblak v horku žní.
5: Přede žněmi, když odkvete réva a květenství se promění ve zrající hrozen, tu se jalové výhonky odřežou
vinařským nožem a odnože se odstraňují, vylamují.
6: Vesměs budou zanechány dravému ptactvu hor a zvířectvu země, takže dravé ptactvo na nich stráví
léto a veškeré zvířectvo země na nich bude zimovat."
Jer 7, 30-33
30: Judští synové se dopouštěli toho, co je zlé v mých očích, je výrok Hospodinův. V domě, který
je nazýván mým jménem, postavili ohyzdné modly, a tak jej poskvrnili.
31: V Tófetu, který je v Údolí syna Hinómova, postavili posvátná návrší a spalovali své syny a své dcery
ohněm. To jsem jim nepřikázal, ani mi to nepřišlo na mysl.
32: Proto hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy se už nebude říkat: 'Tófet' ani 'Údolí syna
Hinómova', nýbrž 'Údolí vraždění'. V Tófetu se bude pohřbívat, a až nebude místo,
33: stanou se mrtvoly tohoto lidu pokrmem nebeskému ptactvu a zemskému zvířectvu, jež nikdo
nevyplaší.
Joz 24, 14-15
14: Bojte se tedy Hospodina a služte mu bezvýhradně a věrně. Odstraňte božstva, kterým vaši otcové
sloužili za řekou Eufratem a v Egyptě, a služte Hospodinu.
15: Jestliže se vám zdá, že sloužit Hospodinu je zlé, vyvolte si dnes, komu chcete sloužit: zda božstvům,
kterým sloužili vaši otcové, když byli za řekou Eufratem, nebo božstvům Emorejců,
v jejichž zemi sídlíte. Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu.“
Lev 26, 20-28
20: Nadarmo bude spotřebována vaše síla. Země vám nedá svůj výnos a stromoví v zemi neponese ovoce.
21: Jestliže mi i pak budete odporovat a nebudete mě chtít poslouchat, přidám vám sedmkrát víc ran pro
vaše hříchy.
22: Pustím na vás polní zvěř. Ta vás připraví o děti, vyhubí váš dobytek a ztenčí vaše řady; vaše cesty
zpustnou.

23: Jestliže se tím nedáte ode mne napomenout a budete mi dále odporovat,
24: i já se vám budu stavět na odpor a budu vás bít sedmkrát víc za vaše hříchy.
25: Uvedu na vás meč pomsty, aby pomstil porušování smlouvy. Shromáždíte-li se do svých měst, pošlu
mezi vás mor a budete vydáni do rukou nepřítele.
26: Až vám zlomím hůl chleba, bude deset žen pro vás péci chléb v jediné peci a budou vám odvažovat
chléb na příděl. Budete jíst, ale nenasytíte se.
27: Jestliže mě ani přesto neuposlechnete a budete mi dále odporovat,
28: i já se vám budu stavět na odpor v rozhořčení a budu vás trestat sedmkrát víc za vaše hříchy.

2032. Poselství Ježíše ze dne 27. května 2022.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

CO NENÍ LÁSKA, TO MI NEPATŘÍ

Moji milovaní lidé:
MÉ POŽEHNÁNÍ NA VÁS STÁLE SPOČÍVÁ.
Každým činem a každou prací pro společné dobro mé požehnání pro můj lid všeobecně vzrůstá.
UDRŽUJTE SI VÍRU, osobně ji musíte neustále rozvíjet, aby se posílila a jednota s mým Domem
byla větší a pevnější. Nezanedbávejte modlitbu, zpověď a náležitě připravené přijímání.
Moje církev bude silně zkoušena. Vyzývám vás, abyste neztráceli víru: "Já jsem váš Bůh" [Ex 3,14].
Moje církev bude zkoušena, aby byla očištěna a zlo, které do ní proniklo, bylo vyhnáno.
Moje církev bude čelit bolesti, smutek ji zahalí. V tomto čase utrpení se uchylte ke Mně a k mé
Matce.

UCHOVEJTE SI POKOJ, tak zničený lidským pokolením, tak deformovaný a znevážený.
Odhalíte závažné lži, kterými nasytili vaši mysl myšlenkami a soudy odporujícími Lásce a Pravdě.
Jako lidstvo jste byli uvedeni do smrtelné nouze. V této době jste ekonomicky závislí na
technologiích a lidstvo udělá, co je nutné, aby získalo to, co považuje za nezbytné pro život.
Velmoci odpálí zbraně… Můj lid bude trpět až do vyčerpání. To způsobí síly, které slouží zlu
a chtějí Mě sesadit z trůnu.
Žijete ve stavu pohotovosti kvůli kožnímu onemocnění, které jsem vám již oznámil. Tím to však
nekončí, ale objeví se jiná kožní nemoc, kterou vytvoří zneužitá věda, jíž je dnešní Herodes.
Vytrvejte, mé děti, buďte pozorné k léčivým rostlinám, které vám můj Dům dal poznat a vysvětlil
jejich použití (*).
MILUJI VÁS, MÉ DĚTI, A PŘEJI KAŽDÉMU Z VÁS DOBRO. Proto vás vyzývám, abyste
se označily svěcenou vodou, stejně jako ve vašich domech musí zůstat dveře a okenní rámy
zapečetěny svěcenou vodou.
Světový mír je v nejnapjatějším stavu. Bez ohledu k lidem, spojenci zla způsobí lidstvu velkou
spoušť za cenu těžkých ztrát na životech. Ďábel pohrdá životem, a proto je odhodlán jednat proti
životu a podporovat rozdělení.
Moji lidé musí jít, aniž by se od sebe odlišovali novinkami, které jim budou předkládány, neboť jsou
pastmi Zlého, aby je podrobil svým zlovolným plánům.
Mé děti budou žít v napětí a neustálém hněvu, v zuřivosti proti svým bližním… Uvidíte, jak lidé
bezdůvodně zabíjejí druhé pro své uspokojení.
TAKTO KRÁČÍ LIDSTVO: V HNĚVU, ANIŽ BY ZNALO JEHO PŘÍČINU.
ALE JÁ ZNÁM PŘÍČINU: JE TO ĎÁBEL, KTERÝ JEDNÁ, ABY SE BRZY ZMOCNIL LIDSTVA.
Bojujte zbraněmi mé Lásky. Co není láska, to mi nepatří.
Žehnám vám, moji lidé, žehnám vám. Miluji vás.
Váš Ježíš

(*) Speciál o přicházejících chorobách.

2033. Poselství Ježíše ze dne 31. května 2022.
Nástroj: Glynda Linkous (USA, https://wingsofprophecy.blogspot.com

KOMU BUDETE SLOUŽIT?
Mé děti si neuvědomují, jak špatný bude svět brzy před mým návratem.
Až vaše hospodářství zkrachuje, zvolíte si ještě Mne, abyste Mi sloužili? Až do vaší země přijde
válka a mnozí zemřou nebo budou hladovět, stále si zvolíte Mne, abyste Mi sloužili? Až si za to
málo peněz, které máte, nekoupíte nic k jídlu, stále si zvolíte, že Mi budete sloužit? Až se členové
rodiny obrátí a budou na sebe vzájemně útočit, aby přežili, budete Mě ještě nazývat svým Pánem?
Až se objeví noví vůdci, kteří proti vám vydají zákony, podle nichž se již nebudete moci najíst, aniž
byste prodali svou duši, budu stále vaším Bohem?
Kdo se rozhodne Mi sloužit, až vám bude odebráno veškeré pohodlí, děti? Jste si jistí svou
odpovědí? Když nebudu moci vyslyšet vaše modlitby, budete Mě stále milovat tak jako nyní, když
mohu?
Koho si zvolíte v onen den, kdy vám všechno vezmou, když nepřijmete znamení mého nepřítele?
Jakmile se jednou rozhodnete proti Mně, už nebude žádného návratu ke Mně – pak budete patřit
Satanovi.
Ježíš
Zj 13, 16-18
16: A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele
cejch,
17: aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména.
18: To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo
šest set šedesát šest.
Zj 14, 9-11
9: Za nimi letěl třetí anděl a volal mocným hlasem:"Kdo kleká před šelmou a před její sochou, kdo přijímá
její cejch na čelo či na ruku,
10: bude pít víno Božího rozhorlení, které Bůh nalévá neředěné do číše svého hněvu; a bude mučen ohněm
a sírou před svatými anděly a před Beránkem.
11: A jeho muka neuhasnou na věky věků a dnem ani nocí nedojde pokoje ten, kdo kleká před šelmou
a jejím obrazem a nechal si vtisknout její jméno."
Zj 20, 4: Viděl jsem trůny a na nich usedli ti, jimž byl svěřen soud. Spatřil jsem také ty, kdo byli sťati pro
svědectví Ježíšovo a pro slovo Boží, protože nepoklekli před dravou šelmou ani jejím obrazem a nepřijali
její znamení na čelo ani na ruku. Nyní povstali k životu a ujali se vlády s Kristem na tisíc let. –

2034. Poselství Ježíše ze dne 1. června 2022.
Nástroj: Glynda Linkous USA, https://wingsofprophecy.blogspot.com
MODLETE SE
Mé děti, některé z vás si zde ukládají tolik pokladů. Mám velkou radost z vašeho zájmu o mé
království. Zatímco jiné si chodí ven hrát, vy jste pilné a staráte se o duše. Budete za to velmi
poctěni a odměněni.
Ostatní mé děti si neuvědomují, jak skutečně pozdní nastala hodina. Mým dětem v Americe: válka
brzy dorazí do vaší země. Stane se to náhle a bez varování. Buďte připraveny na to, co přijde.
Modlete se, mé děti. Modlete se, aby vaše rodiny byly chráněny. Modlete se, aby váš dům a ti,
kdo jsou v něm, byli ponecháni bez povšimnutí, jako před dávnými časy, kdy anděl smrti minul
Izraelity v Egyptě. Modlete se. Modlete se za záchranu všech, které milujete, protože pokud
zemřou ve svém hříchu, už je zde neuvidíte a budou trpět strašná muka po celou věčnost.
Modlete se!
Ježíš
Mt 6, 19-20
19: Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde je zloději vykopávají a kradou.
20: Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani rez a kde je zloději nevykopávají a nekradou.
Ef 5, 15-17
15: Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří;
16: nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé.
17: Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně.
Fil 4, 6: Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti
Bohu.
Ex 12, 23: Až Hospodin bude procházet zemí, aby udeřil na Egypt, uvidí krev na nadpraží a na obou
veřejích. Hospodin ty dveře pomine a nedopustí, aby do vašeho domu vešel zhoubce a udeřil na vás.

2035. Poselství Ježíše ze dne 2. června 2022.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com
HODNOTA VAŠICH MODLITEB
Mé děti, jak to, že stále nechápete hodnotu svých modliteb? I ta nejkratší modlitba přináší v této
době odpověď. I ta nejkratší modlitba za ztracenou duši bude nyní vyslyšena. Jak to, že nemáte
zájem o ztracené, když jste samy byly kdysi ztraceny?
Žádal jsem vás, abyste se každý den modlily za ztracené duše, a vy se přesto celý den věnujete
lehkomyslnostem a říkáte, že nemáte čas. Já jsem původcem času. Já jsem Ten, kdo rozhoduje
o tom, jak krátký nebo dlouhý bude váš čas na zemi. Žádám vás, abyste se modlily.

Modlete se, mé děti, už to neodkládejte! Modlete se za ty, kteří budou navždy ztraceni,
jestli za ně nepronesete modlitbu. Odměna pro vás bude vskutku veliká, budete-li se modlit.
Ježíš
1Thes 5, 17-19
17: V modlitbách neustávejte.
18: Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás.
19: Plamen Ducha nezhášejte.
Př 11, 30-31
30: Ovoce spravedlivého je jako strom života, a kdo se ujímá duší, je moudrý.
31: Hle, spravedlivý dochází na zemi odplaty, tím spíše svévolník a hříšník.

2036. Poselství Ježíše ze dne 3. června 2022.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com
ROZDÍL

Mé děti, jak cenných je pět minut vašeho času? Jak cenná je jedna minuta?
Každá duše má pro Mne nevyčíslitelnou hodnotu. Kdyby mé děti skutečně pochopily, jakou
hodnotu přikládám jedné duši, nikdy byste se nepřestaly modlit.
Když se modlíte za jednu ztracenou duši a Já zachráním tuto osobu, půjde pak vydávat
svědectví někdy stovkám nebo tisícům dalších. Mnoho dalších duší může přijít do mého
království díky té jedné duši, za kterou jste se modlili, a vy budete za každou z nich odměněny.
Jakou cenu má pět minut vašeho času, když přivedete jednu duši?
Ježíš
Ef 5, 16: Nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé.
Př 11, 30-31
30: Ovoce spravedlivého je jako strom života, a kdo se ujímá duší, je moudrý.
31: Hle, spravedlivý dochází na zemi odplaty, tím spíše svévolník a hříšník.

2037. Poselství Ježíše ze dne 4. června 2022.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

CO JSTE ZASELI, TO SKLIDÍTE
Mé děti, moje Slovo je vždy pravdivé. Kéž by si lidstvo uvědomilo, že celé mé Slovo je vždy
pravdivé. Můžete v něm najít odpovědi, které tam hledáte. Můžete tam vidět, co vás čeká
v budoucnosti. Tam, v mém Slovu. Jak jste zaseli, tak budete sklízet.
Ti, kdo chodí po mých cestách, kdo se snaží ve všem plnit mou vůli, ti, kdo dbají na to, aby se
k lidem kolem sebe chovali tak, jak si přeji, aby se chovali, budou v nadcházejícím čase trpět jen
velmi málo. Pokud jste prokázali mnoho milosrdenství, mnoho milosrdenství vám bude prokázáno.
Ti, kdo jsou milosrdní, jsou mé pravé děti.
Ale ti, kteří nedbají na mé Slovo, ti, kteří jsou lhostejní k druhým, kteří se snaží zalíbit jen sami
sobě, kteří se málo starají o city lidí kolem sebe, připravte se, protože pro vás přijde mnoho
zármutku. Budete sklízet to, co jste zaseli. Čeká vás strádání, protože jste si vybrali kamenitou
cestu místo té snadné.
Ježíš
Gal 6, 7-9
7: Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí.
8: Kdo zasévá pro své sobectví, sklidí zánik, kdo však zasévá pro Ducha, sklidí život věčný.
9: V konání dobra neumdlévejme; neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas.
Mt 5, 7: Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství.

2038. Poselství Ježíše ze dne 2. června 2022.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

JÁ NEBUDU NIKDY PORAŽEN

Moje milované děti:
POKRÝVÁM VÁS LÁSKOU MÉHO DUCHA, ABYCH VÁS OBDAŘIL VŠÍM, CO JE NEZBYTNÉ,
ABY MÉ DĚTI MOHLY PRACOVAT V MÉM KRÁLOVSTVÍ.
Můj lid půjde cestou mého umučení.
Můj lid ponese můj kříž – ano, můj kříž slávy a majestátu.
Bez strachu z mého kříže, mé děti jej ponesou, aby na něm zanechaly vše, co je hříchem.
Mé děti, je třeba, abyste pochopily, že člověk, který žije z těla a pro tělo, nerozumí záležitostem
Ducha; (Gal 5, 16,17 a 6, 8) bude konat a působit v těle, daleko od mé vůle.
Mé děti tráví život v neustálém obrácení, snaží se vzdalovat všemu, co je ze světa, modlí se
a obětují za obrácení svých bratří, těch, kteří žijí světsky.
Moji lidé, žijte, jdouce vpřed, navigujte a usilujte pokračovat ruku v ruce s mou Blahoslavenou
Matkou, aby vás má Matka mohla pozvednout, až budete mít pocit, že už nemůžete dál.
PŘIPRAVTE SE DUCHOVNĚ TEĎ!
V mých dětech kvasí hněv a ztrácejí zdravý rozum, když se navzájem utkávají, posedlí ďáblem,
který v této chvíli postupuje s vědomím, že je již poražen mou Nejsvětější Matkou.
MOJI MILOVANÍ, HLADOMOR SE BLÍŽÍ BEZ VAROVÁNÍ. V některých zemích již nastal
nedostatek, a přesto lidé mými výzvami pohrdají. Při hladomoru je lidská bytost rozrušena
nedostatkem toho, co potřebuje, a povstání se budou šířit z jedné země do další jako mor.
Mocní tohoto světa jim nabídnou pomoc výměnou za to, že se přidají k Antikristovi.

Modlete se, mé děti, modlete se za Střední východ.
Modlete se, mé děti, modlete se za své bratry, kteří trpí válkou.
Modlete se, mé děti, modlete se před pohromami přírody.
Moji lidé:
USILUJTE, ABY VAŠE VÍRA NEUSTÁLE ROSTLA A BUĎTE ODBORNÍKY V LÁSCE.
MŮJ ZÁKON MUSÍ BÝT VEPSÁN DO VAŠEHO SRDCE [Žid 8, 10].
Modlete se s vědomím, že můj Duch Svatý poráží zatvrzelá srdce, neproniknutelná
srdce z kamene, v nichž je má Láska neznámá.
Moji lidé, miluji vás:
Trápím se tím, co se děje, a co se bude dít s větší silou…
Truchlím kvůli utrpení mých dětí, proto jdu k nim, k jednomu za druhým jako žebrák, který nachází
veškerou svou potravu v lásce.
Nadále důvěřujte v mou Lásku a mou ochranu pro každé z mých dětí. Pro Mne je každé z nich
mým velkým pokladem.
UDRŽUJTE SVOU NADĚJI ŽIVOU, JÁ NIKDY NEBUDU PORAŽEN. "JÁ JSEM VÁŠ PÁN
A VÁŠ BŮH A VY JSTE MÉ DĚTI. KDO VÁS MŮŽE PORAZIT?"
UJIŠŤUJI VÁS, ŽE VÁM POSKYTNU BEZPEČÍ A MOU STÁLOU OCHRANU. PŘIJĎTE
KE MNĚ!
Mé požehnání je s vámi.
Váš Ježíš

Gal 5, 16-17
16: Chci říci: Žijte z moci Božího Ducha, a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost.
17: Touhy lidské přirozenosti směřují proti Duchu Božímu, a Boží Duch proti nim. Jde tu o naprostý
protiklad, takže děláte to, co dělat nechcete.
Gal 6, 8: Kdo zasévá pro své sobectví, sklidí zánik, kdo však zasévá pro Ducha, sklidí život věčný.
Žid 8, 10: A toto je smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským po oněch dnech, praví Hospodin:
Dám své zákony do jejich mysli a napíšu jim je na srdce. Budu jim Bohem a oni budou mým lidem.

2039. Poselství Matky Spásy ze dne 6. června 2022.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

PŘEMÝŠLEJTE O TOM, JACÍ JSTE

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
ŽEHNÁM VÁM SVOU LÁSKOU, ŽEHNÁM VÁM SVOU POMOCÍ.
Děti, vyzývám vás k obrácení. Někteří si kladou otázku: Jak se mám obrátit?
Musíte se rozhodnout odvrátit se od hříchu, od všeho, co kazí vaše duchovní i fyzické smysly, vaši
mysl, vaše myšlenky a vše, co zatvrzuje vaše srdce.
Musíte učinit pevné rozhodnutí, pevné předsevzetí, že v odpoutání od světskosti, napravíte své
případné poklesky v hříchu a špatných návycích. Tyranie lidského já je silná, když je jí dovoleno
převzít otěže tělesných a smyslových žádostí.
Obraťte se tím, že se odvrátíte od toho, co vás kazí a vede k tomu, abyste se připojily k nízkému
a nižšímu, kde se pohybuje ďábel. Hřích vás vede k tomu, že popíráte mého Božího Syna, a to je
velmi vážné, protože výsledkem je upřít samy sobě věčnou spásu, pokud nebudete činit pokání.
HŘÍCH JE VSTUP NA NEBEZPEČNOU PŮDU ZAKÁZANÉHO A NEVHODNÉHO, KDE DUŠE
TRPÍ.
Máte svobodnou vůli a já pozoruji, že tolik mých dětí z hlouposti neustále upadá do stejného
hříchu. Říkají: "Jsme svobodné, svoboda je moje", a tak se potápí do odporných vod hříchu,
z nichž se už nevynoří kvůli pýše, kvůli zneužívání svobodné vůle.

OBRAŤTE SE! Přemýšlejte o tom, jaké jste, co děláte, jak reagujete, jak se chováte ke svým
bratrům, jak jednáte a jak se chováte [Ž 51, 4-6].

Děti, lidstvo je v nebezpečí a bez obrácení se stanete snadnou kořistí zla.
PŘICHÁZEJÍ VELKÉ ZMĚNY!…
Přicházejí modernismy, které ničí spiritualitu mých dětí a vedou je ke zradě mého Syna. Je tolik lidí,
kteří si myslí, že jsou moudří, a nakonec jsou hloupí a padají do záhuby.
Změna lidstva je naléhavá, aby nebylo oklamáno.
Lidské stvoření se neustále obrací s touhou být neustále obmýváno od hříchu. Vyzývám vás, abyste
se jako lidé mého Syna nejdříve posílili postem, modlitbou, eucharistií a bratrstvím.
Jako Matka bych s vámi chtěla mluvit jen o velikosti nebe, ale v tuto chvíli musím
mluvit o tom, co se již blíží a může vás přivést k pádu.
V tomto "již" se musíte změnit a připravit se na to, abyste se stali zcela novými bytostmi.
Tváří v tvář rozporům v lidstvu narůstá násilí, které v té či oné zemi vyvolává chaos. Proto vás
vyzývám, abyste uctívali mého Božího Syna, modlili se a byli bratrští. Nebudete schopni dát to,
co v sobě nenosíte.
DĚTI, JE TŘEBA, ABYSTE ŽILY VE ZBOŽŇOVÁNÍ MÉHO SYNA, ABYSTE JEJ MOHLY
PŘEDAT SVÝM BRATRŮM DŘÍV, NEŽ BUDE POZDĚ.
Milovaní lidé mého Syna, nyní je čas pozvednout své srdce k mému Synu, odloučení od mého Syna
vám brání v rozlišování.
Přicházejí další nemoci, které nepocházejí z Boží vůle, ale ze zneužití vědy. Modlete se
a používejte to, co vám bylo naznačeno.
BUĎTE BRATRŠTÍ A NEDOPUSŤTE SVÁR…
JEDNOTA JE NALÉHAVÁ. KDO ŽIJE VE SVÁRU, SÁM SE OCITNE TVÁŘÍ V TVÁŘ
NEBEZPEČÍ ZLA.
Žehnám vám svou Láskou, pojďte do mého Lůna. Zůstávám s lidmi mého Syna.
Nebojte se, chráním vás.
Matka Maria
2040. Poselství Ježíše ze dne 6. června 2022.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com
CO TO PŘINESE?
Mé děti, nechápete závažnost toho, co přichází do vašeho světa. Poslal jsem vám varování, ale vy
mu nevěnujete pozornost. Poslal jsem vám mé Slovo, ale vy ignorujete varování, která obsahuje.
Odmítáte věřit.
Většina z vás není nijak připravena na to, co se chystá sestoupit na váš svět.

Protože jste neuvěřily, nebudete připraveny, a z toho vyvstane chaos. Budete panikařit, protože
jste neobnovily svou mysl v mém svatém Slovu, jak jsem vás učil. Nebudete vědět, co máte dělat.
Co to pro vás bude znamenat? Co bude třeba, abyste přijaly, že žijete v době konce a konec se
rychle blíží? Jste skutečně tak zaslepené svým hříchem? Jste tak zaslepené podvody nepřítele,
že jste uvěřily jeho lžím?
Čiňte pokání! Nebeské království je blízko.
Ježíš
2Par 20, 20: Za časného jitra vytáhli na tekójskou poušť. Když vycházeli, Jóšafat se postavil a řekl:
"Slyšte mě, Judejci i obyvatelé Jeruzaléma! Věřte v Hospodina, svého Boha, a budete nepohnutelní;
věřte jeho prorokům a bude vás provázet zdar."
2Ti 3, 1-5
1: Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy.
2: Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče,
budou nevděční, bezbožní,
3: bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému,
4: zrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít raději rozkoš než Boha,
5: budou se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat. Takových lidí se straň.

2041. Poselství Ježíše ze dne 8. června 2022.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com
ZŮSTAŇTE VE MNĚ
Mé děti mají stále své oči upřené na svět, zatímco nepřítel plánuje jejich zničení.
Noc mnoha duší přijde dřív, než si myslíte, mé děti: (Noc útoku na Ameriku - viz poselství
"Strašný konec": https://wingsofprophecy.blogspot.com/2018/02/a-terrible-end.html ,
zde poselství č. 380).
Je zcela nezbytné, abyste nasytily své duše mým svatým Slovem, abyste mohly plně setrvat
ve Mně, až tento čas přijde.
Ježíš
Lk 12, 18-20
18: Tohle udělám, řekl si, strhnu své stodoly, vystavím větší a tam složím své obilí i své zásoby.
19: Pak mohu říci své duši: "Duše, máš velké zásoby na mnoho let. Pohověj si, jez, pij, vesel se!"
20: Bůh však mu řekl: "Blázne, ještě této noci bude od tebe vyžádána tvá duše, a čí bude pak to, co jsi
naskládal?"
1Thes 5, 2-3
2: Víte totiž sami velmi dobře, že onen den Páně přijde jako zloděj v noci.

3: Až lidé budou říkat: "Je pokoj, bezpečnost" tu znenadání přitrhne na ně záhuba jako porodní bolesti na
těhotnou ženu. Uniknout jim nebudou moci.

2042. 9. června 2022. Připomínka poselství Boha Otce ze dne 16. června 2020.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

MÉ METODY

Mé metody se nezměnily. Až nechám pršet soud na Ameriku, mé metody budou stejné jako za
starých časů. Záplavy, oheň a síra, špatní vůdci a válka. Pošlu vlny, jimž nemůžete uniknout, oheň,
jenž nemůžete uhasit, špatné vůdce, jichž se nemůžete zbavit a válku, která zničí vše, čeho se
dotkne.
Mé děti – mé opravdové děti, které Mě znají, které si na Mne udělají čas, které Mi slouží celým
svým srdcem, poznají milosrdenství v tomto čase. Budou vedeny do bezpečí a Já
se o ně postarám. Budou mít úkryt, jídlo a zabezpečení, stejně jako mé děti v zemi Goshen
v dávné minulosti a oddělím zkažené a ty, kdo jsou moji. Časem budou pronásledovány, protože
bude zjevné všem, kdo vidí, že ony mají dostatek, kdy zkažení nemají nic.
Buďte silné ve víře, mé děti. Buďte si jisté svým vztahem se Mnou. Znáte Mě jako Otce? Znáte Mě
jako svého chlebodárce? Ty, které Mě neznají jako živitele, nebudou moci uvěřit, že zajistím vše,
co v tom čase budou potřebovat. Nyní je čas vybudovat vaši nejsvětější víru. Přijďte ke Mně a
křičte o více víry a Já vám odpovím.
Bůh Otec

Jr 14, 12: Ani když se budou postit, nevyslyším jejich bědování, ani když připraví oběť zápalnou
a přídavnou, nenajdu v nich zalíbení. Zcela s nimi skoncuji mečem, hladem a morem.
Jr 14, 15: Toto praví Hospodin proti těm prorokům, kteří prorokují jeho jménem: "Já jsem
je neposlal. To oni říkají: 'V této zemi nebude meč a hlad.' Mečem a hladem vymřou ti proroci
do jednoho."
Jr 19, 17: Toto praví Hospodin zástupů: Hle, pošlu na ně meč, hlad a mor, naložím s nimi jako
s trpkými fíky, které se nedají jíst, jak jsou odporné.
Ex 11, 5-7
5: Všichni prvorození v egyptské zemi zemřou, od prvorozeného syna faraónova, který sedí
na jeho trůnu, po prvorozeného syna otrokyně, která mele na mlýnku, i všechno prvorozené
z dobytka.
6: Po celé egyptské zemi se bude rozléhat veliký křik, jakého nebylo a už nebude.
7: Ale na žádného Izraelce ani pes nezavrčí, ani na člověka ani na dobytče, abyste poznali,
že Hospodin podivuhodně rozlišuje mezi Egyptem a Izraelem.
Př 18, 10: Pevná věž je Hospodinovo jméno, k němu se uteče spravedlivý jak do hradu.

2043. Poselství Ježíše ze dne 10. června 2022.
Nástroj: Glynda Linkous (USA),
NEČEKANÉ KOMPLIKACE
Do vašeho světa přichází mnoho nečekaných komplikací, mé děti. Mnoho nečekaných opatření změn a zvratů v událostech, které nečekáte. Ty vyvedou můj lid z rovnováhy. Zůstaňte zakotveny
ve Mně a v mém svatém Slovu.
Svět, ve kterém žijete, není stabilní místo, mé děti. Nezamilujte se do svých životů v něm, protože
váš skutečný život je zde se Mnou. Vše, co kolem sebe vidíte, velmi brzy pomine.
Přichází doba Velkého soužení a není daleko. V něm mnozí zažijí strašlivé útrapy, protože
v nadcházející válce budou zničena velká města. Celé země budou spáleny ohněm a moře budou
znečištěna. Lidé si zvolili temnotu místo světla, nenávist místo lásky a svůj hřích místo Mne.
Nyní je vydám tomu, co si zvolili.
Zabývejte se záležitostmi mého království. Přeji si, abyste pro Mne získali duše. Netruchlete nad
tím, co vidíte. Zůstaňte zakořeněni a zakotveni ve Mně.
Brzy a velmi brzy se vrátíte domů.
Ježíš

1Jan 2, 15-17
15: Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není.
16: Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho oči a na čem si v životě zakládá,
není z Otce, ale ze světa.
17: A svět pomíjí i jeho chtivost; kdo však činí vůli Boží, zůstává na věky.
Da 12, 11: Od doby, kdy bude odstraněna každodenní oběť a vztyčena ohyzdná modla pustošitele, uplyne
tisíc dvě stě devadesát dní.
Mt 24, 21-29
21: Neboť tehdy nastane hrozné soužení, jaké nebylo od počátku světa až do nynějška a nikdy již nebude.
22: A kdyby nebyly ty dny zkráceny, nebyl by spasen žádný člověk; ale kvůli vyvoleným budou ty dny
zkráceny.
23: Tehdy, řekne-li vám někdo: 'Hle, tu je Mesiáš nebo tam,' nevěřte!
24: Neboť vyvstanou lžimesiášové a lžiproroci a budou předvádět veliká znamení a zázraky, že by svedli
i vyvolené, kdyby to bylo možné.
25: Hle, řekl jsem vám to předem.
26: Když vám řeknou: 'Hle, je na poušti,‘ nevycházejte! ‚Hle, v tajných úkrytech,' nevěřte tomu!
27: Neboť jako blesk ozáří oblohu od východu až na západ, takový bude příchod Syna člověka.
28: Kde je mrtvola, slétnou se i supi.
29: Hned po soužení těch dnů se zatmí slunce, měsíc ztratí svou zář, hvězdy budou padat z nebe
a mocnosti nebeské se zachvějí.

Da 9, 27: Vnutí svou smlouvu mnohým v jednom týdnu a v polovině toho týdne zastaví obětní hod i oběť
přídavnou. Hle, pustošitel na křídlech ohyzdné modly, než se naplní čas a na pustošitele bude vylito
rozhodnutí.
Zj 13, 5: A bylo jí dáno, aby mluvila pyšně a rouhavě a měla moc po čtyřicet dva měsíce.

2044. 11. června 2022. Připomínka poselství Ježíše ze dne 5. července 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA),

ČAS VELKÉHO HLADOVĚNÍ

Mnoho mých dětí si dělá starosti o svou budoucnost… co budou jíst, kde budou bydlet, v čem
budou chodit, ale Já vedu mé děti, které Mě nyní mohou slyšet… některé, aby si udělaly zásobu
obilí, jiné, aby si zbudovaly přístřeší a zase jiné, aby se staly zkušenými farmáři a lovci.
V budoucnu přijde na celý svět čas velkého hladovění. Divoká zvířata se nebudou hojně potulovat
po zemi jako nyní, neboť pro ně nebude potrava a nastane velké vymírání.

Poznámka: V duchu jsem viděla, že se také něco stane oceánům, kde ryby nebudou moci žít jako
dřív. Něco učiní vodu nevhodnou k životu, a ony zahynou.
Bude existovat žalostně málo potravy, a to, co bude dostupné, bude kontrolováno zlými. V tomto
čase si musíte dávat pozor, abyste se ode Mne neodvrátily (viděla jsem, že tím míní veřejně Jej
odsoudit na oplátku za potravu), výměnou sama sebe za jídlo pro vás a vaše maličké. Když se
místo toho více zaměříte na víru ve Mne, obstarám vám potravu v daleko větší míře, než byste
mohly dostat samy.
Až ten čas velkého hladu přijde, povedu každé z mých dětí tam, kde mají být a kde nebude
nedostatek pro ty, kdo věří ve Mne a jdou po mých cestách. Soustřeďte se na Mne a Já vás
povedu.
Soustřeďte se na Mne.
Ježíš

Zj 12, 12: Proto jásejte, nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte! Běda však zemi i moři, neboť sestoupil
k vám ďábel, plný zlosti, protože ví, jak málo času mu zbývá.
Mt 24, 7: Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha
místech.
Mt 6, 24-26
24: Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat, k jednomu
se přidá a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku.
25: Proto vám pravím: Nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe.
Což není život víc než pokrm a tělo víc než oděv?
26: Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol, a přece je váš nebeský Otec živí.
Což vy nejste o mnoho cennější?
Oz 4, 1-3

1: Slyšte slovo Hospodinovo, synové izraelští! Hospodin vede při s obyvateli země, protože není věrnost
ani milosrdenství ani poznání Boha v zemi.
2: Kletby a přetvářka, vraždy a krádeže a cizoložství se rozmohly, krveprolití stíhá prolitou krev.
3: Proto země truchlí, chřadnou všichni její obyvatelé, polní zvěř a nebeské ptactvo; hynou i mořské ryby.
Jr 17, 13: Naděje Izraele, Hospodine, všichni, kdo tě opouštějí, propadnou hanbě. Ti, kdo se ode mne
odvracejí, jsou zapsáni v zemi stínů, protože opustili zdroj živých vod, Hospodina.
Zj 6, 5-6
5: Když Beránek rozlomil třetí pečeť, slyšel jsem, jak třetí z těch bytostí řekla: "Pojď!" A hle, kůň černý,
a jezdec měl v ruce váhy.
6: A z kruhu těch čtyř bytostí jsem slyšel hlas: "Za denní mzdu jen mírka pšenice, za denní mzdu tři mírky
ječmene. Olej a víno však nech!"

2045. 12. června 2022. Připomínka poselství Ježíše ze dne 25. listopadu 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA),
ZEMĚ BUDE NAŘÍKAT
V přicházejícím čase, Země bude v porodních bolestech. Země bude naříkat, zvířata budou naříkat,
dokonce tráva bude naříkat, neboť hříchy poskvrnily Zemi a mé soudy přicházejí. Celé stvoření
bude křičet o úlevu, až můj hněv bude vylit na Zemi.

Poznámka: Viděla jsem v duchu, že každý druh žijících věcí, od bakterií a virusů ke zvířatům
a ptákům a dokonce i rostlinný život se obrátí proti lidstvu, jako kdyby věděli, že to byl náš hřích,
který zničil nádherné Boží stvoření!
Strašná cena bude zaplacena za hříchy, kterých si užíváte dnes, neboť mzdou hříchu je smrt. Bude
mnoho plačících a skřípajících zuby, až můj hněv bude vylit na ty, kdo žijí na Zemi. Rozhojní se
mnoho utrpení, protože vše, co je psáno v mém svatém Slovu, se uskuteční.
Ti, kdo se kají a věří, si vezmu rychle, aby už víc netrpěli. Ti, kdo se vzpírají a lpějí na své nevíře,
budou ponecháni na Zemi, aby si to ještě jednou rozmysleli.
Ježíš
Oz 4, 1-3
1: Slyšte slovo Hospodinovo, synové izraelští! Hospodin vede při s obyvateli země, protože není věrnosti
ani milosrdenství ani poznání Boha v zemi.
2: Kletby a přetvářka, vraždy a krádeže a cizoložství se rozmohly, krveprolití stíhá prolitou krev.
3: Proto země truchlí, chřadnou všichni její obyvatelé, polní zvěř a nebeské ptactvo; hynou
i mořské ryby.
Oz 4, 6-7

6: Můj lid zajde, protože odmítá poznání. Ty jsi zavrhl poznání a já zavrhnu tebe; nebudeš mým knězem.
Zapomněls na zákon svého Boha; i já zapomenu na tvé syny.
7: Čím je jich víc, tím více proti mně hřeší; já jejich váženost zlehčím.
Jl 1, 15-20
15: Běda, ten den! Blízko je den Hospodinův! Přivalí se jako zhouba od Všemohoucího.
16: Což nám není přímo před očima odtržen pokrm, od domu našeho Boha radost a jásot?
17: Zrno zaschlo pod hroudami, sklady jsou zpustošené, sýpky rozbořené, obilí uschlo.
18: Jak těžce oddychuje dobytek! Stáda skotu se plaší, nemají pastvu; stáda bravu se plouží.
19: K tobě, Hospodine, volám. Stepní pastviny pozřel oheň, všechno polní stromoví sežehl plamen.
20: Dobytek na poli po tobě prahne, v potocích vyschla voda, stepní pastviny pozřel oheň.
Iz 13, 9-13
9: Hle, přichází den Hospodinův, nelítostný, s prchlivostí a planoucím hněvem, aby zemi změnil
v spoušť a vymýtil z ní její hříchy.
10: Nebeské hvězdy a souhvězdí se nezatřpytí svým světlem, slunce se při svém východu zatmí, měsíc
svým světlem nezazáří.
11: A budu stíhat zlobu světa a nepravost svévolníků. Učiním přítrž pýše opovážlivců, ponížím troufalost
ukrutníků.
12: Způsobím, že člověk bude vzácnější než ryzí zlato, člověk bude nad zlato z Ofíru.
13: Otřesu totiž nebesy a země se pohne ze svého místa prchlivostí Hospodina zástupů v den jeho
planoucího hněvu.

2046. Poselství Ježíše ze dne 13. června 2022.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com
ABY TO MOHLI SLYŠET

Pracovala jsem v pátek pozdě večer - bylo těsně před půlnocí a přemýšlela jsem o budoucnosti,
když v mém duchu začal vyvstávat strašný zármutek. Věděla jsem, že mi Pán chce něco ukázat.
Pane, co to cítím?
Smutek, který přichází v čase mého nepřítele - až bude nějakou dobu vládnout nad mým lidem
Izraele.

Dá se s tím něco dělat, Pane? Můžeme se za něco z toho modlit?
Mé Slovo se musí v tomto čase naplnit, mé dítě, přesto Mě to zarmucuje, protože v této době,
která přichází, bude mnoho těžkostí a mnoho pronásledování. I Amerika tyto věci pozná. Všechna
místa, kde je můj lid, budou těmito věcmi trpět a většina z nich není připravena na to, čemu budou
čelit.

Proč nejsou připraveni, Pane Bože?
Nestudují mé svaté Slovo. Nemodlí se ke Mně dostatečně, abych byl jejich průvodcem. Sotva Mě
znají nebo o Mně něco vědí, a přesto se nazývají mým Jménem. Nejsou připraveni!

Dá se s tím něco dělat, Pane?
Varuj je, dcero. Varuj je. Řekni jim, že pokud prohrají tento čas, poznají v tom čase jen lítost
a utrpení, protože pro ně nebude dostupný žádný lék. Bez mé pomoci bude smrt přicházet pomalu
a oni budou velmi trpět. To je záměr mého nepřítele. Varuj je, i když víš, že mnozí nebudou
poslouchat a někteří se ti budou dokonce vysmívat. Tím hůře jim pak bude. Několik jich poslechne.
Varuj je, aby to mohli slyšet.

V mém duchu pokračoval zármutek a připomínal mi zármutek, který cítíte v útrobách, když vám
zemře někdo, koho jste velmi milovali. Ten syrový, intenzivní hlodající smutek, který nemůžete
nechat odeznít.
Ježíš
Mt 24, 44: Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete.
2Petr 3, 3-4
3: Především vám chci říci, že ke konci dnů přijdou posměvači, kteří žijí, jak se jim zachce,
4: a budou se posmívat: "Kde je ten jeho zaslíbený příchod? Od té doby, co zesnuli otcové, všecko
zůstává tak, jak to bylo od počátku stvoření."
Lk 21, 36: Posmívali se mu i vojáci; chodili k němu, podávali mu ocet.
Mat 24, 36: O onom dni a hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn; jenom Otec sám.
Mat 24, 13: Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.

2047. Poselství Ježíše ze dne 14. června 2022.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com
VYKOLEJENÉ ŽIVOTY
Moje děti nejsou připraveny na to, co přichází. Nyní dovolím, aby některé z vašich životů vykolejily
způsoby, kterým nebudete rozumět, abych vás mohl vyvést výš. Nepropadejte panice, když
naruším vaše zvyklosti a plány, neboť mé cesty jsou vyšší než vaše cesty a mé myšlenky jsou vyšší
než vaše.
Některé z vás si svůj život velmi pečlivě naplánovaly, přesto váš plán nezahrnoval Mne. Vaše dny
Mě nezahrnují. Brzy bude zahrnutí Mne znamenat rozdíl mezi životem a smrtí.
Ve svém milosrdenství vás povedu jinou cestou.
Ježíš
Jr 29, 11-13
11: Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji,
nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti.
12: Budete mě volat a chodit ke mně, modlit se ke mně a já vás vyslyším.
13: Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem.

Ge 37, 28: Když midjánští obchodníci jeli kolem, vytáhli Josefa z cisterny a prodali ho Izmaelcům
za dvacet šekelů stříbra. Ti přivedli Josefa do Egypta.

2048.15. června 2022. Připomínka poselství Matky Boží ze dne 29. března 2014.
Nástroj: La messagère de Notre dame - poselkyně Naší Paní (řádová Sestra, přející si zůstat

v anonymitě, USA).

MĚSÍCE RUSKÉHO MEDVĚDA TEPRVE ZAČÍNAJÍ

Je-li nebezpečí daleko, matka mluví obecně a pokouší se připravit své děti. Nedává jim
podrobnosti, aby nebyly naplněny strachem.
Když se ale zkoušky blíží, může jim říct, jak se připravit. Když jsou zkoušky u nich, použije velmi
konkrétní slova, aby věděly, co se děje. Tímto způsobem zmenší jejich strach a odvrátí jejich
zmatek. Slova matky utěšují a uklidňují.
Má slova jsou přesná a budou taková ještě víc. Uprostřed mnoha svých obav si můžete být
naprosto jisté, že k vám budu mluvit. Spolehněte se na má slova. Nesvedu vás z cesty. Nyní
musím stále víc mluvit o zlu.
Tyto měsíce se budou soustřeďovat na Ukrajinu a na Putinovy velké ambice. Nyní, když má Krym,
kde se zastaví? Existuje nějaká magická linie, kterou nakreslí, aby řekl: "Až sem a dál už ne?"
Nakreslí Západ takovou linii a bude připraven dát v soulad svá slova
a vojenský nátlak?
Tyto otázky i jejich odpovědi jsou zřejmé. Naneštěstí pohlcení Krymu neukojí Putinovu chtivost, ani
neudělá konec jeho agresím. Měsíce ruského medvěda teprve začínají.
Matka Maria

2049. Poselství Ježíše ze dne 15. června 2022.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), http://wingsofprophecy.blogspot.cz/
ABY MĚ OSTATNÍ POZNALI
Některé z mých dětí přistály na nečekaných místech. Mé děti, které Mi dělají radost, zůstaly klidné
a věnovaly se záležitostem svého Otce na zemi a čekaly na své další úkoly. Přeji si, aby všechny
mé děti byly takové.
Několik mých dětí se vzbouřilo proti Mým požadavkům a vzteká se jako malé děti. Mé děti, kde je
vaše důvěra ke Mně? Nedávno jste řekly: Pošli mě a Já jsem vás poslal, nyní se hádáte a bojujete
proti všemu, o co vás žádám. Říkám vám: Pokoj.
Podívejte se kolem sebe na ztracený a umírající svět všude kolem a chvalte mé svaté Jméno,
že jste byli vyvoleni. Chvalte Mě, že jsem vás zachránil. Nyní, jako jste zadarmo přijali, zadarmo
dávejte, aby Mě ostatní poznali.
Ježíš

2Kor 4, 16-18
16: A proto neklesáme na mysli: i když navenek hyneme, vnitřně se den ze dne obnovujeme.
17: Toto krátké a lehké soužení působí přenesmírnou váhu věčné slávy
18: nám, kteří nehledíme k viditelnému, nýbrž k neviditelnému. Viditelné je dočasné, neviditelné
však věčné.
De 8, 2-17
2: Připomínej si celou tu cestu, kterou tě Hospodin, tvůj Bůh, vodil po čtyřicet let na poušti,
aby tě pokořil a vyzkoušel a poznal, co je v tvém srdci, zda budeš dbát na jeho přikázání,
či nikoli.
3: Pokořoval tě a nechal tě hladovět, potom ti dával jíst manu, kterou jsi neznal a kterou neznali
ani tvoji otcové. Tak ti dával poznat, že člověk nežije pouze chlebem, ale že člověk žije vším, co vychází
z Hospodinových úst.
4: Po těch čtyřicet let tvůj šat na tobě nezvetšel a noha ti neotekla.
5: Uznej tedy ve svém srdci, že tě Hospodin, tvůj Bůh, vychovával, jako vychovává muž svého syna.
6: Proto budeš dbát na přikázání Hospodina, svého Boha, chodit po jeho cestách a jeho se bát.
7: Vždyť Hospodin, tvůj Bůh, tě uvádí do dobré země, do země s potoky plnými vody, s prameny vod
propastných tůní, vyvěrajícími na pláni i v pohoří,
8: do země, kde roste pšenice i ječmen, vinná réva, fíkoví a granátová jablka, do země olivového oleje
a medu,
9: do země, v níž budeš jíst chléb bez nedostatku, ve které nebudeš postrádat ničeho, do země, jejíž
kamení je železo a z jejíchž hor budeš těžit měď.
10: Budeš jíst dosyta a budeš dobrořečit Hospodinu, svému Bohu, za tu dobrou zemi, kterou ti dal.
11: Střez se však, abys nezapomněl na Hospodina, svého Boha, a nepřestal dbát na jeho přikázání,
práva a nařízení, která ti dnes udílím.
12: Až se dosyta najíš a vystavíš si pěkné domy a usídlíš se,
13: až se ti rozmnoží skot a brav, až budeš mít hodně stříbra a zlata, až se ti rozmnoží všechno,
co máš,
14: jen ať se tvé srdce nevypíná, takže bys zapomněl na Hospodina, svého Boha, který tě vyvedl
z egyptské země, z domu otroctví.
15: Vodil tě velikou a hroznou pouští, kde jsou ohniví hadi a štíři, žíznivým krajem bez vody, vyvedl
ti vodu z křemene skály,
16: krmil tě na poušti manou, kterou tvoji otcové neznali, aby tě pokořil a vyzkoušel a aby ti nakonec
prokázal dobro.
17: Neříkej si v srdci: "Tohoto blahobytu jsem se domohl svou silou a zdatností svých rukou."

2050. Poselství Ježíše ze dne 16. června 2022.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), http://wingsofprophecy.blogspot.cz/
NEČEKANÉ VÝZVY

Dvakrát za posledních několik dní se v mé duši objevil strašný zármutek ve večerních hodinách,
kdy se často modlím.
Co je to za smutek, Pane?
Kvůli tomu, co se blíží.

Proč tě to zarmucuje?
Trápím se pro všechny duše, které jsou vydány cestám nepřítele, neboť v onom čase zahynou,
pokud nebudou činit opravdové pokání a neodvrátí se od své špatnosti. Truchlím, že Mě nikdy
nepoznají a že půjdou na věčnost do temnoty a muk.
Mé děti, k zemi se blíží čas, který se nepodobá žádnému jinému před ním. Bude obsahovat mnoho
prvků, které nečekáte. Objeví se mnoho zla a mnoho nečekaných výzev. Jen ti, kdo Mě dobře
znají, mají v té době vůbec nějakou šanci. Jen ti, které chráním, jím projdou.
Konec všech věcí se rychle blíží. Ti, kdo chodí ve světě, očekávají, že svět bude pokračovat ještě
mnoho let, ale nebude tomu tak. Vše se bude dít podle mého svatého Slova. Všechna Písma se
musí naplnit.
Přibližte se ke Mně, mé děti, abych vás ochránil v tom, co přichází. Nezanedbávejte to, protože
jestli to uděláte, zahynete dříve, než přijde váš čas.
Ježíš
2Petr 3, 9-10
9: Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost,
protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání.
10: Den Páně přijde, jako přichází zloděj. Tehdy nebesa s rachotem zaniknou, vesmír
se žárem roztaví a země se všemi lidskými činy bude postavena před soud.
Ž 1, 4-6
4: Se svévolníky je tomu jinak: jsou jak plevy hnané větrem.
5: Na soudu svévolní neobstojí, ani hříšní v shromáždění spravedlivých.
6: Hospodin zná cestu spravedlivých, ale cesta svévolníků vede do záhuby.

2051. Poselství Glyndy Linkous ze dne 17. června 2022.
http://wingsofprophecy.blogspot.cz/

NÁRŮST POČTU ÚTOKŮ JEZÁBEL

Slovo, které pro vás všechny dnes mám, není od Pána, ale ode mne. Obdržela jsem informaci,
že útoky podlého ducha Jezábel (*) jsou právě teď velmi silné. Jelikož žijeme v době ducha
Eliášova, neměli bychom se tomu divit. Jezábel vždy pronásledovala Eliáše.
Od mnoha lidí jsem slyšela, že se s těmito útoky Jezábel nyní potýkají, a já jsem se s nimi také
potýkala. Nedávno jsem na YouTube vydala učení s názvem Duchovní boj 2022 - Jezábelské
aktualizace - 1. část. Jakmile to bude možné, vydám 2. část. Už bych to měla hotové, ale můj
malý pes včera málem umřel na HGE a musel být odvezen k veterináři a přijat do zvířecí
nemocnice. Stálo mě to veškerou sílu, abych to zvládla.
Je velmi užitečné umět rozpoznat Jezábel, když se s nějakou setkáte. Nosí závoj, a tak někdy chvíli
trvá, než se ukáže její pravá tvář, ale vždy se dříve či později odhalí. Ve 2. části aktualizace budu
mluvit o některých způsobech, jak můžete Jezábelky spoutat a modlit se proti nim.
Než dokončím 2. část aktualizace, zde je odkaz na 1. část: https://youtu.be/sb_x54fedvk
Glynda Linkous
Mal 3, 23: Hle, posílám k vám proroka Elijáše, dříve než přijde den Hospodinův veliký a hrozný.

(*) Poznámka překladatele:

Podrobnosti o tomto padlém duchu najdete v poselstvích paní Marie Božího milosrdenství
č. 1276 a 1277.

2052. 18. června 2022. Připomínka poselství Ježíše ze dne 17. dubna 2011.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), http://wingsofprophecy.blogspot.cz/

VÁŠ ČAS NADEŠEL

Když jsem se včera probudila ze spánku, modlila jsem se a dotazovala se Pána na pohnutí v duchu,
které jsem pocítila. Cítila jsem, že se něco změnilo, ale nebyla jsem si jistá, co to je a jak nás to
všechny ovlivní.
Během vašeho času spánku skutečně došlo k pohnutí mého Ducha. Nyní si všimnete, že vám čas
plyne rychleji, protože začínám uskutečňovat vše, co jsem svým vybraným slíbil.
Nyní rychle vzejdou duchovní poslání, protože vane vítr mé přízně a rozšíří se jmenování. Radujte
se, mé děti, neboť nyní je skutečně váš čas zářit - zářit pro Mne! Buďte jasnou září! Vaše a mé
světlo bude nyní zářit stále jasněji, protože dny začínají tmavnout. Čas teď plyne rychleji - cítíte to,
mé děti? Brzy vás přivedu domů, abyste byly tady se Mnou, ale nejprve musíte udělat to, k čemu

jsem vás povolal. Znáte plán, který jsem vám dal. Uveďte jej do praxe a začněte. Začněte hned.
Pracujte, dokud je ještě den, neboť čas je krátký - vskutku krátký.
Mé větry změn nyní vanou a brzy, velmi brzy, už věci nebudou vypadat stejně. Mnohé z vás
nebudou vědět, kam se obrátit, až tyto změny začnou, protože jste nedbaly mých slov k vám.
Těm z vás, které slyšely a poslechly, se bude dařit dobře, protože vás nyní velmi rychle umístím,
abyste udělaly vše, co jsem vám slíbil, že učiním.
Dodejte si odvahy, mé děti. Vím, že tato poslední cesta pro vás byla dlouhá. Vím, že mnohé
z vašich srdcí ve vás umdlévalo, když jste čelily jedné výzvě za druhou, ale Já vám nyní říkám –
váš čas skutečně nadešel.
Vy, které jste stály ve víře v mé Slovo, vy, které jste se postavily proti všem překážkám na základě
zaslíbení, která jsem vám dal pro váš život: Nyní vás velmi odměním!
Ježíš
Jan 9, 4: Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci
pracovat.
Pl 5, 17: Nad tím zemdlelo naše srdce, nad oním se nám zatmělo v očích.

2053. 19. června 2022. Připomínka poselství Ježíše ze dne 9. června 2016.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), http://wingsofprophecy.blogspot.cz/

KTERÝ NÁSTROJ?

Modlila jsem se za svaté a posluchače, o kterých vím, že procházejí těžkým obdobím a čelí
strašným překážkám, když mi Pán ukázal bleskové vidění.
Viděla jsem světce s krabicí nářadí. Usmíval se, když se probíral nářadím a hledal to pravé, aby
překonal horskou překážku, která před ním stála. Když horu rychle překonal, usmíval se ještě víc
a pokračoval dál. Nedaleko seděl jiný světec, který plakal a trápil se. Také měl krabici s nářadím,
ale ta jeho byla neotevřená.
Položil jsem před vás vše, co potřebujete k překonání každého útoku nepřítele, ať už je namířen
proti vám nebo proti někomu, koho milujete, ale tolik mých lidí nikdy neotevře svou skříňku
s mocnými nástroji, které jsem pro tyto účely poskytl.
Mé děti, nevolejte ke Mně, abych napravil, co je špatně, když jsem vám už dal vše, co potřebujete,
abyste se s překážkou vypořádaly. Nevyslyším vaši modlitbu, pokud není v souladu s mou vůlí pro
vás, a mou vůlí je, abyste se také naučily přemáhat nepřítele.
Proč zanedbáváte tak velký dar, který jsem vám dal? Proč ke Mně voláte, když jsem vám už dal
vše, co potřebujete, ale vy to odmítáte použít?

Pak jsem viděla další záblesk, tentokrát dítěte, které chtělo něco nakreslit na papír. Mělo tužku,
ale odmítalo ji vzít do ruky a kreslit s ní a volalo, aby jeho práci udělal za ně někdo jiný.

Podívejte se na to, co máte, protože vše, co potřebujete, máte před sebou. Který nástroj použijete,
abyste porazily nepřítele, který vás souží?
Ježíš
Lk 10, 19: Hle, dal jsem vám moc šlapat po hadech a štírech a po veškeré síle nepřítele, takže vám v ničem
neuškodí.
Ef 6, 11-13
11Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům.
12: Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento
věk tmy, proti nadzemským duchům zla.
13: Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno
překonat a obstát.
Jak 4, 7: Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám.
Iz 54, 17: Žádná zbraň vyrobená proti tobě se nesetká se zdarem, každý jazyk, jenž proti tobě povstane na
soudu, usvědčíš ze svévole. Toto je dědictví Hospodinových služebníků, jejich spravedlnost je ode mne, je
výrok Hospodinův.
Ž 144, 1: Davidův. Požehnán buď Hospodin, má skála, který učí bojovat mé ruce a mé prsty válčit!
Zj 2, 17: Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím: Tomu, kdo zvítězí, dám jíst ze skryté many; dám mu bílý
kamének, a na tom kaménku je napsáno nové jméno, které nezná nikdo než ten, kdo je dostává.

2054. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 12. června 2022.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

JSTE TO VY, K NIMŽ MLUVÍM…

Milovaní lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista:

ŽIJTE POD OCHRANOU BOŽÍ VŮLE, ABY VAŠE DÍLA A ČINY BYLY V SOULADU
S ODKAZEM NAŠEHO KRÁLE, A NE S ŘÍZENÍM SVĚTSKÝMI MOCNOSTMI.
Jako kníže nebeských legií vás žádám, abyste každý čin a každý okamžik odevzdali našemu Králi
a Pánu Ježíši Kristu JAKO NÁPRAVU ZA URÁŽKY LIDSTVA A ZA SPÁSU DUŠÍ.
Čím více se k této oběti připojíte, tím pevnější a vyšší bude zeď a tím odolnější bude proti prudkým
útokům ďábla.
Jste požehnaní tím, že víte předem, co nebe očekává a co si přeje od svých dětí…
Máte štěstí, že víte, jakým směrem máte jít, a modlit se za to, abyste se udrželi v Boží vůli.
S krátícím se časem se zlo v různých podobách stává v lidstvu stále více přítomným a viditelným.
K tomu už v historii lidstva došlo.
V této době se ďábel a jeho přisluhovači usadili ve společenských institucích, pošpinili je a dávají
jim podobu, která je velmi vzdálená Boží vůli.
Jako kníže nebeských legií vás vyzývám, abyste se spojili v modlitbě, aby se snížila intenzita
velkého zemětřesení, které brzy nastane na Zemi v místech, kde se sbíhají velké tektonické zlomy.
VYZÝVÁM VÁS, ABYSTE SE PO SEDM DNÍ MODLILI SVATÝ RŮŽENEC A ZBOŽŇOVALI
NAŠEHO KRÁLE A PÁNA JEŽÍŠE KRISTA PŘÍTOMNÉHO V NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI
OLTÁŘNÍ.
Tyto skutky lásky obětujte:
- za celé lidstvo, oslepené ďáblem,
- pro lidské bytosti, které jsou nemocné na těle nebo na duchu,
- za pevnost víry v každém Božím dítěti.
Tato forma modlitby bude bojovat proti zlu a sjednocovat Boží děti v bratrství, posilovat víru
a důvěru v Boží ochranu.
Milované děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
Jste to vy, k nimž mluvím, k vám, které jste slyšely a zacpaly si uši jako většina lidstva, k vám,
které Boží království poučilo, a vy odmítáte pochopit, ŽE JSTE TO VY, K NIMŽ MLUVÍM…
Čelíte pohromě nedostatku potravin, ekonomickému nedostatku, nedostatku lásky k bližnímu,
nedostatku dobročinnosti a nedostatku víry.
Pospěšte si, děti naší Královny a Matky!
Je naléhavě nutné, aby byl Boží lid připraven duchovně i materiálně.
Velké národy projdou tavicím kelímkem a malé země budou trpět.
Musíte si udělat zásoby podle možností každého z vás, musíte být nenápadní, aby se nestali kořistí
vlků.
Modlete se, Boží lidé, modlete se za Argentinu, do společnosti přichází nepokoj, její
půda bude otřesena.

Modlete se, Boží lidé, modlete se za Chile, jeho půda bude silně otřesena.
Modlete se za Střední Ameriku, bude otřesena – modlete se.
Modlete se za nešťastné události ve Spojených státech.
Modlete se, Boží děti, modlete se za Japonsko, jeho půda bude otřesena.
Modlete se, Boží lidé, modlete se za Španělsko, bude otřeseno.
Modlete se, Boží lidé, modlete se za Francii, bude kořistí teroru.
Modlete se, Boží lidé, modlete se za celé lidstvo, aby zvítězila víra a aby se strach
nezmocnil žádného dítěte Božího lidu.
SE VZTYČENÝM MEČEM ODRÁŽÍM PŘISLUHOVAČE ZLA A CHRÁNÍM LID NAŠEHO
KRÁLE A PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, JAK MI BYLO PŘIKÁZÁNO.
Pokračujte v jednotě, neustupujte, modlete se, děti, modlete se, neubližujte bližnímu a buďte posly
lásky.
Žehnám vám, chráním vás a volám vás v lásce našeho Krále a Pána Ježíše Krista.
Svatý archanděl Michael
2055. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 18. června 2022.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

Milovaní lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista:

PŘIJMĚTE POŽEHNÁNÍ, KTERÉ NÁŠ KRÁL NEUSTÁLE UDĚLUJE KAŽDÉMU Z VÁS.
Jste miláčky naší Královny a Matky posledních časů…
Jste tak milováni, že její božský Syn posílá svého anděla pokoje, aby vás doprovázel, otevíral vám
cestu a udržoval vás v pozornosti k Božímu Zákonu, abyste nesešli z cesty.
Milovaní lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista s láskou, vírou a poslušností vyslyšeli mou výzvu
k sedmidenní modlitbě za dobro lidstva.
Zapomínáte, že bez modlitby je lidská bytost prázdná. Bez modlitby srdcem a duší se lidské
stvoření potácí před pokušením zla a stává se snadnou kořistí ďábla a jeho úkladů.
Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
BRATRSTVÍ mezi Božími dětmi je prvořadé a JEDNOTA je nezbytná tváří v tvář úderům zla,
které chce zničit a rozdělit díla našeho Krále a Pána Ježíše Krista.
Lidské bytosti se nazývají nositeli "božských darů" [Mt 24, 11], aby rozdělily Boží děti a ty tak
mohly sejít z pravé cesty.
Náš Král a Pán Ježíš Kristus vás vyzývá k jednotě. Pochopte, že to, co přichází, není čas deště
a větru, tmy a třesu…
Nepochopili jste, že to, co přichází, jsou nejsilnější zkoušky a nejsilnější útoky, jakým lidstvo v této
generaci čelilo.
Jak můžete rozumem a duchem pochopit, že to, co přichází, je napsáno! TO NENÍ KONEC
SVĚTA, NE!
Co uděláte, až se tváří v tvář těmto okamžikům podíváte na sebe a uvidíte, že jste pohrdli Pravdou,
nevěřili jí a nepřipravili se v duchu na to, co vám naznačilo nebe!
OČEKÁVÁTE DLOUHÉ ČASY? MÝLÍTE SE.
NEPADNĚTE DO SPÁRŮ ZLA V TÉTO PRO LIDSTVO VRCHOLNÉ DOBĚ!
Šíří se hladomor a s ním i nedostatek základních potřeb pro lidského tvora. Ekonomika ve světě se
propadá a člověk upadá do chaosu, protože nemá boha peněz, kterému dal svou jistotu.
Děti naší Královny a Matky posledních časů, pšenice bude oddělena od plev a plevy budou
pronásledovat pšenici [Mt 13, 24-38].
Nebojte se, po této zkoušce, pšenice znovu povstane s větší silou, bude osvícena láskou svého
Krále a Pána Ježíše Krista.
UDRŽUJTE SE V DUCHOVNÍ POHOTOVOSTI! Uvidíte vlky v rouchu beránčím [Mt 7, 15], kteří
vedou Boží lid do duchovní propasti, a přijímáte to s takovou slabostí a chladem, že se můžete
probudit jako součást plev.
Děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista musí být duchovní, aby nebyly oklamány. Když truchlící
vstoupí do Božího domu, musí si zachovat duchovní sílu a nenechat se svést na scestí. To je to,
co ďábel chce, aby se ovce rozptýlily. Nedovolte to.
Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista:

Modlete se, modlete se tváří v tvář zoufalství, povstání a pronásledování.
Modlete se, modlete se, Boží lidé, aby lidská stvoření uposlechla mé výzvy k modlitbě.
Modlete se, Boží lidé, modlete se za Mexiko, jeho půda se bude silně třást.
Modlete se, Boží lidé, modlete se za obrácení lidstva a za to, aby všichni lidé přijali
za svou matku tu, která je Matkou Slova.
POKRAČUJTE BEZE STRACHU, PEVNÝM KROKEM A VE SPĚCHU.
POKRAČUJTE V NADĚJI, BEZ ZOUFALSTVÍ, ALE S DŮVĚROU VE VŮLI NEJSVĚTĚJŠÍ
TROJICE.
Jste milováni, a proto vám přináším slova věčného života, která vás vyzývají k obrácení.
PŘIJĎTE! VSTUPTE NA PRAVOU CESTU, KTERÁ VÁS DOVEDE K SETKÁNÍ S NAŠÍM
KRÁLEM A PÁNEM JEŽÍŠEM KRISTEM.
Chráníme vás, žehnáme vám. Nepodléhejte strachu. Moje nebeské legie vás chrání.
Svatý archanděl Michael
2056. Poselství Ježíše ze dne 20. června 2022.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), http://wingsofprophecy.blogspot.cz/

SLAVNÝ DEN
Mé děti, slavný čas je u vás. Ano, mnohé z vás čekají těžkosti a utrpení. Ale v té době bude také
něco jiného, má sláva bude zářit všude kolem vás. Vstoupili jste do doby zázraků.
Čas konce je u vás a celé nebe se raduje, že tu brzy budete všichni se Mnou. Vše se připravuje
na váš příchod.
V tomto posledním čase na Zemi bude má sláva vidět jako nikdy předtím. Budu konat mocné
zázraky uzdravení, vysvobození a zaopatření skrze své pravé děti, aby nevěřící viděli, že jsem Bůh,
a obrátili se ke Mně. Uvidíte je a vzpomenete si na vše, co jsem vám řekl. Budu činit zázraky
vzkříšení mrtvých, způsobím, že slepé oči budou vidět, a otevřu srdce lidí, kteří se ke Mně rychle
obrátí. (Cítím, že pokud někdo v této době projeví sebemenší zájem o poznání Pána, On ho

zachrání).

Jděte vpřed v radosti, mé děti, neboť svítá nový den a je to slavný den mé moci.
Ježíš
1Kr 17, 19-21
19: On jí řekl: "Dej mi svého syna!" Vzal jí ho z klína, vynesl jej do pokojíka na střeše, kde bydlel, a položil
ho na své lože.
20: Pak volal k Hospodinu: "Hospodine, můj Bože, cožpak i té vdově, u které jsem hostem, způsobíš zlo
a přivodíš jejímu synu smrt?"

21: Třikrát se nad dítětem sklonil a volal k Hospodinu: "Hospodine, můj Bože, ať se prosím vrátí do tohoto
dítěte život!"
Sk 2, 17-20
17: A stane se v posledních dnech, praví Bůh, sešlu svého Ducha na všechny lidi, synové vaši a vaše dcery
budou mluvit v prorockém vytržení, vaši mládenci budou mít vidění a vaši starci budou mít sny.
18: I na své služebníky a na své služebnice v oněch dnech sešlu svého Ducha, a budou prorokovat.
19: A učiním divy nahoře na nebi a znamení dole na zemi: krev a oheň a oblaka dýmu.
20: Slunce se obrátí v temnotu a měsíc se změní v krev, než přijde den Páně, velký a slavný;

2057. Poselství Ježíše ze dne 21. června 2022.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), http://wingsofprophecy.blogspot.cz/

KDYŽ SE MĚNÍ DOBA

V této době povstane v mých dětech nová odvaha. Až uvidíte, jak se moje zázračná moc svobodně
projevuje, začnete také svobodně svědčit, nebudete váhat jako v minulých dobách, ale otevřeně,
a uvidíte, jak se při tom moje ruka pohybuje.
V této době nebudu šetřit zázraky, abych pomohl nevěřícím zvolit si Mne. Nechci, aby někdo
zahynul. Ti, kdo v tomto čase konají práci svědectví a získávají duše, budou velmi odměněni - víc,
než si jejich mysl dokáže představit.
Mé děti, tyto duše jsou pro Mne stejně cenné jako ty vaše. Přeji si, abyste je ke Mně přivedly. Přeji
si, abyste se věnovaly svědectvím na každém místě, kam přijdete - musíte pracovat, dokud je den,
abyste to mohly činit, protože toto období se rychle změní.
Až k této změně dojde, přijde velké pronásledování a bude to mnohem těžší. Těm, které tuto práci
konají, neodepřu nic dobrého. Posílám vás, abyste pro Mne tuto práci vykonaly - jděte nyní vpřed.
Ježíš
Sk 4, 29-31
29: Pohleď tedy, Pane, na jejich hrozby a dej svým služebníkům, aby s odvahou a odhodlaně mluvili
tvé slovo;
30: a vztahuj svou ruku k uzdravování, čiň znamení a zázraky skrze jméno svého svatého služebníka
Ježíše.
31: Když se pomodlili, otřáslo se místo, kde byli shromážděni, a všichni byli naplněni Duchem svatým
a s odvahou mluvili slovo Boží.
Ef 6, 19: Aby mi bylo dáno pravé slovo, kdykoliv promluvím. Tak budu moci směle oznamovat tajemství
evangelia.

2058. Poselství Ježíše ze dne 22. června 2022.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), http://wingsofprophecy.blogspot.cz/

AŽ ZAČNE VÁLKA
Mé děti, přichází válka, jakou jste ještě neviděly. Některé z vás tu budou se Mnou, až k ní dojde,
ale mnohé další, které tvrdí, že jsou moje, budou stále na zemi.
Až tato válka začne, začne za neobvyklých okolností. Zpočátku nebude jasné, co se stalo, ačkoli
pravda vyjde najevo později. Jakmile začne, můj lid v Americe bude přepaden, neboť invazní
armády se zmocní země a obsadí ji. Při tom si z vašich řad vezmou mnoho otroků. I některé
z vašich dětí se stanou otroky.
Ty, které se nazývají mým Jménem, ale ve svých způsobech se Mi nepodobají, budou obzvláště
tvrdě postiženy, protože je nebudu chránit ani jim neprojevím žádné slitování, protože nejsou
moje. Odmítají Mě poznat nyní, když ještě mohou, a dávají přednost rozkoším světa před časem
stráveným se Mnou. Těm, které jsou skutečně moje, bude prokázáno milosrdenství, přesto budou
trpět spolu se zlými.
Zůstaňte Mi nablízku, mé děti, a buďte každý den v mém Slovu, protože to je vše, co vám pomůže
v tomto času nedostatku a války.

Ježíš
Ex 9, 25-26
25: Krupobití potlouklo v celé egyptské zemi všechno, co bylo na poli, od lidí po dobytek; krupobití
potlouklo také všechny polní byliny a polámalo všechno polní stromoví.
26: Jenom v zemi Gošenu, kde sídlili Izraelci, krupobití nebylo.
Ex 10, 22-23
22: Mojžíš vztáhl ruku k nebi. Tu nastala po celé egyptské zemi tma tmoucí a trvala po tři dny.
23: Lidé neviděli jeden druhého; po tři dny se nikdo neodvážil hnout ze svého místa. Ale všichni Izraelci
měli ve svých obydlích světlo.
Ex 11, 5-7
5: Všichni prvorození v egyptské zemi zemřou, od prvorozeného syna faraónova, který sedí na jeho trůnu,
po prvorozeného syna otrokyně, která mele na mlýnku, i všechno prvorozené z dobytka.
6: Po celé egyptské zemi se bude rozléhat veliký křik, jakého nebylo a už nebude.
7: Ale na žádného Izraelce ani pes nezavrčí, ani na člověka ani na dobytče, abyste poznali, že Hospodin
podivuhodně rozlišuje mezi Egyptem a Izraelem.
Ž 91, 5-8
5: Nelekej se hrůzy noci ani šípu, který létá ve dne,
6: moru, jenž se plíží temnotami, nákazy, jež šíří zhoubu za poledne.
7: Byť jich po tvém boku padlo tisíc, byť i deset tisíc tobě po pravici, tebe nestihne nic takového.
8: Na vlastní oči to spatříš, uzříš odplatu, jež stihne svévolníky.
Jr 16, 14: Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy se už nebude říkat: 'Jakože živ je Hospodin,
který vyvedl syny Izraele z egyptské země.'

Jr 16, 9-11
9: Toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: "Hle, způsobím, že na tomto místě, před vaším zrakem
a za vašich dnů přestane veselí a hlas radosti, hlas ženicha a hlas nevěsty."
10: „Až oznámíš tomuto lidu všechna tato slova, zeptají se tě: 'Proč Hospodin promluvil proti nám všechno
toto velké zlo? Jaká je naše nepravost? Jaký je náš hřích? V čem jsme hřešili proti Hospodinu, našemu
Bohu?'
11: Na to jim odpovíš: "V tom, že mě vaši otcové opustili, je výrok Hospodinův, a chodili za jinými bohy,
sloužili jim a klaněli se jim; mne opustili a můj zákon nedodržovali."

2059. Poselství Ježíše ze dne 24. června 2022.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), http://wingsofprophecy.blogspot.cz/
VÁŠ ŽIVOT A VAŠE VÍRA
Nepřítel zuří proti vám, mé věrné děti. Mé pravé děti, které chodí po mých cestách, mluví v mých
způsobech a následují Mě ve všem, co dělám, jste jeho hlavním cílem, protože váš život ukazuje
nevěřícím kolem vás, kdo jsem.
Nepřítel má plán, jak vás o všechno připravit, a na čas zvítězí. Mnozí v této době ztratí svůj život,
ale nebojte se, protože ti, kteří ztratí život pro svou víru ve Mne, přijdou sem, kde jsem Já, aby byli
se Mnou navždy. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí svůj život za své přátele.
Ti, kteří nevyužili tento čas, aby se Mi přiblížili, a dali přednost rozkoším tohoto světa, budou
uchváceni ve svém hříchu a stráví věčnost s nepřítelem svých duší, protože jejich duše mu budou
vydány.
Můj nepřítel přichází, aby vám vzal vše, co máte. Až vám zůstane jen váš život a víra ve Mne,
vyberete si ještě Mne?
Ježíš
Jan 15, 13: Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele.
Řím 6, 13: Ani nepropůjčujte hříchu své tělo za nástroj nepravosti, ale jako ti, kteří byli vyvedeni
ze smrti do života, propůjčujte sami sebe a své tělo Bohu za nástroj spravedlnosti.
Ef 5, 2: A žijte v lásce, tak jako Kristus miloval nás a sám sebe dal za nás jako dar a oběť, jejíž vůně
je Bohu milá.
Lk 9, 24: Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však přijde o život pro mne,
zachrání jej.
Joz 24, 15: Jestliže se vám zdá, že sloužit Hospodinu je zlé, vyvolte si dnes, komu chcete sloužit:
zda božstvům, kterým sloužili vaši otcové, když byli za řekou Eufratem, nebo božstvům Emorejců,
v jejichž zemi sídlíte. Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu.“
Joz 1, 9: Nepřikázal jsem ti snad: Buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se, neboť Hospodin,
tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš?
Zj 13, 7: A bylo jí dáno, aby vedla válku proti svatým a aby nad nimi zvítězila. Dostala moc
nad každým kmenem, národem, jazykem i rasou;

2060. 25. června 2022. Připomínka poselství Boha Otce ze dne 23. března 2014.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), http://wingsofprophecy.blogspot.cz/

NENÍ ČAS, ABYSTE MĚ POZNALI

Je mnoho lidí z mého lidu, kteří lehce šlapou ve vodách hříchu a myslí si, že na tom nezáleží. Máte
pocit jistoty, že jen s takovými malými hříchy se jistě neocitnete v pasti nebo se nebudete moci
očistit.
Žádný hřích není v mých očích tak malý, protože každý hřích staví vaše činy na jednu stranu a Mne
na druhou. Přeji si, abychom byli na stejné straně, mé děti, abych vás mohl chránit.
V nejtemnějších časech, které jsou před vámi, si budete zoufale přát jakoukoli ochranu, protože
vše, co znáte, bude vám ve světě odňato. Jediné, co vám zůstane, bude to, co máte ve Mně.
Pokud jste si nenašly čas investovat do vztahu se Mnou, nebude vám pomoci. Peníze, dokonce ani
velké bohatství a prestiž nebudou nic znamenat. Přátelé budou znamenat málo, protože nebude
z čeho přežít a jídlo se stane jako v době zničení mého svatého města Jeruzaléma, kdy uvěznění
jedli s radostí maso svých vlastních dětí, jen aby měli sousto, které by vložili do úst.
Síla mého Slova ve vašem duchu vás tehdy podrží, neboť Já se postarám o ty, kteří mě poznají
v této době, ale běda těm, kteří si nyní hrají a budou se snažit činit pokání později, neboť
uprostřed chaosu nebude čas na to, aby Mě poznali.
Mé děti, některé z vás stále ještě nedbají mých varování, která vám dávám, jakoby se tyto věci
neměly nikdy stát, ale Já nejsem člověk, abych lhal. Vždy jsem se snažil varovat svůj lid i ty, kteří
ještě nejsou mými, před přicházejícími bouřemi. Tato bouře je všechny předčí, neboť tato bouře
nebude mít konec, dokud se nevrátí můj Syn. Moji lidé, přeji si, abyste v přicházejícím čase
netrpěli, ale nemohu připravit ty, kteří se odmítají připravit tím, že budou trávit čas se Mnou.
Někteří z vás si myslí, že budou nějak osvobozeni od toho, co říkám, ale nebude tomu tak.
Temnota přichází a bude vás hledat. Pouze ti, kdo naplní svá srdce světlem mého svatého Slova
a mou přítomností, mohou doufat, že přežijí konec věku.
Bůh Otec
Jak 4, 4: Proradná stvoření! Což nevíte, že přátelství se světem je nepřátelství s Bohem? Kdo tedy chce být
přítelem světa, stává se nepřítelem Božím.
Př 29, 6: V přestoupení zlého člověka je léčka, ale spravedlivý plesá a raduje se.
Lk 4, 4: Ježíš mu odpověděl: "Je psáno: Člověk nebude živ jenom chlebem."
Dt 23, 19: Bůh není člověk, aby lhal, ani lidský syn, aby litoval. Zdali řekne, a neučiní, promluví,
a nedodrží?

2061. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 23. června 2022.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

ZEMĚTŘESENÍ BUDOU MÍT VĚTŠÍ INTENZITU

Milovaní lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
PŘIJMĚTE POŽEHNÁNÍ NEJSVĚTĚJŠÍCH SRDCÍ A SÍLU PRO TY, KTEŘÍ JE CHTĚJÍ
PŘIJMOUT.
Velká část lidstva zůstává vůči volání našeho Krále a Pána Ježíše Krista netečná. Tyto výzvy budou
v paměti lidských tvorů nabývat na hodnotě s tím, jak se před lidstvem budou odvíjet události,
které byly vyjmenovány jedna po druhé.
NEPOSLUŠNOST LIDSTVA JE ZBRANÍ ĎÁBLA, KTEROU PŘIMĚL ČLOVĚKA, ABY SE
VZBOUŘIL PROTI NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICI.
V této době bude neposlušnost téměř úplná. Člověk se nechce ničemu podřizovat a hlásá svou
svobodnou vůli, což ho vede k tomu, že se propadá do své ješitnosti, pýchy a liberalismu.
MUSÍM VÁM ŘÍCI, ŽE KDO NEZMĚNÍ SVÉ JEDNÁNÍ A SKUTKY SMĚREM K BRATRSTVÍ,
BUDE KOŘISTÍ TEMNOTY.
Pýcha, sobectví, arogance a povýšenost jsou drobná chapadla, jimiž Zlý působí příliš mnoho škody,
a já jako kníže nebeských milicí nedovolím, aby lidé mého Krále a Pána Ježíše Krista byli takto
podrobeni.
DUCH SVATÝ VYLÉVÁ SVÉ DARY A CTNOSTI [1Kor 12, 11] NA POKORNÉ, ABY HLÁSALI
SLOVO, NE NA PYŠNÉ, ABY POSÍLILI SVOU SVOBODNOU VŮLI.
Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista, den modlitby, o který jsem vás žádal, přišel jako vzácné
kadidlo k trůnu našeho Otce. Musím se s vámi podělit o to, že každý den modliteb byl Bohu zcela
milý a rozhodl se do jisté míry zmírnit velké zemětřesení, které postihne lidstvo.

Aniž bych vás chtěl zneklidnit, musím vás upozornit, že nadcházející události budou následovat
jedna za druhou, bez odpočinku. Zemětřesení budou mít větší intenzitu a způsobí, že země ztratí
svůj celistvý stav a vysoké hory se zřítí.
Lidé našeho Pána a Krále Ježíše Krista, země reprezentovaná medvědem bude mít neočekávanou
reakci, která povede k tomu, že svět zůstane v úzkosti a některé země budou spěchat, aby se
k této reakci připojily.
Když uslyšíte neznámé dunění, neopouštějte své domovy ani místa, kde se nacházíte,
neodcházejte, dokud nedostanete pokyn k opětovnému pohybu. Pokud se objeví silný, neznámý
záblesk světla, nedívejte se na něj, ale držte hlavu u země a nedívejte se, dokud záře nezmizí,
a neodcházejte z místa, kde se nacházíte.
Uskladněte jídlo ve svých domovech, nezapomeňte na vodu, požehnané hrozny (*), svátostiny
a to, co je zapotřebí pro malý oltář, o který jste byli požádáni, abyste se ve svých domovech mohli
v určitou chvíli připravit.
Pozor, milovaní Boží lidé, pozor. Zůstaňte pozorní k naléháním Zlého, kterým vás chce přivést
k pádu. Nepodlehněte!
Bráním vás svým mečem. Nebojte se.
Svatý archanděl Michael
(*) Speciál o budoucích nemocech.

2062. Připomínka poselství Matky Spásy ze dne 20. listopadu 2011.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

BUĎTE LÁSKA, POKOJ A JEDNOTA

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, mé srdce je zrcadlem slunce Boží vůle, kdy každý
paprsek, který z něj vychází, obsahuje ANO mého univerzálního mateřství, které se vám dává bez
hranic.
Vyzývám vás, děti, abyste byly opravdovými chrámy, v nichž můj Syn je zbožňován vašimi činy.
Nasyťte se věčnou obětí mého Syna v eucharistii. Vesmír krouží v Boží harmonii a poslouchá svého
Tvůrce, a jen člověk se pohybuje ve své svobodné vůli…
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, před tím, než bude nastoleno království totální
zkaženosti, přijde k lidstvu kalich hořkosti, aniž by si lidé uvědomovali, že je to součást plánu
Zlého.
Pojem společenství musí být brán vážně a bratrství mezi mými dětmi se nemůžete
vyhnout. Budete muset dosáhnout tohoto bratrství tím, že budete milovat svého bližního jako
sebe sama. Nezapomeňte, že jste vytvořeny z masa a v tomto případě musí být tělo sublimováno.
Přijde generace těch, kteří budou žít více z duchovna a budou více duch než tělo.
Modlete se, mé děti, modlete se za Panamu, bude trpět.
Přimlouvejte se za vaše bratry a sestry v Tennessee.
Modlete se za vaše bratry a sestry v Singidě [Tanzánie-pozn. překladatele].
Na obloze se objeví velká znamení a lidé budou v údivu.
Děťátka mého srdce, lež dosáhla Evropy, unie zemí se ukázala být zradou.
Dojde k velkým bojům o ropu. Národ, který bude vlastnit její největší zásoby, bude mít korunu
moci.
Jak mě zraňují ti – jak mnoho jich je – kdo jsou moji a žijí jako slepí…., bez toho, že by
se otevřeli realitě! Bůh se oznamuje člověku, oznamuje člověku vše, co člověk nechce
vidět, na co člověk nedbá, protože Bůh nedělá nic, aniž by to oznámil těm, které miluje.
Dětičky, zem se třese a člověk trpí. Pohleďte na události ve světě a varujte vaše bratry
a sestry, aby byli připraveni.
BUĎTE LÁSKA, POKOJ A JEDNOTA. NECHŤ VAŠE SRDCE BIJE VE STEJNÉM RYTMU PRO
ZÁCHRANU DUŠÍ. BUĎTE OPATRNÍ, JAKO LIDÉ MOUDŘÍ A ZPRAVENÍ.
Vy, mé děti, které znáte pravdu, skutečnost, buďte pevné a věrné, zůstávejte ve
svatosti. Dívejte se za hranici tohoto světa a bojujte proti tělu, abyste šly po cestě ve svatosti.
Mé srdce vás očekává. Žehnám vám.
Matka Maria

2063. 26. června 2022. Připomínka poselství Ježíše ze dne 4. října 2014.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), http://wingsofprophecy.blogspot.cz/
KRÁL PŘICHÁZÍ!
Brzy přijde čas, kdy se hříchy mnohých stanou zjevnými, aby je všichni viděli. Já jsem Bůh Pravdy,
ne podvodu a lži.

Jsou tací, kteří předstírají, že jsou dobrými pastýři, a potají požírají mé stádo. Nyní vám říkám,
že Já - Já sám - Já, Bůh, který vidí všechno, to odhalím, aby to viděl celý svět. Už se nebudete
skrývat za lži v mém Jménu! Nedovolím, aby mé děti byly vámi nadále klamány!
Na zemi přichází velký podvod (v duchu vidím roj démonických much - jako černý mrak, který
hlasitě bzučí), který budou živit děti Zlého. Tomuto klamu uniknou jen ti, kdo zůstávají ve Mně,
neboť můj Duch Svatý jim zjeví pravdu.
Nebojte se, mé děti, neboť i když nastal čas konce, pro vás to znamená velkou slávu, radost
a odměnu! Vždyť Já se o vás v tomto čase postarám. Můj Duch vás bude vést a Já pošlu své
anděly, aby vám poskytli ochranu.
Nebojte se žádné schopnosti Zlého, neboť ten se nemůže dotknout těch, kteří jsou moji, bez mého
souhlasu. Kráčejte ve Mně v lásce a setrvávejte v mém Slovu (vidím, že tím myslí rozjímat v něm
ve dne v noci - po celou dobu, zatímco ignorujete okolnosti kolem sebe) a nebudete potřebovat
nic, co nemáte.
Radujte se, mé děti!
Vzhlédněte a radujte se, protože se blíží vaše vykoupení z temnoty a zla vašeho okolí! Váš Král
přichází!
Ježíš
Žid 6, 18: A tak tyto dvě nezměnitelné věci, v nichž Bůh přece nemůže lhát, jsou mocným povzbuzením
pro nás, kteří jsme nalezli útočiště v naději nám dané.
Ge 16, 13: I řekl Bůh Noemu: Rozhodl jsem se skoncovat se vším tvorstvem, neboť země je plná lidského
násilí. Zahladím je i se zemí.
Jan 14, 6: Ježíš mu odpověděl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.
Iz 41, 10: Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu,
pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.
2Kor 11, 13-15
13: Jsou to falešní apoštolové, nepoctiví dělníci, přestrojení za apoštoly Kristovy.
14: A není divu, vždyť sám satan se převléká za anděla světla;
15: není tedy nic překvapujícího na tom, že se jeho služebníci převlékají za služebníky spravedlnosti.
Jejich konec bude jako jejich skutky!
Lk 21, 27-28
27: A tehdy uzří Syna člověka přicházet v oblaku s mocí a velikou slávou.
28: Když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko.

2064. Poselství Ježíše ze dne 27. června 2022.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), http://wingsofprophecy.blogspot.cz/
VLCI MEZI MÝMI OVCEMI
Mé děti, jsou mezi vámi - mezi mými pravými věřícími - tací, kteří se jen přetvařují. Už dávno víte,
že nepřítel vašich duší zasel mezi mé ovce vlky. Víte, že vás chtějí pozřít spolu s celým mým
domem.
Nyní způsobím, že ovčí roucho bude svlečeno, aby se vlci odhalili. Budou na vás vrčet a kousat,
buďte připraveni. Budou na můj lid házet lži a pomluvy, buďte připraveni.
Nezapojujte se do jejich zla. Neodplácejte jim údery, neboť Já vidím vše, co dělají, a jsem to Já,
kdo je odhaluje. Mé odhalení bude rychlé a úplné. Obnažím je, co jsou zač, aby všichni viděli,
neboť jsem na ně vylil pokání a oni odmítli pokání konat. Odmítli se odvrátit od své špatnosti
a praktikovat ji v mém domě, mezi mými dětmi, zatímco Já se dívám.
Připravte se na ošklivost, které budete svědky, mé děti. K mému odhalení dojde náhle a bez
varování. Zůstaňte zticha, činím to pro vás, abyste se zbavili jejich vlivu mezi mým lidem.
Mé odhalení jejich vlivu bude nevratné. Nebudou moci udělat nic, čím by to zastavili nebo zrušili.
Přijde to rychle. Zůstaňte připraveni.
Ježíš
Mt 7, 13-23
13: Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch,
kdo tudy vcházejí.
14: Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá.
15: Střežte se lživých proroků, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci.
16: Po jejich ovoci je poznáte. Což sklízejí z trní hrozny nebo z bodláčí fíky?
17: Tak každý dobrý strom dává dobré ovoce, ale špatný strom dává špatné ovoce.
18: Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce a špatný strom nemůže nést dobré ovoce.
19: Každý strom, který nedává dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně.
20: A tak je poznáte po jejich ovoci.
21: Ne každý, kdo mi říká 'Pane, Pane', vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce
v nebesích.
22: Mnozí mi řeknou v onen den: 'Pane, Pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali
a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů?'
23: A tehdy jim prohlásím: 'Nikdy jsem vás neznal; jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti.'

2065. Poselství Ježíše ze dne 28. června 2022.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), http://wingsofprophecy.blogspot.cz/
VAŠE KONEČNÁ VOLBA
Mé děti, věnujte pozornost každé volbě, kterou učiníte. V rozhodnutích, která každý den činíte,
je život nebo smrt.
Usilujete o život? Nebo o smrt? Usilujete o Mne a o více Mne? Nebo o více hříchu a více mého
nepřítele?
Brzy budou všechny vaše volby sečteny. Vaše konečná volba bude učiněna. Pokud se nyní
rozhodnete pro hřích, pak už nebudete mít na výběr.
Ježíš
Řím 12, 21: Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem.
Př 3, 7: Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať.
Př 4, 27: Napravo ani nalevo se neuchyluj, odvrať od zlého svou nohu.
Iz 5, 20: Běda těm, kdo říkají zlu dobro a dobru zlo, kdo vydávají tmu za světlo a světlo za tmu,
kdo vydávají hořké za sladké a sladké za hořké!

2066. Poselství Ježíše ze dne 29. června 2022.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), http://wingsofprophecy.blogspot.cz/
NASTAVENÍ PASTÍ
Nepřítel vašich duší nastražil v tomto čase na každého z vás mnoho pastí. Snaží se vás přivést
do záhuby, zdiskreditovat vaše svědectví a zničit vše, co vlastníte.
Nepřítel pro vás naplánoval ošklivé hříchy, špatná spojení a tvrdé konfrontace. Nyní musíte kráčet
opatrně, abyste se vyhnuli mnoha nástrahám, které na vás nastražil. To od vás bude vyžadovat
neustálou bdělost.
Nastavte svou mysl a své srdce tak, abyste Mě ve všem poslouchali, bez ohledu na cenu.
Ježíš
1Petr 5, 8: Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako ‚lev řvoucí‘ a hledá,
koho by pohltil.
Př 13, 13-15
13: Kdo pohrdá slovem, přivádí se do záhuby, kdežto kdo se bojí přikázání, dochází odplaty.
14: Učení moudrého je zdrojem života, pomůže uniknout léčkám smrti.
15: Prozíravost zjednává přízeň, kdežto věrolomní vytrvávají na své cestě.

Př 3, 5-7
5: Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.
6: Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.
7: Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať.

2067. Připomínka poselství Panny Marie ze dne 15. října 2011.
Nástroj: La messagère de Notre dame - poselkyně Naší Paní (řádová Sestra, přející si zůstat v

anonymitě, USA).

SRDCE PŘEDSTAVITELŮ RUSKA PATŘÍ STÁLE SATANOVI

Války, které přijdou, budou velmi jiné. Nebudou jasné linie, ani územní zisk. Budou to války
pustošivé, destruktivní, jaké svět nikdy neviděl, prováděné rychle, a jakmile přejdou,
nebude skutečného vítěze. To je Satanův cíl. Ponouká národy, aby si myslely, že mohou
snadno získat výhodu, ale jakmile ji mají, nemohou ji využít a nic není vyřešeno. Také boje se
nadmíru prodlužují, vyčerpávají každou stranu a způsobují nevýslovná utrpení.
Utrpení je to, co Satan chce. Raduje se svým pomateným způsobem, když svět trpí, včetně těch,
kteří svázali svůj osud s jeho osudem. Ano, jsou národy, které jsou mu oddány, i když si
neuvědomují, komu slouží. Dokonce si myslí, že jsou ve službě Boha, ale ve svém vojenském úsilí
slouží Satanovi.
Právě to se již děje. Války trvají déle, než se předpokládalo. Nepřítel z nich čerpá oživení, nové
zdroje a nové bojovníky. To nemá konce a bude to trvat tak dlouho, dokud Rusko nebude
zasvěceno mému Neposkvrněnému Srdci. Pak nebeský Otec dá světu mír.
Mnozí řeknou, že Rusko není problém, ale já vidím pravdu věcí. Vidím, co se děje za kulisami. Proč
důvěřovat tomu vůdci, jehož srdce je tak ctižádostivé, že chce, aby Rusko získalo zpět
svou vojenskou a diplomatickou moc? Vidělo ji zmizet a chce ji znovu nabýt.
Už jedná tak, že se pokouší zlákat sousední národy do unie, kterou využije pro své ďábelské plány.
Kdo mu čelí? Kdo mu vzdoruje? Jedná bez jakéhokoliv odporu. Není považováno za zlověstnou sílu.
Změnilo svůj oděv, ale ne své srdce. Nespouštějte z Ruska oči. Nedovolte mu rozšířit
jeho vliv.
Západ je klidný. Říká: "Rusko je náš přítel. Rusko není problém." Jak můžete být tak pošetilí?
Srdce vedoucích představitelů Ruska stále patří Satanovi. Nenechejte se ukolébat zdánlivou
nepřítomností zdrojů země. Satan ovládá jeho srdce a může jej vyzbrojit ve vteřině. Co si myslíte,
že Satan právě teď dělá v Iránu? Cožpak se Rusko neraduje? Rusko není na ráně. Jsou to aktivní
účastníci.

Probuďte se! Chci, aby Rusko bylo zasvěceno mému Neposkvrněnému Srdci dříve, než
bude příliš pozdě. Už je velmi pozdě.
Maria

2068. Připomínka poselství Panny Marie Královny pokoje, ze dne 6. listopadu 2010,
č. 3.396.
Nástroj: Pedro Régis (Brazílie), https://www.apelosurgentes.com.br/en-us/
KŘÍŽ BUDE PRO UKRAJINSKÝ LID TĚŽKÝ.
Drahé děti, jsem vaše matka a vy dobře víte, jak moc matka miluje své děti. Neodvracejte se od
lásky Pána. Láska je silnější než smrt a mocnější než hřích. Odvraťte se od špatnosti a věrně služte
Pánu. Poklekněte v modlitbě a nedovolte, aby ve vás plamen víry vyhasl. Když jste daleko, stáváte
se cílem ďábla.
Modlitba vás přivádí blíže k Bohu. Nezůstávejte s rukama v klíně. Vydejte ze sebe to nejlepší
v misi, která vám byla svěřena. Kříž bude pro ukrajinský lid těžký. Bolest mých ubohých
dětí bude velká. Trpím tím, co vás čeká. Pokračujte po cestě, kterou jsem vám ukázala.
Toto poselství vám dnes předávám ve jménu Nejsvětější Trojice. Děkuji vám, že jste mi dovolili,
abych vás zde opět shromáždila. Žehnám vám ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.
Zůstaňte v pokoji.
Maria
2069. Poselství Ježíše ze dne 29. června 2022.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

Moji milovaní:
ŽEHNÁM VÁM SVÝM SRDCEM, ŽEHNÁM VÁM SVOU LÁSKOU.
Moji lidé, jste mými milovanými dětmi a Já s vámi sdílím své Slovo, abyste se mohli připravit
v duchu. Přeji si, abyste se obrátili a byly bratrští; to si přeji, abyste byli jedno srdce spojené
se srdcem mé Matky.

Moji lidé, v této době proste Ducha svatého o rozlišování v každém okamžiku. Mnoho lidských
bytostí zmatených lidským egem, které je plné pýchy, se chce vzdálit od místa, kam jsem je
povolal, a to není správné.
JE TO ČAS PREVENCE A ZÁROVEŇ ČAS VOLBY:
Prevence, abyste se neztratili na jiných cestách a volby, abyste s mým Duchem Svatým mohli
rozlišovat a pevně stáli při Mně. Musíte pracovat na mé vinici [Mt 20, 4], abyste se stejnou mou
Láskou čekali na mého Anděla pokoje, který je v mém Domě a čeká, až jej pošlu ke svým lidem.
Proto ho žádné stvoření nikdy nevidělo tváří v tvář. Můj Anděl pokoje přijde až poté, co se objeví
antikrist, a nechci, abyste si jej s ním spletli.
Moji lidé, je velmi důležité, abyste byli opatrní…
MŮJ ANDĚL POKOJE NENÍ ELIÁŠ, ANI ENOCH, NENÍ ARCHANDĚL, JE TO MÉ ZRCADLO
LÁSKY, KTERÉ MÁ NAPLNIT KAŽDOU LIDSKOU BYTOST V NOUZI MOU LÁSKOU.
Ďábel nechal v pekle jen velmi málo svých lidí. Většina z nich je na Zemi a vede svou práci proti
duším, jeho boj je duchovní proti těm, kdo zůstávají se Mnou.
VÁLKA JE DUCHOVNÍ, ale zároveň jim ubližuje, pozvedá a ochromuje jejich lidské ego, dává jim
pocit pýchy, arogance, že všechno vědí, že jsou nepostradatelní tam, kde jsou, takže je jejich bratři
obdivují, a to není dobré. Když nejste pokorní, ďábel se prohlásí za vítěze.
Moji lidé, poslouchejte Mě! Je důležité, abyste v srdci zasévali pokoru, aby mysl a myšlenky
vypovídaly o tom, co v sobě nosíte.
TOTO JE ÉRA TŘETÍHO FIAT, ÉRA, KDY ZLO BOJUJE PROTI DĚTEM MÉ MATKY.
Oheň bezbožnosti postupuje, mocnosti vystupují, aby ukázaly svou moc a zuřivost proti maličkým,
které bude bránit můj milovaný svatý archanděl Michael.
Mé děti musí zůstat připraveny čelit hladomoru, který již na lidstvo dolehl. Nedostatek bude velký,
počasí v některých zemích bude extrémně horké a v jiných extrémně chladné. Příroda se bouří
proti hříchu lidského stvoření. Klima se neustále mění a živly se vrhají na lidská stvoření.
Připravte se! Duše musí být lampou [Mt 5, 14-15] která osvítí temnotu, jíž bude země několik
hodin trpět.
Beze strachu a s důvěrou v Mou ochranu pokračujte ve všem, co od vás žádám, abyste zvítězili.
Beze strachu! JÁ JSEM VÁŠ BŮH. [Ex 3, 14]
Nosím vás ve svém Nejsvětějším Srdci a jste můj velký poklad. Žehnám vám.
Váš Ježíš

2070. Poselství Ježíše ze dne 30. června 2022.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), http://wingsofprophecy.blogspot.cz/
CHYBNÉ PRIORITY
Tolik mých lidí má své priority na špatném místě.
Moji lidé, mnozí z vás by byli šokováni, kdyby věděli, jak málo času vám na zemi zbývá. Trávili
byste svůj čas hádkami, malomyslností a stěžováním si, kdybyste věděli, že vám zbývají jen týdny
života?
Trávili byste veškerý čas pozemskými radovánkami nebo byste mezi sebou hovořili o světských
záležitostech? Strávili byste své poslední dny roztržkami mezi sebou? Řekl bych, že ne, kdybyste
věděli, jak brzy opustíte zemi.
Ježíš
Mt 6, 33: Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.
Mt 6, 24: Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat,
k jednomu se přidá a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku.
Mt 12, 30: Kdo není se mnou, je proti mně; a kdo se mnou neshromažďuje, rozptyluje.
De 30, 19: Dovolávám se dnes proti vám svědectví nebes i země: Předložil jsem ti život i smrt, požehnání
i zlořečení; vyvol si tedy život, abys byl živ ty i tvé potomstvo
Joz 24, 14-15
14: Bojte se tedy Hospodina a služte mu bezvýhradně a věrně. Odstraňte božstva, kterým vaši otcové
sloužili za řekou Eufratem a v Egyptě, a služte Hospodinu.
15: Jestliže se vám zdá, že sloužit Hospodinu je zlé, vyvolte si dnes, komu chcete sloužit: zda božstvům,
kterým sloužili vaši otcové, když byli za řekou Eufratem, nebo božstvům Emorejců, v jejichž zemi sídlíte.
Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu.
Mt 25, 13: Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu.
Mk 16, 15-18
15: A řekl jim: 'Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.'
16: Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen.
17: Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými
jazyky;
18: budou brát hady do ruky, a vypijí-li něco smrtícího, nic se jim nestane; na choré budou vzkládat ruce
a uzdraví je.“
Jak 5, 20: Vězte, že ten, kdo odvrátí hříšníka od bludné cesty, zachrání jeho duši od smrti a přikryje
množství hříchů.
Zj 1, 7-11
7: Hle, přichází v oblacích! Uzří ho každé oko, i ti, kdo ho probodli, a budou kvůli němu naříkat všechna
pokolení země. Tak jest, amen.
8: Já jsem Alfa i Omega, praví Pán Bůh, ten, který jest a který byl a který přichází, Všemohoucí.
9: Já, Jan, váš bratr, který má s vámi účast na Ježíšově soužení i kralování a vytrvalosti, dostal jsem se
pro slovo Boží a svědectví Ježíšovo na ostrov jménem Patmos.

10: Ocitl jsem se ve vytržení ducha v den Páně, a uslyšel jsem za sebou mocný hlas jako zvuk polnice:
11: "Co vidíš, napiš do knihy a pošli sedmi církvím: do Efezu, do Smyrny, do Pergama, do Thyatir, do Sard,
do Filadelfie a do Laodikeje."

2071. Poselství Ježíše ze dne 1. července 2022.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), http://wingsofprophecy.blogspot.cz/

BUDU VÁS ŘÍDIT A VÉST
Mé děti se diví tomu, co přichází na zem. Máte strach z nedostatku, mé děti. Bojíte se těžkých
časů. Netrpěly jste v minulosti těžkými časy? Cožpak jste netrpěly nedostatkem? Co jste dělaly?
Dokážete se přizpůsobit a přežít, mé děti, dokud nebudete povolány ke Mně domů. Stvořil jsem
vás s instinkty, aby vám takové časy pomohly projít.
Nebojte se, jen věřte, že vás budu řídit a vést.
Ježíš

Fil 4, 9: Čemu jste se u mne naučili, co jste přijali a uslyšeli i spatřili, to čiňte. A Bůh pokoje bude s vámi.
Mt 6, 31-32
31: Nemějte tedy starost a neříkejte: Co budeme jíst? Co budeme pít? Co si budeme oblékat?
32: Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete.
Mt 7, 11: Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec
v nebesích dá dobré těm, kdo ho prosí!
Lk 12, 24: Všimněte si havranů: nesejí, nežnou, nemají komory ani stodoly, a přece je Bůh živí.
Oč větší cenu máte vy než ptáci!

2072. 2. července 2022. Připomínka poselství Ježíše ze dne 17. dubna 2017.
Nástroj: Glynda Linkous (USA),
BITVA SE POSUNULA
Bitva se posunula, mé děti. Jste ve válce a ta zesílila. Bitva o vaše duše je velmi prudká
a vy si musíte vybrat, na které straně stojíte. Když si zvolíte hřích, zvolíte si stranu Satana
a budete předáni této straně.
V této době bude přibývat toho, čeho nesete víc - světla nebo temnoty. Máte-li mnoho hříchu,
bude bojovat o nadvládu nad vámi. Máte-li mnoho mého Ducha, dobro bude bojovat o nadvládu
nad vámi. Každá vaše volba se počítá na jednu nebo druhou stranu, proto volte moudře, neboť
vaše volby rozhodují o tom, na čí straně budete bojovat.

Neříkejte, že bojujete na mé straně, a pak se rozhodněte každý den hřešit, neboť pokud tak
učiníte, satan nad vámi získá moc. Řekl jsem vám, že se rýsují hranice. Jste to vy, kdo je vytyčuje.
Rozhodněte se moudře. V každé volbě je život nebo smrt.
Ježíš

Řím 6, 23: Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu.
1Kor 10, 13: Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni
zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu,
abyste mohli obstát.
Jak: 4, 7: Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží se
k vám.
1Kor: 6, 9-10
9: Což nevíte, že nespravedliví nebudou mít účast v Božím království? Nemylte se: Ani smilníci,
ani modláři, ani cizoložníci, ani nemravní, ani zvrácení,
10: Ani zloději, ani lakomci, opilci, utrhači, lupiči nebudou mít účast v Božím království.

2073. 3. července 2022. Připomínka Poselství Ježíše ze dne 30. června 2011.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), http://wingsofprophecy.blogspot.cz/
JE ČAS SI VYBRAT

Mým dětem by mělo být zřejmé, v jak pozdní hodině žijí, a přesto je tolik lidí oslepeno bohatstvím
okolního světa. Jsou oslepeni pozemskými cíli a sny, kterých chtějí dosáhnout - záměry, které
nemají vůbec žádnou hodnotu pro království.
Proč hledáte bohatství ve světě a ignorujete mé věčné bohatství, mé děti? Cožpak to nevidíte?
Cožpak nevíte, že všechno, co je kolem vás, bude zničeno? Neřekl jsem snad ve svém svatém
Slovu, abyste si ukládaly poklady v nebi, kde je nepokazí mol a rez? Přesto po nich stále toužíte
celým svým srdcem. Honíte se za pomíjivými iluzemi, které se nikdy nemohou uskutečnit. Cožpak
nevíte, že Zlý vás oklamal? Že vám prodal lež?
Do Ameriky přichází zkáza. Amerika přestala chodit po mých cestách nebo ctít mé svaté Jméno
a Já už nebudu tolerovat její nevěrnost.
Je čas, aby mé děti povstaly a zaujaly svá místa jako moji vyvolení. Je čas, aby se mé děti už
nestaraly o to, co si o nich svět a jeho lidé myslí. Je čas, aby mé děti působily v mé slávě a veškeré
moci, kterou přináší.
Je čas, aby mé děti sklonily svou vůli přede Mnou a podřídily se mému volání ve svém životě,
odložily své vlastní plány a upřely svůj zrak na cenu, která je čeká zde v nebi.
Je čas se rozhodnout, mé děti. Zvolíte si Mne, jako jsem si Já zvolil vás? Zvolíte si Mne a mé cesty,
nebo svět? Budete Mě následovat a plnit mou vůli, nebo Mne odmítnete a postavíte se na stranu
světa?

(V tomto okamžiku jsem v duchu pocítila vlnu strašného zármutku).
Sloužíte Mi skutečně?
Opravdu Mě milujete?
Žárlíte na mou lásku tak jako Já na tu vaši?
Nebo jsem pro vás jen dodatečným nápadem vašich dnů? Bůh jednoho dne?
Až uvidíte mou mocnou ruku soudu, která se pohybuje proti tomuto národu, poznáte, že JSEM Bůh
dneška.
Ježíš
Mk 4, 19: Ale časné starosti, vábivost majetku a chtivost ostatních věcí vnikají do nitra a dusí slovo,
takže zůstane bez úrody.
Mt 6, 19-20
19Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde je zloději vykopávají a kradou.
20Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani rez a kde je zloději nevykopávají a nekradou.
De 14, 2: Jsi přece svatý lid Hospodina, svého Boha. Tebe si Hospodin vyvolil ze všech lidských pokolení,
která jsou
na tváři země, abys byl jeho lidem, zvláštním vlastnictvím.
Joz 24, 15: Jestliže se vám zdá, že sloužit Hospodinu je zlé, vyvolte si dnes, komu chcete sloužit:
zda božstvům, kterým sloužili vaši otcové, když byli za řekou Eufratem, nebo božstvům Emorejců,
v jejichž zemi sídlíte. Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu.
Mt 16, 24: Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům: "Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž
a následuj mne."
De 6, 15: Neboť uprostřed tebe je Bůh žárlivě milující, Hospodin, tvůj Bůh. Ať Hospodin, tvůj Bůh,
nevzplane proti tobě hněvem a nevyhladí tě z povrchu země.

2074. 4. července 2022. Připomínka poselství Ježíše ze dne, 3. srpna 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

ZVOLTE SI ŽIVOT

Moje děti se nepřipravují na to, co je právě před nimi. Mnohé z nich nechtějí čelit všemu, co se má
stát. Jiné se domnívají, že jsou připraveny, ale netráví čas přípravou v mém svatém Slovu.
Děti, nepřítel vašich duší pracuje dvojnásobně a plánuje proti vám všemi možnými způsoby. Mnohé
z vás se domnívají, že se mohou připravit, až přijde čas, ale nemohou, protože pak už vám
na přípravu nezbude čas. To, co znáte z mého Slova, spojení, které se Mnou máte, je vše, co vám
tehdy bude stačit k tomu, abyste přežily nějakou dobu.

Postavil jsem před vás život a smrt. Zvolte si život. Ne život na zemi, ale život ve Mně. Poznání
Mne. Zvolte si tu lepší část. Zvolte si moudrost.
Pokud tak neučiníte, v okamžiku, kdy budete bez mé moudrosti, budete snášet mnoho utrpení.
Ježíš

De 30, 19: Dovolávám se dnes proti vám svědectví nebes i země: Předložil jsem ti život i smrt, požehnání
i zlořečení; vyvol si tedy život, abys byl živ ty i tvé potomstvo

2075. Poselství Ježíše ze dne 5. července 2022.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

ZPRÁVY ZE SVĚTA
Mé děti, jste-li moje, co můžete potřebovat, co bych vám nemohl poskytnout? Cožpak jste v mém
svatém Slovu nečetly příběhy o tom, jak jsem se o vás znovu a znovu zázračně postaral? Proč se
tedy bojíte přicházejícího času?
Kde je vaše víra ve Mne? Je možné, že trávíte více času starostmi než Mnou a vaše víra je chabá?
Je možné, že víc věříte zprávám ze světa než Mně?
Ježíš

Fil 4, 9: Čemu jste se u mne naučili, co jste přijali a uslyšeli i spatřili, to čiňte. A Bůh pokoje bude
s vámi.
Mt 6, 31-32
31: Nemějte tedy starost a neříkejte: Co budeme jíst? Co budeme pít? Co si budeme oblékat?
32: Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete.
Mt 7, 11: Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec
v nebesích dá dobré těm, kdo ho prosí!
Lk 12, 24: Všimněte si havranů: nesejí, nežnou, nemají komory ani stodoly, a přece je Bůh živí.
Oč větší cenu máte vy než ptáci!

2076. Poselství Boha Otce ze dne 17. května 2021.
Nástroj: Vassula Ryden (Švýcarsko), www.tlig.org

TO JE MÁ SPRAVEDLNOST, KTERÁ BUDE VYKONÁNA

Dcero, dávám ti svůj pokoj!

Víš, sladký Jahve, hledám Tě celý den, těším se mluvit o Tobě se svými přáteli, ale také ve
shromážděních, vyprávět jim o Tobě, jak jsi otcovský, pokorný, s bezpodmínečnou láskou.
Tvá láska je lepší než sám život, připomínám jim, že nemáme žádný klid v duši, aniž bychom Tě
přijali do svého srdce. Veď každé stvoření k Pravdě, uč je jemně, jak jsi to dělal se mnou a chraň
je před pokušením!
Má dcero, dávám své ucho chudým v duchu a pokorným. Já mám v těchto srdcích radost!
Citadelo! Má citadelo!, nedovol, aby ses nechala odradit dnešní situací, všechny národy nyní
spočívají v mém milosrdenství.
Můj hněv k nim přichází, pozvedněte svého ducha, dovolte Mi seslat můj hněv na toto zvrácené
pokolení, dovolte mé ruce, aby těžce ležela na nich, neboť Mi ublížili a navršili hřích za hříchem na
své hlavy.
To je má Spravedlnost, která bude vykonána!
Milosrdenství stejně jako hněv patří Mně, neboť Já jsem silný v odpouštění i ve vylévání hněvu,
mé milosrdenství je velké, ale stejně velká je má přísnost.
Hle, za den nebo dva (*) projdu kolem tebe, pokolení, a můj hlas se ponese do celého vesmíru,
abyste slyšeli blesky hromu, zatímco bude padat mnoho hvězd, které vás obklopí černými mračny.
Jiskry blesků budou vidět a slyšet všichni, i ti nejvzdálenější z vás, a to i v nejvzdálenějších
místech.
Ale už je toho dost! To stačí! Až dosud jsem zadržoval svůj hněv a čekal, pozoroval, ale žádný
zvuk pokání jsem neslyšel, vůbec nic!
Tato země byla připravena a dána vám jako můj dar, abyste byli šťastní a žili spolu v harmonii,
ale hle, hanba, hanba, hanba! Zlo nad vámi nakreslilo ohavný mrak; nelíbí se mi to s vámi,
pokolení; dobří i zlí budou trpět.
Tato generace se nikdy nevzdá svých pokřivených cest! Nejste snad zplozenci hříchu? Zhýralost
a marné zabíjení nemluvňat, to vše pokračuje, a vy voláte, abyste utišili můj hněv?
Pomstím krev zabitých nemluvňat. Pomstím jejich krev; vidíte, jak se naplnily dřívější předpovědi?
A nyní vám předpovídám, že hned za rohem bude můj Syn, Ježíš Kristus.
Je připraven navštívit tuto zemi, ukáže se a přinese tomuto pokolení spravedlnost, srovná se zemí
všechny, kteří proti Mně rozpoutali válku, a bude nastolena pravá spravedlnost na této zemi.
Čas vykoupení bude brzy u vás…

Dějiny se opakují: když obyvatelé této země praktikovali jen křivopřísežnictví, vraždění, krádeže,
cizoložství a bezbožnost, zasáhl jsi pro jejich dobro…
Jsem Bůh milosrdenství a jsem známý i tím, že odpouštím zločiny.

Smiluj se tedy nad tímto pokolením, neboť víme, jakou radost Ti působí, když projevuješ své
milosrdenství; víme, že nechceš, abychom Tě viděli v obraze, jak držíš ve své ruce blesk,
připravený k tomu, aby se vrhnul na nás a zasáhl nás…
Dovol mi, abych tě přerušil, kéž bys, kéž bys věděla, jak krvácí mé Srdce; kéž bys jen viděla
smutek v mé tváři, jak se trápím kvůli této generaci a jak je Mi líto všech těch nešťastníků!

V Knize Ester, kap. 5, v. 11, se píše, že král, jehož srdce bylo chladné a bezohledné do té míry,
že se ho Ester velmi bála, zvláště když se s ním musela setkat, aby ho požádala o laskavost,
se píše: "ale Bůh změnil královo srdce"… takže vidíš, že jsi schopen změnit srdce, a tak můžeš
změnit i srdce těch, kteří Tě urážejí!
Řekl jsem člověku: Moudrost, to je bázeň před Hospodinem, rozum – vyhýbání se všemu zlému!
Já vykupuji ubožáky jejich samotnou ubohostí; a použil jsem tíseň, abych otevřel oči krále…

Miluji tě, Jahve, a vím, že z toho vzejde něco dobrého, naší cestou!
Vždy se těším ze zvuku tvého srdce!
Plň své povinnosti a tyto záležitosti přenechej Mně. Co od tebe potřebuji je, aby ses modlila,
připomínala mému lidu, že modlitby jsou zbraní k vítězství nad zlem!
Dávám ti své požehnání, dítě!
Bůh Otec

(*) Božího času – Boží čas není jako náš čas.

Zdroj: Proroctví o ruské ortodoxní církvi, www.tlig.org.

2077. Poselství našeho Pána ze dne 21. června 2022 o válce na Ukrajině.
Nástroj: Valentina Papagna (Austrálie), https://valentina-sydneyseer.com.au

VÁLKA NA UKRAJINĚ

Dnes brzy ráno, asi v pět hodin, když jsem trpěla za svaté duše, přišel Pán Ježíš. Řekl mi:
"Mé dítě, Valentino, dnes chci, abys šla se Mnou, abych ti mohl ukázat a odhalit věci
o válce na Ukrajině."

Najednou jsem se s naším Pánem Ježíšem ocitla na zemi v jedné z nejpostiženějších
a nejrozbořenějších oblastí Ukrajiny. Všude, kam jsme se při chůzi podívali, bylo to velmi skličující
prostředí s naprosto zničenými budovami a krajinou. Náš Pán Ježíš byl tak smutný. Jak jsme šli,
ukazoval na různé strany. Pak, když pohnul svýma rukama, otevřel se podzemní prostor. Viděla
jsem mnoho lidí, kteří se schovávali v podzemních úkrytech a žili v obrovském strachu, že budou
zabiti. Viděla jsem mnoho starších lidí a několik dětí a mladších matek. Všichni se choulili k sobě
a žili ve strachu.
Náš Pán naříkal: "Tolik lidí zbytečně zemřelo! Víš, já jsem tuto válku nedopustil. Vím, že Mě z ní
mnozí lidé stále obviňují."

Obrátil se ke mně a zopakoval: "Já jsem tuto válku nedopustil. Všechno je to zlé jednání jednoho
ďábelského člověka. Chce vlastnit všechno, protože je chamtivý po věcech, které mu nepatří.
Brutálně zabíjí nevinné lidi a malé děti."

Když jsme pokračovali v chůzi, všude kolem nás jsme viděli čerstvé kaluže krve na zemi. Skvrny
od krve pokrývaly zem a krev na některých místech vsakovala do hlíny a spojovala se s ní.
Pán Ježíš řekl: "Valentino, chci, abys tu byla se Mnou, abys mohla utěšit mé Nejsvětější Srdce,

které se tolik rmoutí nad tím, co tu vidím, a nad tvým utrpením, které dovoluji, protože je součástí
pomoci svatým duším, které v této válce umírají."
"Prosím, modlete se za zdejší lidi a požádejte všechny, aby se modlili. Pokud se zapojí
a vyslyší mou prosbu, mohu to ještě zastavit. Ruský vůdce má také v plánu napadnout
i okolní země. Chce zvítězit. Ale modlitba vás všech to může zastavit. Modlitba je
nejmocnější zbraní proti všemu zlu. Rozšiřujte mé poselství dál a buďte odvážní.
Já jsem stále s vámi, abych vás chránil."

Děkuji ti, můj Pane Ježíši, smiluj se nad lidem Ukrajiny.
Řekl: "Jen málo lidí se modlí za lid Ukrajiny."
Konec poselství.
2078. Poselství Ježíše ze dne 6. července 2022.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com
NEPŘÍTEL USILUJE O VÁŠ ŽIVOT
Kde jsou moji vojáci? Kde je moje armáda?

(Viděla jsem nesčetné množství lidí, kteří měli bojovat, všichni odpočívali, spali, nestarali se –
flákali se).
Jak v tomto stavu (ulejvání jako vy) vyhrajete pro Mne bitvy, které přijdou? Jak to, že se
nepřipravujete jako vojáci na přicházející boje?
Mé děti, nepřítel usiluje o váš život a vaši duši – nenechejte tento čas promarnit.
Ježíš

1Petr 5, 8-10

8: Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako 'lev řvoucí' a hledá, koho
by pohltil.
9: Vzepřete se mu, zakotveni ve víře, a pamatujte, že vaši bratří všude ve světě procházejí týmž
utrpením jako vy.
10: A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení
vás obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ.
Ef 6, 10-18
10: A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci.
11: Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům.
12: Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu,
co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla.
13: Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor,
všechno překonat a obstát.
14: Stůjte tedy 'opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti,
15: obuti k pohotové službě evangeliu pokoje'
16: a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého.
17: Přijměte také 'přilbu spasení' a 'meč Ducha, jímž je slovo Boží '.
18: V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale
se přimlouvejte za všechny bratry i za mne.

2079. Poselství Ježíše ze dne 7. července 2022.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com
PŘICHÁZÍ ROZSÁHLÁ REORGANIZACE
Mé děti, do vašich vlád přijde rozsáhlá reorganizace. Dusno v zákulisí přinese výměnu stráží, která
má nastolit nový řád věcí.
Připravte se na to, co přichází – připravte se jediným způsobem, na kterém záleží, v mém Slovu.
Nic jiného než mé Slovo vám v přicházejícím čase nepomůže.
Ježíš
Řím 11, 21: Jestliže Bůh neušetřil přirozených větví, tím spíše neušetří tebe!
Ef 6, 13-15
13: Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor,
všechno překonat a obstát.
14: Stůjte tedy 'opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti,
15: obuti k pohotové službě evangeliu pokoje'
Mt 10, 34-37
34: Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč.
35: Neboť jsem přišel postavit syna proti jeho otci, dceru proti matce, snachu proti tchyni;

36: a 'nepřítelem člověka bude jeho vlastní rodina'.
37: Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mne hoden; kdo miluje syna nebo dceru
víc nežli mne, není mne hoden.
Mt 24, 7: 7: Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení
na mnoha místech.
Lk 21, 26: 26: Lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět.
Neboť mocnosti nebeské se zachvějí.
Jan 15, 18: 18: Nenávidí-li vás svět, vězte, že mě nenáviděl dříve než vás.
2Tim 3, 12: 12: A všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, zakusí pronásledování.

2080. Poselství Ježíše ze dne 8. července 2022.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com
ON NEZVÍTĚZÍ
Čas mého nepřítele na zemi nadešel, mé děti. Bude to krutý čas na zemi, protože dává přednost
hladu a nedostatku před hojností, temnotě před světlem.
Neprosadí se ve všem, přesto se musí dostat k moci na určitý čas, aby se naplnilo celé mé svaté
Slovo.
Přichází, ale je již poražen.
Ježíš

Zj 13, 1-8
1: Tu jsem viděl, jak se z moře vynořila dravá šelma o deseti rozích a sedmi hlavách; na těch rozích deset
královských korun a na hlavách jména urážející Boha.
2: Ta šelma, kterou jsem viděl, byla jako levhart, její nohy jako tlapy medvěda a její tlama jako tlama lví.
A drak jí dal svou sílu i trůn i velikou moc.
3: Jedna z jejích hlav vypadala jako smrtelně raněná, ale ta rána se zahojila. A celá země v obdivu šla
za tou šelmou;
4: klekali před drakem, protože dal té šelmě svou moc, a klekali také před šelmou a volali: "Kdo se může
rovnat té dravé šelmě, kdo se odváží s ní bojovat?"
5: A bylo jí dáno, aby mluvila pyšně a rouhavě a měla moc po čtyřicet dva měsíce.
6: A tak otevřela ústa a rouhala se Bohu, jeho jménu i jeho příbytku, všem, kdo přebývají v nebi.
7: A bylo jí dáno, aby vedla válku proti svatým a aby nad nimi zvítězila. Dostala moc nad každým kmenem,
národem, jazykem i rasou;
8: budou před ní klekat všichni obyvatelé země, jejichž jména nejsou od stvoření světa zapsána v knize
života, v knize toho zabitého Beránka.

2081. 9. července 2022. Připomínka poselství Ježíše ze dne 23. června 2011.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

NECHŤ JSOU VYTYČENY DĚLICÍ ČÁRY

Slyšela jsem od přítele, že TBN stahuje pořady Jacka Van Impeho kvůli kritice "Chrislamu" Ricka
Warrena, a modlila jsem se o to, co mi Pán připomněl, když mi ukázal před několika měsíci během
modlitby - že v TBN je korupce, která bude odhalena a DayStar zaujme své místo v žebříčku
křesťanských stanic.
Nechť jsou vytyčeny dělicí čáry. Nyní vnesu do života každého věřícího situace, které způsobí,
že si bude muset vybrat. Nyní se musíte rozhodnout, mé děti, zda budete skutečně sloužit Mně,
Svatému Izraele, nebo bohu tohoto světa.
Ti z vás, kteří milují tento svět, půjdou cestou světa a budou sklízet jeho plody, ale mé děti se
rozhodnou spravedlivě. Ti, kteří jsou povoláni mým Jménem a kráčejí po mých cestách, si zvolí
sloužit Mi bez ohledu na cenu a budou v budoucích časech velmi odměněni. Budou posíleni pro to,
co přijde. Já budu pozvedat jejich hlavy, budu jejich pevnou věží. Budou se ke Mně utíkat a budou
v bezpečí před újmou, ale běda vám, kteří se rozhodnete sloužit bohu tohoto světa, neboť by pro
vás bylo lepší, kdybyste se nikdy nenarodili. To, co vás čeká, je vskutku strašné.
Přemýšlejte o tom. Já pozvedám korouhev. Vyberte si dnes, komu budete sloužit.
Ježíš
Am 7, 7: Toto mi ukázal: Hle, Panovník stojí na hradbách s olovnicí, s olovnicí v ruce. I řekl mi Hospodin:
"Ámosi, co vidíš?"
Joz 24, 15: Jestliže se vám zdá, že sloužit Hospodinu je zlé, vyvolte si dnes, komu chcete sloužit: zda
božstvům, kterým sloužili vaši otcové, když byli za řekou Eufratem, nebo božstvům Emorejců, v jejichž
zemi sídlíte. Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu.“
Oz 10, 12-13
12: Rozsívejte si pro spravedlnost, sklízejte pro milosrdenství, zorejte svůj úhor. Je čas dotázat
se Hospodina. Až přijde, svlaží vás spravedlností.
13: Orali jste svévoli, sklízeli bezpráví, jedli jste ovoce přetvářky. Doufal jsi v svou cestu,
v množství svých bohatýrů.
Ž 3, 4: Ze všech stran jsi mi však, Hospodine, štítem, tys má sláva, ty mi zvedáš hlavu.
Ž 61, 4: Ty jsi moje útočiště a pevná věž proti nepříteli.
Př 18,10: Pevná věž je Hospodinovo jméno, k němu se uteče spravedlivý jak do hradu.
Iz 59, 18-19
18: Podle vykonaných skutků odplatí svým protivníkům rozhořčením, svým nepřátelům za to, co páchali,
ostrovům odplatí za spáchané skutky.
19: I budou se bát Hospodinova jména na západě a jeho slávy na východu slunce, neboť se přivalí jako
dravá řeka, kterou Hospodinův vítr žene vpřed.

2082. 10. července 2022. Připomínka poselství Ježíše ze dne 11. prosince 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

VÁŽNÉ A NEBEZPEČNÉ ČASY

Mé děti, čas, do něhož vcházíte, je velmi vážný a mimořádně nebezpečný. Nebezpečí bude všude
a budete mít málo těch, jimž můžete důvěřovat. Všechno vaše světské pohodlí brzy zmizí a vy
budete toužit, abyste je měly zpět. Mnozí ztratí rozum v tom, co přichází – někteří z žalu a jiní
proto, že nemohou přijmout, co se děje. Mnozí si vezmou život. Mnozí vezmou životy ostatních.
Mnozí, kdo jsou nyní světští, prostě nebudou schopni fungovat ve vašem tak změněném světě.
Přeji si, abyste šly v lásce a svědčily o Mně těm, kolem vás. Některým kolem vás zbývá málo času
a nevybrali si Mne a mé cesty. Někteří nikdy neslyšeli o evangeliu a zvolili by si Mne, kdyby jim je
někdo vysvětlil. Mé církve přestaly kázat mé pravé Slovo a mé ovce nejsou řádně krmeny. Velmi
málo pastýřů lpí na mém Slovu, dokonce i ve svých vlastních životech. Ti, kdo tak nečiní, budou
brzy čelit mému soudu.
Není nic, co můžete udělat, abyste zastavili to, co přichází a jen málo můžete učinit, abyste se
připravili. Jen se přitáhněte blíž ke Mně. Já jsem vaše útěcha, Já jsem vaše zaopatření. Pak vás
povedu a poskytnu vám útočiště.
Beze Mne není vůbec žádná naděje.
Ježíš
2Tim 3, 1-3
1: Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy.
2: Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče, budou
nevděční, bezbožní,
3: bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému,
Zj 6, 15-17
15: Králové země i velmoži a vojevůdci, boháči a mocní – jak otrok, tak svobodný, všichni prchali do hor,
aby se ukryli v jeskyních a skalách,
16: a volali k horám a skalám: "Padněte na nás a skryjte nás před tváří toho, který sedí na trůnu, a před
hněvem Beránkovým!"
17: Neboť přišel veliký den jeho hněvu; kdo bude moci obstát?
Mk 16, 15: A řekl jim:"Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření."
Př 3, 5-7
5: Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.
6: Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.
7: Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať.

2083. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 9. července 2022.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

LIDÉ NEVIDÍ, NESLYŠÍ, NEVĚŘÍ…

Přicházím ve Jménu našeho Krále a Pána Ježíše Krista. Jsem poslán, abych vám předal Slovo
našeho Krále.
Lidstvo pozná, co je to duchovní boj [Ef 6, 12], a bude litovat, že neuvěřilo.
Mé andělské legie jsou nad všemi lidskými tvory, aby jim pomáhaly, asistovaly a střežily je, pokud
nás o to požádají.
V TÉTO DOBĚ LIDSKÉ BYTOSTI NEVIDÍ, NESLYŠÍ, NEVĚŘÍ…
Jejich mysl je zaměstnána světskými záležitostmi a srdce si přivlastnily modly, fanatismus a hlavně
domýšlivé "ego", které mají. Nemilují život, posvátný Boží dar lidstvu.
Jedno i druhé bude žasnout nad neustálými atmosférickými jevy, které budou sílit na celé Zemi.
Medvěd probudí svou zuřivost, zbytkem lidstva neočekávanou; dá ránu a koruna se začne kutálet.
Lidé dostávají jedno a druhé znamení a nedbají na ně, dokud z nebe nespadne oheň a oni
nepochopí, že varování nejsou marná.
BOŽÍ LIDÉ, ZDÁ SE, ŽE ŽIJETE JAKO VŽDYCKY, ALE NENÍ TOMU TAK.
PŘIPRAVTE SE! BUDU SE VÁS PTÁT ZNOVU A ZNOVU, AŽ K NEVOLNOSTI…
Jezdci Apokalypsy [Zj 6, 2-8] se prohánějí po nebi a jejich hřmot je slyšet po celé zemi. Lidské
bytosti nevědí, co to je, ale naslouchají jim, aniž by věděly, odkud přicházejí zvuky trubek.
Modlete se, děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista, modlete se za Kanadu, bude
bičována.

Modlete se, děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista, Londýn bude napaden s úmyslem
jej dobýt.
Modlete se, děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista, Brazílie bude silně bičována dešti,
než se stane zemí zásobování.
Modlete se, děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista, Argentina okusí žluč bolesti.
Milovaní lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
Hladomor nemilosrdně postupuje, válka se rozšiřuje, nemoc se šíří po zemi a brzy dosáhne i na mé
milované děti.
Boží lidé se budou stěhovat do Jižní Ameriky, do Střední Ameriky, aby uprostřed války hledali místo,
kde by mohli přebývat.
Milovaní našeho Pána a Krále Ježíše Krista:
Lidstvo se vymkne kontrole…
A z církve vycházejí nové normy; některé budou schváleny, jiné ne. Rozkol se stále více přibližuje.
Stvoření je domovem lidských bytostí a ty je musí obnovit do stavu, v jakém bylo stvořeno.
Živočišná, rostlinná a nerostná říše potřebují obnovit svůj domov tak, jak je Bůh stvořil.
VY, LIDÉ NAŠEHO KRÁLE A PÁNA, SE NEMUSÍTE BÁT, NAOPAK, V KAŽDÉM Z VÁS SE
MUSÍ ROZHOJNIT VÍRA. MÉ NEBESKÉ LEGIE VÁM PŘIJDOU NA POMOC.
Jste děti Stvořitele nebe a země… NEZAPOMEŇTE NA TO! Vzývejte naši Královnu a Matku:
Zdrávas, Maria Nejčistší, počatá bez hříchu.
Mějte požehnanou ratolest, nezapomeňte na ni (*).
Žehnám vám svými nebeskými legiemi.
Svatý archanděl Michael

(*) Listy rostliny, která je požehnána na Květnou neděli, aby zahájila Svatý týden.

2084. Poselství Ježíše ze dne 11. července 2022.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

POZNEJTE, ŽE NASTAL ČAS
Můj nepřítel nenávidí vše, co je ze Mne. Vše, co nese nějaký můj obraz, bude jeho cílem, protože
se snaží zvrátit i základy mého Stvoření. Už teď vidíte jeho vlastnoruční dílo. Už teď cítíte jeho
nenávist k vám, kteří nesete mé Jméno.
Poznejte, že nastal čas, děti, a jednejte podle toho.
Ježíš
Jan 15, 18-19
18: Nenávidí-li vás svět, vězte, že mě nenáviděl dříve než vás.
19: Kdybyste náleželi světu, svět by miloval to, co je jeho. Protože však nejste ze světa, ale já jsem vás
ze světa vyvolil, proto vás svět nenávidí.

2085. Poselství Ježíše ze dne 12. července 2022.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
PROČ NASLOUCHÁTE JEHO LŽÍM?
Mnoho z mých dětí se špatně přizpůsobuje času konce.

(Viděla jsem křesťany, kteří uvízli na místě, zdánlivě v šoku a nejistí, kudy se vydat, protože
chápou, že teď je opravdu čas konce).
Děti, nemusíte se bát ničeho jiného než mé mocné síly. Váš nepřítel vás chce udržet ve strachu,
aby mohl ve vašich životech uskutečnit svou vůli. Proč nasloucháte jeho lžím o čase, který přijde?
Proč věříte, že se o vás v něm nepostarám a nezajistím vás?
Ježíš
Iz 41, 10: Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu,
pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.
Ž 34, 5: Dotázal jsem se Hospodina a odpověděl mi, vysvobodil mě od všeho, čeho jsem se lekal.
Joz 1, 9: Nepřikázal jsem ti snad: Buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se, neboť Hospodin,
tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš?“
Př 29, 25: Kdo se třese před lidmi, ten klade sobě léčku, kdo však doufá v Hospodina, má v něm svůj hrad.
Ž 27, 1: Davidův. Hospodin je světlo mé a moje spása, koho bych se bál? Hospodin je záštita mého života,
z koho bych měl strach?
Jan 14, 27: Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám.
Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí!

2086. Poselství Ježíše ze dne 13. července 2022.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

STŮJTE V MÉ PRAVDĚ
Nemůžete uniknout zvrácenosti kolem sebe, musíte existovat mimo ni. Nedovolte, aby se stala vaší
součástí. Nesmiřujte se s hříchem, který vidíte.
Stůjte v mé Pravdě. Kráčejte po mých cestách.
Přeji si, aby duše přišly do mého království a unikly věčné zkáze. Podávejte o Mně svědectví, dokud
můžete, protože se brzy vrátíte domů. To je váš úkol, zatímco jste tady.
Čím více nepřátel uvidíte kolem sebe, tím blíže budete k návratu domů ke Mně.
Ježíš
Jan 17, 14: Dal jsem jim tvé slovo, ale svět k nim pojal nenávist, poněvadž nejsou ze světa, jako ani já
nejsem ze světa.
Řím 1, 32: Vědí o spravedlivém rozhodnutí Božím, že ti, kteří tak jednají, jsou hodni smrti;
a přece nejenže sami tak jednají, ale také jiným takové jednání schvalují.
Mt 6, 33: Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.
Mt 12, 30: Kdo není se mnou, je proti mně; a kdo se mnou neshromažďuje, rozptyluje.
De 30, 19: Dovolávám se dnes proti vám svědectví nebes i země: Předložil jsem ti život i smrt, požehnání
i zlořečení; vyvol si tedy život, abys byl živ ty i tvé potomstvo
Joz 24, 14-15
14: Bojte se tedy Hospodina a služte mu bezvýhradně a věrně. Odstraňte božstva, kterým vaši otcové
sloužili za řekou Eufratem a v Egyptě, a služte Hospodinu.
15: Jestliže se vám zdá, že sloužit Hospodinu je zlé, vyvolte si dnes, komu chcete sloužit: zda božstvům,
kterým sloužili vaši otcové, když byli za řekou Eufratem, nebo božstvům Emorejců, v jejichž zemi sídlíte.
Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu.
Mt 25, 13: Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu.
Mk 16, 15-18
15: A řekl jim: Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.
16: Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen.
17: Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými
jazyky;
18: budou brát hady do ruky, a vypijí-li něco smrtícího, nic se jim nestane; na choré budou vzkládat ruce
a uzdraví je.
Jak 5, 20: Vězte, že ten, kdo odvrátí hříšníka od bludné cesty, zachrání jeho duši od smrti a přikryje
množství hříchů.

2087. Poselství Ježíše ze dne 14. července 2022.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

JEN TEMNOTA
Děti moje, přemýšlely jste, kdy nastane konec světa.
Až kolem sebe uvidíte jen temnotu, až zlo na čas převládne nad dobrem a uvidíte, že dobro bylo
odňato, až ve svém světě neuvidíte už ani Mne, ani mé Slovo, pak přijde konec.
Netrapte se tím, kdy k tomu dojde, ale rozmnožujte dobro ve světě a mezitím hledejte ztracené
duše.
Ježíš
Mt 6, 33: Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.
Mt 12, 30: Kdo není se mnou, je proti mně; a kdo se mnou neshromažďuje, rozptyluje.
Mt 24, 36-37
36: O onom dni a hodině neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn, jenom Otec sám.
37: Až přijde Syn člověka, bude to jako za dnů Noeho.
Iz 60, 2: Hle, temnota přikrývá zemi, soumrak národy, ale nad tebou vzejde Hospodin a ukáže
se nad tebou jeho sláva.

2088. Poselství Ježíše ze dne 13. května 2012.
Nástroj: Jennifer (USA), http://www.wordsfromjesus.com

LIDÉ BUDOU ZBAVENI SVÉ PÝCHY
Mé dítě, krev z mých ran tryská na lidstvo, když stále prosím své děti, aby dbaly na mé
milosrdenství. Finanční kolaps je přede dveřmi Ameriky. Přišla hodina, kdy zbavím lidi pýchy,
která ovládla jejich srdce, a oni uvidí, jakými Jidáši se stali.
Lidé budou zbaveni své pýchy, jako jsem byl Já zbaven svého roucha při mém ukřižování. Toto je
vaše hodina, děti moje, neboť si neuvědomujete utrpení, které je na vašem prahu. Má Matka
pláče, mé rány krvácejí a vy jste až dosud nedokázaly rozpoznat má varování.
Čas a vzdálenost již nejsou, a jak jsem vám již dříve řekl, až uvidíte, že se země v Jeruzalémě
chvěje, vězte, že jste přišly do hodiny očišťování. Amerika bude trpět za svou neustálou
chamtivost a odpor proti mým Přikázáním. Pokud se snažíte být rukou spravedlnosti tím,
že Mne odstraňujete ze svého způsobu života, nemůžete hledat věci, které jsou ode Mne jinde,
neboť Já jsem jediným zdrojem lásky a milosrdenství.

Andělé byli umístěni na svá určená místa a brzy se na ně přenese ohnivý hněv. Finanční kolaps
přijde jako tornádo spravedlnosti, které se v mžiku přelije z jednoho národa do druhého. Dávejte
dnes pozor, mé děti, neboť Já jsem Ježíš a mé milosrdenství a spravedlnost zvítězí.
Ježíš
2089. Poselství Matky Spásy ze dne 12. července 2022.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

MIKROČIP V TĚLE MÝCH DĚTÍ JE PEČETÍ

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce
DOPORUČUJI VÁM, ABYSTE SE MODLILY, KAŽDÉ ZVLÁŠŤ, NEBOŤ KAŽDÝ VÍ,
O CO MÁ PROSIT A CO DÁT.
Milovaní lidé mého Syna, dny se krátí a mých pravých dětí je stále méně a méně.
Člověk se cítí být Bohem a převzal moc nad člověkem, aby sám sebe zničil. Lidské stvoření se
dopustí velmi těžkého hříchu.
Děti, víte toho tolik, co už prosakuje lidstvem, a neměníte se?
Synové, tolik vám toho bylo už oznámeno, ne abyste měli strach, ale abyste se duchovně připravili,
a vy se neměníte…
Pouze ti, kdo zůstávají v mém Synu, si zachovají zdravý rozum tváří v tvář tomu, co přijali za svého
osobního boha: "peníze". Upnuli se na boha světa s obavou, že bez ekonomické podpory se budou
cítit ztracení.

TVÁŘÍ V TVÁŘ PÁDU EKONOMIKY SE OBRÁTÍTE K TOMU, CO SE VÁM NABÍZÍ,
A PADNETE DO RUKOU ANTIKRISTA.
Mikročip v těle mých dětí je pečetí, aby výměnou za ztrátu věčného života mohly kupovat
a prodávat a těšit se z pocitu hmotného zabezpečení, na které jsou tak zvyklé.
NEZTRÁCEJTE SVOU DUŠI [Lk 9, 22-25]. Jak to bolí mého Syna, jak jen to bolí mého Syna!
Lidé mého Syna, potom, co vám bude implantován mikročip, bude vaše mysl ovládnuta a řízena
tak, aby jednala a dělala to, co přikazuje moc zla.
Můj Syn vám nenabízí moc na Zemi a nenabízí vládu nad vašimi bratry…
Můj Syn prolil svou krev za každého z vás, vykoupil vás z hříchu a dal věčný život každému,
kdo po něm touží.
Děti mého srdce:
Země se bude silně třást, vítr povane jako nikdy předtím a ledový chlad padne uprostřed
tropického žáru…
Měsíc se zbarví do ruda a znamení se nezastavují na obloze ani na zemi a lid mého Syna má stále
zavázané oči, je ponořen do banalit, aniž by otevřel oči.
MÉ DĚTI, ZTRÁCÍTE VÍRU PŘI SEBEMENŠÍM SLOVU, KTERÉ NERADY SLYŠÍTE NEBO
ČTETE, ALE POSILUJE VÁS VŠE, CO VÁM NABÍZÍ DUCHOVNÍ NEZÁVISLOST.
Podléháte ďáblu s takovou pasivitou, že nerozeznáte, co každá událost znamená na trase plánů,
které prosazuje tato Matka. Církev mého Syna se zmenšuje a jen ti, kdo rozeznávají, co přichází,
budou vědět, co se bude dít při každé události.
Modlete se a modlete, rozlišujte, připravujte se, pokrčte kolena.
Mé mateřské Srdce je otevřené, aby vás přijalo, pojďte, vstupte do mého Srdce a Já vás povedu
k svému Božímu Synu.
Miluji vás, žehnám vám, chráním vás. Nebojte se.
Matka Maria

Lk 9, 22-25
22: "Syn člověka musí mnoho trpět, být zavržen od starších, velekněží a zákoníků, být zabit
a třetího dne vzkříšen."
23: Všem pak řekl: Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, nes každého dne svůj kříž
a následuj mne.
24: Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však přijde o život pro mne,
zachrání jej.
25: Jaký prospěch má člověk, který získá celý svět, ale sám sebe ztratí nebo zmaří?

2090. Poselství Ježíše ze dne 15. července 2022.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
STŘEŽTE SVÉ SRDCE
Mé děti, děláte si starosti o to, co se děje kolem vás, ale Já si přeji, abyste se stejně staraly o to,
co se děje ve vás.
Přemýšlíte o stavu svého srdce a mysli? Střežíte své srdce před invazí strachu?
Až se na scéně objeví nepřítel vašich duší a zákony se rychle změní, bude se vám zdát, že celý
život se pohybuje nejvyšší rychlostí. Pokud si své srdce nestřežíte nyní, nebudete schopny je střežit
ani potom.
Ježíš
Mt 6, 28-29
28: A o oděv proč si děláte starosti? Podívejte se na polní lilie, jak rostou: nepracují, nepředou –
29: a pravím vám, že ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl tak oděn jako jedna z nich.
Př 4, 23: Především střez a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život.
Lk 6, 45: Dobrý člověk z dobrého pokladu svého srdce vydává dobré a zlý ze zlého vydává zlé. Jeho ústa
mluví, čím srdce přetéká.
Př 23, 26: Můj synu, dej mi své srdce, ať si tvé oči oblíbí mé cesty.
Př 3, 5-6
5: Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.
6: Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.

2091. 16. července 2022. Připomínka poselství Ježíše ze dne 18. září 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

DOVOLTE MI VLÁDNOUT

Mnozí z mého lidu si neuvědomují, nebo nevěří, že Já posílám slova skrze proroky, abych vás
podpořil během nejtěžšího z časů. Dáváte-li pozor na instrukce v mém Slovu, ty těžké časy budou
pro vás daleko snazší než pro ostatní. Je to jeden ze způsobů, který vám dovolí Mě poznat.
V budoucnosti přijde čas, kdy vezmu mé proroky domů a vy už nebudete mít slova ode Mne.
Schovejte si nyní tato Slova ve svém srdci, abyste si na ně mohli vzpomenout v časech, které mají
přijít. Když Mě nyní poznáte jako svého Pána, dovolíte Mi být Pánem ve všech oblastech vašeho
života, tyto časy nebudou pro vás těžké, jako budou pro mnohé. Ty časy budou takové, že ti, kdo
Mě neznají, budou ke Mně volat a odevzdají své životy a svou vůli do mých rukou. Takto Mě také
mohou poznat.

Dychtíte vědět víc o tom, co přichází, ale je toho mnoho, co nemůžete vědět. Je toho hodně,
co nepřítel nesmí vědět, pro vaše dobro. Soustřeďte se na znalost Mne a rozpoznáte mou ruku v
oněch časech. Poznáte-li Mě, budete vědět, co je v těchto časech pravé a co je falešné. Poznáte-li
Mě, poznáte cestu k zajištění v těchto časech.
Říkám vám teď jak potom přežít a mít, co budete potřebovat. Dovolte Mi vládnout nad každou
částí vašeho života. Nenechávejte si nic pro sebe, co je ode Mne, a zajistíte si prosperitu.
Ježíš

Am 8, 11-12
11: Hle, přicházejí dny, je výrok Panovníka Hospodina, kdy pošlu na zemi hlad, ne hlad po chlebu ani žízni
po vodě, nýbrž po slyšení slov Hospodinových.
12: Budou vrávorat od moře k moři a ze severu na východ; budou pobíhat a hledat slovo Hospodinovo,
ale nenajdou.
Ž 119, 105: Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku.
Ž 119, 10-12
10: Dotazuji se na tvoji vůli celým srdcem, nedej, abych zbloudil od tvých přikázání.
11: Tvou řeč uchovávám v srdci, nechci proti tobě hřešit.
12: Požehnán buď, Hospodine, vyučuj mě v tom, co nařizuješ.
Zj 3, 20: Hle, stojím u dveří a klepu. Kdo uslyší můj hlas a otevře dveře, k tomu vejdu a budu jíst – já
u něho a on u mne.
Mt 7, 21-23
21: Ne každý, kdo mi říká: Pane, Pane!, vejde do nebeského království, nýbrž ten, kdo koná vůli mého
nebeského Otce.
22: Mnoho jich mi řekne v onen den: Pane, což jsme nemluvili tvým jménem jako proroci?, a což jsme
tvým jménem nevyháněli zlé duchy?, a což jsme tvým jménem nedělali zázraky ve velkém počtu?
23: Ale tehdy jim prohlásím: Nikdy jsem vás neznal. Pryč ode mne, pachatelé nepravosti!
Gn 24, 40: A odvětil mi: Hospodin, před nímž chodím, pošle s tebou svého posla a dá tvé cestě zdar.
Ty pak vezmeš pro mého syna ženu z mé čeledi a z domu mého otce.

2092. Modlitby Glyndy Linkous proti duchu Jezábel ze dne 16. července 2022.

STRATEGIE BOJE PROTI JEZÁBEL
Protože podcast z tohoto týdne je v této době životně důležitý, chtěla jsem se o něj s vámi podělit.
Málokterý démonický útok zanechá takovou stopu jako útok Jezábel. Právě teď po celém světě
křesťané trpí výrazně zvýšenými útoky Jezábel.
Nemusíte být její obětí. Můžete se naučit konkrétní verše z Písma a modlitby, které můžete použít
proti tomuto podlému duchu, když zaútočí, a které ho oslabí pokaždé, když je použijete.
Zde je odkaz na podcast:

https://justpraisehimtoday.podbean.com/e/battle-strategies-to-use-against-jezebel-july-10th-16th2022/
Dokument PDF s modlitbami a citacemi z Písma, které jsem z něj četla, najdete na stránkách Raye
Bergmana – https://www.innocenceredeemed.blog/resources/ : sjeďte asi do poloviny obrazovky
nebo použijte klávesy CTRL + F a zadejte Jezebel, nebo zde:
STRATEGIE BOJE PROTI JEZÁBEL
10. - 16. července 2022

KONKRÉTNÍ PRVKY JEJÍCH ÚTOKŮ
Existují 4 kroky, kterými prochází každý násilník, když si připravuje svou oběť, a Jezabely se v tom
neliší. Tímto způsobem si Jezábelky získávají dlouhodobé oběti, jako jsou manželé, děti,
zaměstnanci atd.
1. Rozcupují veškerou vaši sebeúctu. Díky tomu s vámi mohou snáze manipulovat
2. Zbaví vás veškerých peněz nebo majetku, který máte. Tím vám ztěžují odchod od nich.
3. Izolují vás od všech přátel a rodiny, které máte, a nemáte povoleny žádné nové přátele. Je to
proto, že ostatní lidé poznají, že vás zneužívají. Jezábelská hra je celá pod stolem. Když ji odhalíte,
ztrácí svou moc.
4. Pak vás zneužívá, jak se jí zachce, když nemáte žádné sebevědomí, žádné peníze, žádný
majetek a žádné lidi, kteří by vám pomohli.
MODLITBY A TEXTY Z PÍSMA PRO BOJ PROTI ÚTOKŮM
- Ve jménu Ježíše Krista Nazaretského strhávám závoj z ducha Jezábel, který na mě útočí
prostřednictvím (----jméno osoby----). Vrhám ji do ohnivých jam v pekle
a přikazuji jí, aby se projevila v mém kostele před lidmi, kteří ji mohou a chtějí odstranit.
- Žádná zbraň utvořená proti mně nebude mít úspěch a každý jazyk, který se proti mně zvedne,
odsoudím. To je dědictví služebníků Páně a má spravedlnost je od Něho. [Iz 54, 17].
- Vyznávejte to nahlas, během každého dne. Tento verš způsobí, že její krutá slova
a pomluvy bezmocně padnou k zemi a ničeho nedosáhnou.
- Ve jménu Ježíše Krista Nazaretského přikazuji, aby každé negativní slovo a každá pomluva, které
proti mně (----jméno osoby----) pronese, padly k zemi a staly se bezmocně ničím hned teď!
Modlete se alespoň jednou denně, nejlépe několikrát. Má stejný účinek jako výše uvedené.
BOJOVÉ STRATEGIE, KTERÉ MŮŽETE POUŽÍT PROTI JEZÁBEL
- Děkuji Ti, Pane, že jsi mě ukryl ve skrytu své přítomnosti před lidskou pýchou.
Děkuji Ti za to, že mě ve skrytu baldachýnu chráníš před svárem jazyků [Ž 31, 20].
Modlete se alespoň 3x denně.

- Děkuji Ti, Pane, že otevíráš oči a uši posluchačů, aby poznali, že pomluvy, které se proti mně
říkají, jsou lži. Pomoz jim, aby se nenechali chytit do sítě Jezábelina klamu. – Modlete se po celý
den.
- V mocném Jménu mého Spasitele, Ježíše Krista Nazaretského, ruším každý útok
a satanské zadání zahrnující ducha Jezábel a přikazuji jim, aby padly k zemi a staly
se ničím. Připoutávám k sobě každého démona, který je zde přiřazen, a posílám vás hned teď
ve Jménu Ježíše do propasti a přikazuji vám, abyste tam čekali na soud Všemohoucího Boha!
- V mocném Jménu svého Spasitele Ježíše Krista Nazaretského posílám pekelné psy
za duchem Jezábel, který na mě útočí prostřednictvím (-----jméno osoby----}. Přikazuji vám,
psi, abyste ji pronásledovali a nedali jí VŮBEC ŽÁDNÝ ODPOČINEK! Přikazuji vám, abyste ji
pronásledovali, kousali a útočili na ni donekonečna po celém pekle až do soudu Nejvyššího Boha.
Nedopřejte jí ŽÁDNÝ ODPOČINEK, stejně jako ona nedopřála odpočinek svým obětem!
(Pokaždé, když se to pomodlíte, oslabí je to)+
- V mocném Jménu mého Spasitele Ježíše Krista Nazaretského přikazuji všem démonickým
družinám obklopujícím ducha Jezábel, který na mě útočí prostřednictvím (----jméno osoby----),
aby Jezábel vytlačily z okna a vytlačily ji do ulic pekla v zemi. Jezábel, přikazuji ti v mocném Jménu
mého Spasitele Ježíše Krista Nazaretského, abys ležela v ulicích pekla, zatímco všichni ostatní
démoni se ti budou vysmívat a smát se ti, až půjdou kolem. Přikazuji ti, abys tam zůstala a čekala
na soud Nejvyššího Boha! (Pokaždé, když se to pomodlíte, oslabí je to).
- Pane, tvé Slovo říká v Listu Jakuba 3:16, že kde je závist a svár, tam je zmatek a každé zlé dílo.
Vím tedy, že osoba, která se mnou začala svár, nyní trpí v tomto zmatkem a každým zlým dílem
kvůli svému hříchu. Modlím se, Pane, abys to použil k tomu, abys jim pomohl toužit a učit se stát
se skutečnými křesťany, nikoli předstíranými. Modlím se, Pane, abys v nich zušlechtil to, co je třeba
zušlechtit, a pomohl jim stát se milejšími lidmi a navždy se osvobodit od Jezábel. Ve tvém
drahocenném Jménu se o to modlím. Amen.

2093. 17. července 2022. Připomínka poselství Ježíše ze dne 24. října 2018.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
OSVÍCENÍ

Ve vašem světě jsou takoví, kdo říkají, že jsou osvícení, ale učí jen temnotu. Já jsem Světlo
světa. Jen ti, kdo Mě znají, mohou být opravdově osvícení. Mé Světlo vás naplňuje z nitra ven.
Buďte opatrné, mé děti, abyste nebyly oklamány, protože je zde tolik toho, co se zdá být světlem
ve vašem světě a co obsahuje jen temnotu. Udržujte svou stezku čistou. Hledejte jen mé Světlo,
aby svítilo na vaši cestu, jinak budete svedeny na scestí.
Jsou mnozí, kdo tvrdí, že mluví v mém jménu, neříkají však má slova. Nemluví pro Mne, a přesto
mnozí, kdo Mě opravdově neznají, jim uvěří. Jste voláni, abyste Mne poznali. Mé ovce slyší můj
hlas a jiný hlas nebudou následovat.
Varoval jsem vás, že mnozí přijdou v mém jménu, kdo nejsou moji, ale musíte to rozpoznat, mé
děti. Když Mě znáte, budete znát můj hlas. Buďte opatrné v tomto čase, abyste nebyly oklamány.
Nezdržujte se v temnotě. Řekl jsem vám, jak se s tím vypořádat.

Řekl jsem vám, jak Mě poznat.
Ježíš

Jan 8, 12: Ježíš k nim opět promluvil a řekl: „Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit
ve tmě, ale bude mít světlo života.“
2Kor 11, 13-14
13: Jsou to falešní apoštolové, nepoctiví dělníci, přestrojení za apoštoly Kristovy.
14: A není divu, vždyť sám satan se převléká za anděla světla;
Ž 119, 105: Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku.
Mt 24, 24: Neboť vyvstanou lžimesiášové a lžiproroci a budou předvádět veliká znamení a zázraky,
že by svedli i vyvolené, kdyby to bylo možné.
Řím 12, 1-2
1: Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou
oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba.
2: A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat,
co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.
Jan 10, 1-10
1: "Amen, amen, pravím vám: Kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale přelézá ohradu, je zloděj a lupič.
2: Kdo však vchází dveřmi, je pastýř ovcí.
3: Vrátný mu otvírá a ovce slyší jeho hlas. Volá své ovce jménem a vyvádí je.
4: Když je má všecky venku, kráčí před nimi a ovce jdou za ním, protože znají jeho hlas.
5: Za cizím však nepůjdou, ale utečou od něho, protože hlas cizích neznají."
6:Toto přirovnání jim Ježíš řekl; oni však nepochopili, co tím chtěl říci.
7: Řekl jim tedy Ježíš znovu: „Amen, amen, pravím vám, já jsem dveře pro ovce.
8: Všichni, kdo přišli přede mnou, jsou zloději a lupiči. Ale ovce je neposlouchaly.
9: Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn, bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu.
10: Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti.

2094. Poselství Ježíše ze dne 18. července 2022.
Nástroj: Glynda Linkous (USA),
NEPŘÍTOMNOST SVĚTLA
Mé děti, všude tam, kde chybí světlo, zaplní prázdnotu temnota, protože Já jsem stále více
vytlačován z vašeho světa. Uvidíte, že kolem vás bude rychle narůstat temnota. Zlo ovládne
vaše města, vaše obce, vaše domy. Až k tomu dojde, mé děti nebudou nikde v bezpečí.
Najdete-li si čas přijít přede Mne v modlitbě, i když jdete svým dnem, a budete se Mnou mluvit,
předáte-li Mi své starosti a naučíte se Mi s důvěrou věřit, pak můžete v té době jít ve víře
a vědět, že držím váš život v mých rukou.
Budu vás chránit, dokud nepřijde váš čas, kdy budete povoláni domů.
Ježíš
Iz 45, 7: Já vytvářím světlo a tvořím tmu, působím pokoj a tvořím zlo, já Hospodin konám všechny
tyto věci.“
Jan 3, 19-20
19: Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože
jejich skutky byly zlé.
20: Neboť každý, kdo dělá něco špatného, nenávidí světlo a nepřichází k světlu, aby jeho skutky
nevyšly najevo.
Iz 5, 20: Běda těm, kdo říkají zlu dobro a dobru zlo, kdo vydávají tmu za světlo a světlo za tmu,
kdo vydávají hořké za sladké a sladké za hořké!
Př 2, 12-14
12: Ochrání tě před zlou cestou, před každým, kdo proradně mluví,
13: před těmi, kdo opouštějí přímé stezky a chodí po temných cestách,
14: kdo se radují, když páchají zlo, jásají nad zhoubnými proradnostmi.
Lk 10, 41- 42
41: Pán jí odpověděl: „Marto, Marto, děláš si starosti a trápíš se pro mnoho věcí.
42: Jen jednoho je třeba. Marie volila dobře; vybrala si to, oč nepřijde.“
Žid 11, 6: Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest
a že se odměňuje těm, kdo ho hledají.
De 4, 29: Odtamtud budete hledat Hospodina, svého Boha; nalezneš ho, budeš-li ho opravdu hledat
celým svým srdcem a celou svou duší.
Mt 7, 7- 8
7: Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno.
8: Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno.

2095. Připomínka poselství Matky Spásy ze dne 20. května 2004.
Nástroj: Louise Starr Tomkiel (USA).
ŽÁDNÁ ZEMĚ NEBUDE V BEZPEČÍ

(Louisa začala přijímat toto poselství naší Nebeské Paní, když prosila Ježíše: "Ježíši, pokryj nás,
prosíme, tvou nejvzácnější Krví ").
Hříchy mých dětí jsou dnes těžší než v jiných časech historie a každým dnem se stále zvětšují.
Není dost modliteb! Lidé jsou příliš pohlcováni sami sebou a činností světa a už nemyslí na Boha,
dokonce ani na okamžik. Láska téměř vymizela ze srdcí celého lidstva! Lidé jsou chladní a
vypočítaví, mimořádně soustředění na sebe samotné.
Každé slovo, které vychází z úst Boha je ignorováno! Každý hřích se šíří bezuzdným způsobem,
zatímco každé Přikázání je porušováno. Zlí lidé vás přesvědčili, že není žádný Bůh a vy jste jim
hloupě uvěřili. Vaše duše, váš věčný život JE V SÁZCE!
Já, vaše Nebeská Matka, která vás učila ve Fatimě, k vám znovu mluvím prostřednictvím mých
současných poslů. Modlete se! Modlete se! Modlete se! Zasvěťte sebe a vaše rodiny mému Synu,
našemu Bohu, drahému svatému Josefovi a Mně. Pomůžeme vám! My vás milujeme! Modlete se!
Modlete se růženec! Pomozte mi přemoci Satana.
Brzy bude z nebe padat oheň a Boží spravedlnost bude zakoušena po celém světě.
Rusko s Čínou brzy zaútočí. Žádná země nebude v bezpečí. Mnoho zemí bude zničeno.
Uvidíte a zakusíte mnoho utrpení.
Tito zlí lidé hladoví po totální kontrole světa! Dým, oheň a hlad budou všude. Ovládnutí
světa satanskými mocnostmi je bezprostřední! Dnes žijete v míru, ale mnoho lidí žije ve
světě hrozné kontroly a strašných obav. Bomby vybuchují v mnoha zemích a brzy, moji
drazí, budou vybuchovat v těch vašich.
Stejně jako se Slunce ve Fatimě ztrácelo a znovu přicházelo k Zemi, mnozí lidé byli bojácní
a mnoho se jich obrátilo. Dnes je tento zázrak a toto znamení zcela zapomenuto. V této dnešní
epoše hříchu, nebe posílá mnoho slov a sochy pláčou lidskými slzami, lidskou krví. Přesto se
většina mých dětí odvrací v nedůvěřivosti.
Rakety a nebeská tělesa budou burácet napříč oblohou. Některé se jen lehce dotknou Země, jiné
vstoupí do střetu mezi sebou nebo se Zemí. Tato velká katastrofa se stane brzy. Nikdo nemůže
zastavit ruku Boha. Nikdo!
Vy jste nás nevyslyšeli. Vy jste odmítli poslechnout! Sliby Boha se uskuteční. Jeho spravedlivá
Boží ruka dopadne na lidi, kteří se rozhodli vytvořit svět bez Boha!
Země se bude třást a exploze budou mít prvořadý dopad. Strach pohltí mnoho srdcí,
zatímco jiná se budou rouhat svému Bohu.
Ano, jste na pokraji velkého probuzení. Bůh a Satan v největší bitvě všech časů.
Až se brány nebeské vinice zavřou, žádná modlitba, žádná pokorná prosba, nebude je moci
znovu otevřít.

Přijďte do čekajícího a milujícího srdce vaší Matky. Dovolte mi, abych vás ochraňovala před vaším
nepřítelem. Pozorně nám naslouchejte a buďte poslušní všech plánů, které vám dal náš Otec,
neboť jsou pro věčnou spásu vaší vlastní nesmrtelné duše.
Modlete se! Zasvěťte se! Milujte! Obraťte se! To by mohl být váš den k záchraně vaší duše,
nebo k její ztrátě navěky věků.
Matka Maria
2096. Poselství Ježíše ze dne 18. července 2022.
Nástroj: Luz de Maria Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com/ .

DUCHOVNÍ BITVA SE ROZHOŘÍVÁ

Moji milovaní, přijměte mé požehnání.
Žehnám
Žehnám
Žehnám
Žehnám
Žehnám
Žehnám
Žehnám
Žehnám
spásu.

vašemu duchovnímu tělu, vašemu fyzickému tělu a všem jeho orgánům…
rodinným vazbám…
úctě, jednotě a pravdě…
dobročinnosti a poctivosti…
rodičům a dětem…
každému domovu…
mysli a myšlenkám…
každému slovu, aby vše, co k vám přichází a z vás vychází, bylo pro dobro duše a pro vaši

JSTE SVOBODNÉ, MÉ DĚTI, SVOBODNÉ SLOUŽIT NA MÉ VINICI, SVOBODNÉ MĚ
MILOVAT A MILOVAT MOU NEJSVĚTĚJŠÍ MATKU.
Máte svobodnou vůli, a tak se každý může rozhodnout, zda Mě bude následovat, nebo ne.
V rámci této svobody má každý dar rozlišování, díky němuž každý zvlášť ví, že aby mohl pevně
stát v duchovním životě, musí znát základy, které činí stavbu pevnou a silnou.

ZÁKLADY MÉHO DOMU JSOU PSÁNY LÁSKOU MÉHO OTCE, MOU KRVÍ A MÝM DUCHEM
SVATÝM.
Zůstal jsem s mými dětmi, abych je živil a aby šly po mé cestě; dal jsem jim svou Matku, aby ji
milovaly, a božské pomocníky, aby nezůstaly samy.
Mé děti se poznají podle lásky k bližnímu, podle bratrství mezi sebou, a to je znamení, že jsou
mými dětmi [Jan 13, 35).
Moji lidé,
DUCHOVNÍ BITVA SE ROZHOŘÍVÁ, SÍLA ZLA VYPUSTILA NA LIDSTVO SVÉHO JEZDCE,
který přináší pohromy přírody, hlad, nemoci a hospodářský úpadek postupující od země k zemi,
aby v mých dětech vyvolal hněv, a staly se agresory a zloději.
STÁLE NECHÁPETE, MOJI MILOVANÍ, ŽE LIDSKÁ BYTOST, KTERÁ ŽIJE DALEKO ODE
MNE, JE KOŘISTÍ ZLA. Ti, kdo jsou slabí a nepřijímají Mě, kdo nenapravují své cesty hříchu,
pýchy, neposlušnosti a rozmařilosti, jsou ve vážném nebezpečí, že propadnou zlu, stanou se jeho
služebníky a odsoudí sami sebe.
Pýcha, velké zlo člověka, je právě v této chvíli velkým nebezpečím pro duši, protože otevírá dveře
Satanovi více než kdy dříve.
MUSÍTE ŽÍT KAŽDÝ OKAMŽIK, ABYSTE DUCHOVNĚ ROSTLI, A NE ABY VÁS ZLO ODE
MNE ODVÁDĚLO.
Duchovní život, mé děti, není statický, musíte mě neustále vzývat, abych ve vás a s vámi působil
a jednal. Nejsem cizí: "Já jsem tvůj Bůh" [Ex 3, 14], miluji vás, a všemi způsoby se snažím, abyste
ke Mně přišly, nechci, abyste se ztratily.
Poslouchejte mé výzvy, nenechejte si je ujít. Kdybyste viděly, jak blízko jste, změnili byste to "ipso
facto", bez váhání a rozpaků. Moji lidé jsou tvrdí, a proto prožívají tak velké zkoušky.
OBJEVIL SE NOVÝ VIRUS… Vyzývám vás, abyste používali rostlinu Fumaria officinalis L., její
stonky, květy a listy, měsíček lékařský na kůži a česnek (*).
Bez obav důvěřujte mé Lásce k mému lidu. Již jsem se vám zmínil, že lidstvo se změní, válka se
rozšíří.
Mé děti, varuji vás proto, abyste se ke Mně přiblížily a zahájily obrácení. Pozvěte Mne, abych ve
vás zůstal a vy se odvrátily od hříchu.
Každé z vás je mým velkým pokladem… Vzývejte Mne a neoddělujte se ode Mne.
Miluji vás, vstupte do mého Nejsvětějšího Srdce.
Váš Ježíš

(*) Zemědým lékařský
Zdroj: Herbář Wendys, https://wendys.cz/

2097. Poselství Ježíše ze dne 19. července 2022.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
POMSTÍM BEZPRÁVÍ
Mé děti, v tomto čase vstupujete do takových okolností svého života, kdy vaše svobody se výrazně
změní. Na scénu nyní přichází Zlý a bude usilovat o vaše životy, ale nebojte se, neboť vaše doba
života je v mých rukou.
Vy, kteří budete žít v tomto čase (neboť mnohé z vás přivedu domů ještě před jeho začátkem,
abyste neviděli přicházející zlo, neboť byste ho nemohli snést), budete trpět mnoha křivdami.
Přeji si, abyste po celou dobu zůstali pokorní a trpěliví, aby svět kolem vás Mě mohl vidět ve vašich
slovech a činech. Bude to pro vás těžké, pokud stále žijete ve svém těle. Pokud Mi vše odevzdáte
a dovolíte Mi, abych vás změnil, je možné jít ve Mně, i když jste současně ve světě.
Ježíš
Zj 13, 6-8
6: A tak otevřela ústa a rouhala se Bohu, jeho jménu i jeho příbytku, všem, kdo přebývají v nebi.
7: A bylo jí dáno, aby vedla válku proti svatým a aby nad nimi zvítězila. Dostala moc nad každým kmenem,
národem, jazykem i rasou;
8: budou před ní klekat všichni obyvatelé země, jejichž jména nejsou od stvoření světa zapsána
v knize života, v knize toho zabitého Beránka.
Kol 3, 12: Jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, oblečte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru
a trpělivost.
1Petr 2, 13-17
13: Podřiďte se kvůli Pánu každému lidskému zřízení – ať už králi jako svrchovanému vládci,
14: ať už místodržícím jako těm, které on posílá trestat zločince a odměňovat ty, kteří jednají dobře.
15: Taková je přece Boží vůle, abyste dobrým jednáním umlčovali nevědomost nerozumných lidí.
16: Jste svobodni, ale ne jako ti, jimž svoboda slouží za plášť nepravosti, nýbrž jako služebníci Boží.
17: Ke všem lidem mějte úctu, bratrstvo milujte, Boha se bojte, krále ctěte.

2098. Poselství Ježíše ze dne 20. července 2022.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
MNĚ SE NIKDY NIKDO NEVYSMÍVÁ
I když v přicházejícím období zla zažijete mnoho nespravedlnosti, vězte, že se Mi nikdy nikdo
nevysmívá. Každý skutek, který vám zlí lidé provedou, Já sám plně pomstím. Miluji spravedlnost
a počestnost a moji spravedliví budou pomstěni za každou špatnost, kterou utrpí.
Ti, kdo praktikují zlo, zvítězí jen na čas, aby se mohlo naplnit celé mé svaté Slovo. Ti, kdo zabíjejí
mé lidi, zemřou v hrůze. Ti, kdo pronásledují mé lidi, kdo jim nahání strach, budou sami vyděšeni
a pronásledováni.

Nenechejte se mýlit. Nikdy se nenechám zesměšnit. Mé Slovo se ke Mně nevrátí neplatné. Pomstím
každou křivdu, kterou vám způsobí. Plně. Uvidíte to z nebe.
Ježíš
Zj 13, 6-7
6: A tak otevřela ústa a rouhala se Bohu, jeho jménu i jeho příbytku, všem, kdo přebývají v nebi.
7: A bylo jí dáno, aby vedla válku proti svatým a aby nad nimi zvítězila. Dostala moc nad každým
kmenem, národem, jazykem i rasou;
Gal 6, 7-9
7: Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí.
8: Kdo zasévá pro své sobectví, sklidí zánik, kdo však zasévá pro Ducha, sklidí život věčný.
9: V konání dobra neumdlévejme; neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas.

2099. Poselství Ježíše ze dne 21. července 2022.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
POZNEJTE MĚ
Mé děti, musíte si udělat čas, abyste Mě poznaly teď, i když se zabýváte záležitostmi svých dnů.
Není důležitějšího úkolu, který byste mohly plnit. V přicházejícím čase pronásledování k tomu
nebude vhodná doba. Budete sledovány a pronásledovány na každém kroku.
Ty, které si nebudou jisté, že Mě v tomto čase znají, nepoznají žádnou útěchu a nebudou mít
žádné zaopatření v přicházejícím období zla. Prožívejte svůj čas se Mnou, prožívejte svůj čas
v mém Slovu. Snažte se poznat, kdo jsem.
Volba je na vás. Nežijte životem plným lítosti, mé děti, neboť vás miluji věčnou láskou a jsem
ochoten vás zaopatřit, ale pouze pokud kráčíte ve víře.
Jediný způsob, jak rozvíjet tuto víru, je poznat Mě teď.
Ježíš
Lk 10, 41-42
41: Pán jí odpověděl: "Marto, Marto, děláš si starosti a trápíš se pro mnoho věcí.
42: Jen jednoho je třeba. Marie volila dobře; vybrala si to, oč nepřijde."
Žid 11, 16: Ale oni toužili po lepší vlasti, po vlasti nebeské. Proto sám Bůh se nestydí nazývat se jejich
Bohem. Vždyť jim připravil své město.
De 4, 29: Odtamtud budete hledat Hospodina, svého Boha; nalezneš ho, budeš-li ho opravdu hledat
celým svým srdcem a celou svou duší.

2100. Poselství Boha Otce ze dne 22. července 2022.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
ODPOVÍM NA JEJÍ VOLÁNÍ
Ameriko, tvůj národ byl vytvořen na nespravedlnosti. Nespravedlnost zbarvila všechna tvá města.
Nevinná krev ke Mně křičí z půdy, na niž jsi postaven, a Já na tento pláč odpovím. Já Sám, VELKÝ
JÁ JSEM, se spravedlností odpovím na její křik.
Teprve až má spravedlnost bude vylita všude ve vaší zemi, už z ní nebude v nebi slyšet křik
nevinné krve.
Bůh Otec
De 19, 10: Ve tvé zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh, do dědictví, nebude prolévána nevinná krev,
abys nebyl vinen prolitou krví.
Jr 50, 15: Spusťte proti němu ze všech stran válečný pokřik! Už se vzdává, jeho pilíře padly, byly
strženy jeho hradby. Toto je Hospodinova pomsta. Vykonejte nad ním pomstu! Učiňte mu to, co činil on.
Jr 22, 17: Ale tvé oči a tvé srdce nezajímá nic než vlastní zisk, prolévání nevinné krve, páchání útisku
a křivd.
Jb, 23-24
23: Avšak Všemocného nenajdeme. Je vznešený v síle, ale soudem a přísnou spravedlností nechce
pokořovat.
24: Ať se ho proto lidé bojí; nehledí na žádného, kdo spoléhá na své moudré srdce.
Iz 58, 2: Den co den se mne dotazují, chtějí poznat moje cesty jako pronárod, jenž koná spravedlnost
a řád svého Boha neopouští; na spravedlivé řády se mě doptávají, chtěli by mít Boha blízko.
Iz 59, 1-4
1: Hle, Hospodinova ruka není krátká na spasení, jeho ucho není zalehlé, aby neslyšel.
2: Což to nejsou vaše nepravosti, které vás oddělují od vašeho Boha? A vaše hříchy, které způsobily,
že skryl tvář před vámi, a neslyší?
3: Vždyť vaše dlaně jsou poskvrněny krví, vaše prsty nepravostí, vaše rty mluví klam, váš jazyk přemílá
podlosti.
4: Nikdo nevolá po spravedlnosti, nikdo se nezastává pravdy. Doufají v nicotu a šalebně mluví, plodí
trápení a rodí ničemnosti.

2101. Poselství Ježíše ze dne 4. ledna 2008.
Nástroj: Lec des Philippines, www.apparitionsmariales.org/ (dnes v placeném archivu).
NEPROMARNĚTE PŘÍLEŽITOST NASLOUCHAT
Synu, prosím, řekni tato slova ostatním:

Těm, kdo slyší má slova, říkám, že každého z vás znám. Vím, zda se má slova zakoření ve vašich
srdcích a myslích, nebo zda prostě přijdou vniveč. Nepromarněte příležitost naslouchat, neboť mé
společenství s vámi nemá trvat věčně.
Jednoho dne v přicházejícím čase, mé přátelství s vámi prostřednictvím tohoto média skončí.
Neříkám to proto, abych vás vyděsil a přinutil vás Mě poslouchat, ale přijde čas, kdy bude z vašeho
středu odstraněn ZADRŽOVAČ (*), aby se prorokované časy přesunuly do doby, na kterou mnozí,
naneštěstí, nejsou připraveni.
Učte se v těchto dnech co nejvíce, protože se rychle blíží čas, kdy to, co jste se naučili, bude vaším
vodítkem, které vám zůstane, abyste mohli projít turbulencemi přicházející doby.
Pevná víra vám bude posilou, abyste pokračovali a nepropadali zoufalství. Budujte ji rychle, protože
až přijdou strašné časy, nebude prostor pro budování víry, kromě toho, že tento přicházející čas
bude časem, kdy budete zkoušeni, zda jste pro Mne, nebo proti Mně.
Říkám vám to dnes, abyste to věděli.
Ježíš
(*) Katechon

2102. 23. července 2022. Připomínka poselství Ježíše ze dne 15. srpna 2017.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

NENECHEJTE SE OKLAMAT

Mé děti, vstupujete do věku velkého klamu, do času, kdy nic nebude takové, jak se zdá. Nastane
doba míru, pak přijde velká zkáza, taková, jakou jste si nikdy nedokázaly představit. Musíte na tuto
dobu připravit svou mysl a poznat její účel v mém Slovu.
Během tohoto času povstane mnoho falešných Kristů a oklamou mnoho mého lidu, ale pokud
budete kráčet těsně se Mnou, pokud odmítnete, aby cokoli se vetřelo do vašeho života, nebo
kdokoli se dostal ve vašem životě přede Mne, budete Mě znát a nebudete oklamány. Ty, které Mě
neznají, těmto podvodům rychle podlehnou.
Nepřítel má v plánu svést vás ze spravedlivé cesty a na své strategii, jak vás oklamat, pracoval
dlouho a usilovně. Musíte před ním zůstat o krok napřed tím, že budete moudré jako hadi.
Poznejte své slabiny, zjistěte, kde vám chybí znalosti, a napravte to. Buďte silné, závod je téměř
u konce!
Abyste rozeznali falešné, musíte poznat skutečné. Pokud Mě znáte, budete v bezpečí, ale musíte
Mě skutečně znát. Povrchní znalosti vás před podvodem neochrání. Musíte se Mnou chodit každý
den. Ve všem, co děláte musíte mít na prvním místě Mne. Musíte ze svého života odstranit zlo
a sloužit pouze Mně.
Připravte se na to, co přijde. Řekl jsem vám, co musíte udělat.

Ježíš
2Tes 2, 2-3
2: Abyste se nedali snadno vyvést z rovnováhy nebo vylekat nějakým projevem ducha nebo řečí či listem,
domněle pocházejícím od nás, jako by den Páně měl už nastat.
3: Žádným způsobem se nedejte od nikoho oklamat, protože nenastane, dokud nedojde ke vzpouře proti
Bohu a neobjeví se člověk nepravosti, Syn zatracení.
Mt 24, 23-25
23: Tehdy, řekne-li vám někdo: Hle, tu je Mesiáš nebo tam, nevěřte!
24: Neboť vyvstanou lžimesiášové a lžiproroci a budou předvádět veliká znamení a zázraky, že by svedli
i vyvolené, kdyby to bylo možné.
25: Hle, řekl jsem vám to předem.
Ex 20, 3-5
3: Nebudeš mít jiného boha mimo mne.
4: Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí.
5: Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující.
Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí.
Mt 10, 16-20
16: Hle, já vás posílám jako ovce mezi vlky; buďte tedy obezřetní jako hadi a bezelstní jako holubice.
17: Mějte se na pozoru před lidmi; neboť vás budou vydávat soudům, ve svých synagógách vás budou
bičovat,
18: budou vás vodit před vládce a krále kvůli mně, abyste vydali svědectví jim i národům.
19: A když vás obžalují, nedělejte si starosti, jak a co budete mluvit; neboť v tu hodinu vám bude dáno,
co máte mluvit.
20: Nejste to vy, kdo mluvíte, ale mluví ve vás Duch vašeho Otce.
Př 3, 5-7
5: Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.
6: Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.
7: Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať.

2103. Připomínka poselství Ježíše ze dne 20. prosince 2011.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
JEHO ÚTOKY ZESÍLILY
Zkontrolujte si své základy, mé děti, protože nepřítel vašich duší je bude brzy zkoumat a hledat
cestu do vašeho života. Dělal to vždycky, ale v časech, které přijdou, v časech tísně, v časech,
kdy jste rozptýleny, se objeví trhliny, které jsou pro něj snadno přístupné.
Snaží se zabít, okrást nebo zničit vás i ostatní, k nimž získá přístup vaším prostřednictvím. Mějte
se na pozoru, mé děti, neboť jeho útoky v poslední době zesílily a v nadcházejícím roce budou sílit
stále víc.

Kde bude moci, obrátí proti vám ty, kdo jsou vám nablízku, - modlete se za ně. Modlete se za ně
nyní, dokud je ještě čas. Bude plenit vaše domy, útočit na vaše zdraví a finance, ale ty, kdo jsou
skryté ve Mně, se nemusí bát.
Ty, kdo plní mou vůli a chodí po mých cestách, poznají mou ochranu.
Miluji vás, mé děti. Přicházející časy jsou nebezpečné, ale máte mou lásku a mé Slovo, které vám
osvětlí cestu.
Ježíš

Jan 10, 10: Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měly život a měly ho
v hojnosti.
Ž 11, 2-3
2: Hle, jak svévolníci luk už napínají, šípy na tětivu kladou, aby skláli ve tmách ty, kdo mají přímé srdce.
3Když se všechno od základů hroutí, co dokáže spravedlivý?
Lk 6, 47-49
47: Víte, komu se podobá ten, kdo slyší tato má slova a plní je?
48: Je jako člověk, který stavěl dům: kopal, hloubil, až položil základy na skálu. Když přišla povodeň,
přivalil se proud na ten dům, ale nemohl jím pohnout, protože byl dobře postaven.
49: Kdo však uslyšel má slova a nejednal podle nich, je jako člověk, který vystavěl dům na zemi
bez základů. Když se na něj proud přivalil, hned se zřítil; a zkáza toho domu byla veliká.
2Tim 3, 1: Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy.

2104. Poselství Ježíše ze dne 25. července 2022.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
NEZAPOMNĚL JSEM
Amerika vybudovala své bohatství na zádech těch, které ovládla. Amerika je postavena na půdě
ukradené jiným, které zabili, aby mohli mít to, po čem toužili.
Vy žijete v panských domech a jezdíte po silnicích, železnicích, a více jste získali za cenu malých
nákladů, ale vzali jste si, co jim bylo vším. Ačkoli se to stalo již dávno, JÁ, VELKÝ JÁ JSEM, jsem
nezapomněl na jejich bolest a jejich ztrátu. Nezapomněl jsem na špatné zacházení Ameriky s mým
Stvořením.
Ameriko, nadešel čas tvého soudu. Využívala jsi svého bohatství k ovládání druhých, nyní vzbudím
nepřátele, kteří ovládnou tebe. Zabijí tě, aby ti vzali vše, co máš, tak jako jsi to udělala jiným.
Amerika už nebude. Amerika už nikdy nepovstane.
Já jsem Bůh, který nikdy nespí. Nezapomínám na nespravedlnost.
Ježíš

Ž 121, 4: Ano, nedříme a nespí ten, jenž chrání Izraele.
Zj 20, 11-15
11: A viděl jsem veliký bělostný trůn a toho, kdo na něm seděl; před jeho pohledem zmizela země
i nebe a už pro ně nebylo místa.
12: Viděl jsem mrtvé, mocné i prosté, jak stojí před trůnem, a byly otevřeny knihy. Ještě jedna kniha
byla otevřena, kniha života. A mrtví byli souzeni podle svých činů zapsaných v těch knihách.
13: Moře vydalo své mrtvé, i smrt a její říše vydaly své mrtvé, a všichni byli souzeni podle svých činů.
14: Pak smrt i její říše byly uvrženy do hořícího jezera. To je druhá smrt: hořící jezero.
15: A kdo nebyl zapsán v knize života, byl uvržen do hořícího jezera.

2105. Poselství Ježíše ze dne 26. července 2022.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
VĚNUJTE SE MI
Mé děti, mnoho z toho, co je ve vašem světě dobré, bude vám brzy odňato. Uvědomte si, že když
si užíváte pohodlí a užitečných zařízení, která nyní máte, že brzy je mít nebudete. Budete truchlit
nad těmito ztrátami a občas se budete snažit pochopit, co se děje.
Uvědomte si, že musím odstranit pohodlí, abych získal plnou pozornost co největšího počtu
nevěřících, aby došli k poznání Mne a netrpěli věčnost v temnotě beze Mne.
Vězte, že když budete chodit se Mnou stále blíž a trávit čas v mém Slovu, přivedu vás domů
ke Mně dlouho předtím, než se všechny podmínky na zemi zhorší, a dejte si záležet na tom, abyste
se Mi věnovaly celým svým srdcem a celou svou duší.
Ježíš
De 4, 29: Odtamtud budete hledat Hospodina, svého Boha; nalezneš ho, budeš-li ho opravdu hledat
celým svým srdcem a celou svou duší.
Př 8, 17: Já miluji ty, kdo milují mne, a kdo mě za úsvitu hledají, naleznou mne.
Pl 2, 25: Dobrý je Hospodin k těm, kdo v něho naději složí, k duši, jež se na jeho vůli dotazuje.
Iz 55, 6-7
6: Dotazujte se na Hospodina, dokud je možno ho najít, volejte ho, dokud je blízko.
7: Svévolník ať opustí svou cestu, muž propadlý ničemnostem svoje úmysly; nechť se vrátí
k Hospodinu, slituje se nad ním, k Bohu našemu, vždyť odpouští mnoho.
Ž 34, 10: Žijte v Hospodinově bázni, jeho svatí, vždyť kdo se ho bojí, nemají nedostatek.

2106. Poselství Ježíše ze dne 27. července 2022.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

RVAČKY O JÍDLO
V přicházejícím chaosu, kdy budou přijímány nové zákony, které omezují můj lid, které mu berou
to, co nejvíce potřebuje, začne šarvátka. Všichni začnou zápasit o to, aby získali to, po čem touží,
co nejvíce potřebují k životu. Až to skončí, nastane klid, v němž si mnozí uvědomí, že nastal čas
konce.
Mé děti, až začne tento shon, pro ty z vás, kteří jste ještě na zemi, pamatujte, že já jsem váš
živitel. Nepropadejte strachu a nebojujte o věci, které potřebujete a které vám tak mohu stejně
poskytnout. Vězte, že vás zabezpečím a budu se věnovat svým záležitostem na zemi.
Ježíš
Fil 4, 19: Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete, podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši.
Mt 6, 31-32
31: Nemějte tedy starost a neříkejte: Co budeme jíst? Co budeme pít? Co si budeme oblékat?
32: Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete.
Mt 7, 11: Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec
v nebesích dá dobré těm, kdo ho prosí!
Lk 12, 24: Všimněte si havranů: nesejí, nežnou, nemají komory ani stodoly, a přece je Bůh živí.
Oč větší cenu máte vy než ptáci!

2107. Poselství Matky Spásy ze dne 24. července 2022.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

BEZ OBAV MI PODEJTE RUKU

Milovaní lidé mého Syna, milované děti:
PŘISTUPUJI KE KAŽDÉMU Z VÁS, ABYCH VÁM PODALA RUCE V TÉTO CHVÍLI SLEPOTY,
KDY ZLÝ UTLAČOVATEL DUŠÍ VYSLAL SVÉ VYSLANCE, ABY CO NEJVÍCE LIDEM
ZAVÁZALI OČI.
Neustále se věnujte Božímu Zákonu, svátostem, blahoslavenstvím a dalším zbožným cílům.
ANIŽ BYCHOM DALI ODDECH NEPŘÍTELI, MUSÍ LIDÉ MÉHO SYNA NEUSTÁLE RŮST
V DUCHOVNÍM ŽIVOTĚ, ABY SE PROHLUBOVALI A SJEDNOCOVALI S MÝM BOŽÍM
SYNEM.
Cvičte se v tělesných a duchovních skutcích milosrdenství [Mt 25, 31-46], abyste usilovali o dobro
a nestali se kořistí těch, kteří vám chtějí zavázat oči, abyste se podřídili, nejednali v dobru
a zatvrdili své srdce.
BUĎTE SI JISTI, ŽE KAŽDÝ SKUTEK LÁSKY K BLIŽNÍMU A LÁSKY K BOHU JE PRO VÁS
ZDROJEM POŽEHNÁNÍ, I KDYŽ O NĚJ NEPROSÍTE.
Mé děti jsou ti, kdo v sobě poznávají hříšníky, jsou pokorní, tichého srdce a hluboce milují mého
Božího Syna nade vše.
Děti, vy bojujete proti zlu dobrem a dobro ve vás musí v této době vzkvétat, i když se na vás dívají
lhostejně a odmítavě, to vás vede k tomu, abyste se více podobaly mému Božímu Synu.
Lidé mého Syna, válka postupuje a lidstvo se na ni nedívá…

Modlete se, lidé mého Syna, válka se chystá ke skoku s velkou silou, aniž by to někdo
očekával.
Modlete se, lidé mého Syna, nová epidemie bude křikem mocných. Domy budou opět
sloužit jako útočiště svým obyvatelům a hranice budou uzavřeny.
Modlete se, lidé mého Syna, nabízejí vám značku, když hladovíte, ODMÍTNĚTE!
Děti, příroda bude změněna mocnostmi v jejich boji o nadvládu: některé změní počasí a jiné změní
tektonické zlomy. Ne všechno, co se děje, je dílem přírody.
Udržujte pozornost, nezapomínejte, že Slunce poškozuje Zemi tím, že zhoršuje její utrpení.
Modlete se, mocná osoba padne v politické zradě, bude zabita a na Zemi nastane chaos.
Lidé mého Syna, komunismus postupuje a světový hladomor je jednou z jeho velkých zbraní.
Církev mého Syna je v temnotě…
Církev mého Syna je pronásledována v malých zemích a utrpení se pak se dostane k velkým
národům.
NEZTRÁCEJTE VÍRU, ZŮSTAŇTE VĚRNÍ MÉMU BOŽÍMU SYNOVI.
Směřujete k očistě a některé z mých dětí jsou vyčerpané a znavené čekáním, ale přesto pokračují
v neustálém očekávání a v hloubi srdce slyší: "musíte přinášet plody věčného života" (Jan 15, 16).
Jsem Matka lidstva a trpím pošetilostí tolika mých dětí, které, jsouce povolány být hořícími
lampami, se staly domýšlivými a neosvětlují své okolí, protože se zaměstnávají záležitostmi světa.
Děti:
Pojďte ke mně a vezměte mě za ruku, abyste šly po pravé cestě.
Pojďte ke mně a já vás zavedu ke svému Božímu Synu.
BEZ OBAV MI PODEJTE RUKU A BUĎTE PŘIPRAVENY JÍT, ANIŽ BYSTE SE DÍVALY SEM
A TAM, ALE JEN SMĚREM K MÉMU SYNU.
Žehnám vám, milované děti, nebojte se.
Matka Maria

2108. Poselství Ježíše ze dne 28. července 2022.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
ZOCELTE SE
Pro všechen můj lid nastává nejvážnější doba. Nepřítel vašich duší, můj nepřítel, přichází ovládnout
celý svět, mé děti. Nebudete mít proti němu žádnou moc a Já v té době nebudu moci vyslyšet
většinu vašich modliteb proti němu.
Ačkoli mnohé z vás tu tehdy budou se Mnou, některé z vás budou ponechány na zemi, aby prošly
dalším zušlechtěním. Musíte se připravit na to, co přijde.
Nastavte svou mysl a své srdce tak, abyste se drželi své víry nade vše ostatní. Bez ohledu na
okolnosti Mě nezapírejte. Kdybyste to udělaly, stálo by vás to vaši duši.
Ježíš

Ž 37, 4-10
4: Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč požádá tvé srdce.
5: Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat.
6: Dá, že tvoje spravedlnost zazáří jak světlo, jako polední jas tvoje právo.
Řím 8, 28: Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho
rozhodnutí.
Ž 9, 11: V tebe nechť doufají, kdo znají tvé jméno. Vždyť ty, kdo se dotazují po tvé vůli, neopouštíš,
Hospodine.
Ž 28, 7: Hospodin je síla má a štít můj, mé srdce v něj doufá. Pomoci jsem došel, proto v srdci jásám, svou
písní mu budu vzdávat chválu.
Ž 46, 11: "Dost už! Uznejte, že já jsem Bůh. Budu vyvyšován mezi pronárody, vyvyšován v zemi."

2109. Poselství Ježíše ze dne 29. července 2022.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

NAVŽDY PRYČ

Mé děti, vaše ulice brzy zaplní válka. Připravte své srdce na to, že budete svědky více úmrtí,
než se vám kdy zdálo.
Brzy přijde chaos, a už neodejde. Užívejte si míru, který máte nyní, zatímco jej ještě máte. Jakmile
odejde, bude navždy pryč.
Važte si ticha, které si nyní užíváte, dokud ho máte. Jakmile se zaplní hlukem zbraní, bude navždy
pryč.

Mějte radost z těch, které máte rádi, teď, dokud můžete. Jakmile odejdou, ze země navždy zmizí.
Ježíš
1Thes 5, 1-6
1: Není nutné, bratří, psát vám něco o době a hodině.
2: Sami přece dobře víte, že den Páně přijde, jako přichází zloděj v noci.
3: Až budou říkat 'je pokoj, nic nehrozí ', tu je náhle přepadne zhouba jako bolest rodičku,
a neuniknou.
4: Vy však, bratří, nejste ve tmě, aby vás ten den mohl překvapit jako zloděj.
5: Vy všichni jste synové světla a synové dne. Nepatříme noci ani temnotě.
6: Nespěme tedy jako ostatní, nýbrž bděme a buďme střízliví.
Iz 26, 3: Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem, pokojem, neboť v tebe doufá.
Řím 15, 13: Bůh naděje nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila
vaše naděje mocí Ducha svatého.

2110. 30. července 2022. Připomínka poselství Ježíše ze dne 19. října 2012.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
PROVÁDÍM ZMĚNY
Provádím změny v životech mých lidí, kteří jsou povoláni pro tyto časy konce podle mých záměrů
a plánů. Některé z vás povolávám do služeb, o kterých jste věděli, a do jiných, které jste neznali.
Některé z vás umisťuji do vyšší účinnosti v tom, k čemu jste povoláni. Někteří z vás jsou
v rodinách, které uspořádám jinak, aby se v této době mohla naplnit má vůle. Dovolili jste, aby
vztahy, které pro vás nejsou mou vůlí, bránily vašim cestám, a to je třeba napravit.
Někteří z vás budou šokováni, když se tyto vztahy náhle rozpadnou, ale nebojte se, mé děti, neboť
je to má ruka, která ve vašich životech vás postaví do pozice pro větší pohyb mého Ducha.
Příliš mnoho mých dětí lpí na starých způsobech a starých láskách, místo aby lpěly na Mně pro své
blaho. Proč hledíte jedno na druhé, místo toho, abyste hleděly na Mne - svého Boha, mé děti?
Vždyť Já ochotně dávám svým dětem vše, co potřebují, když Mě následují. Toužím pro vás
mnohem víc, než co máte, a přesto vám nemohu požehnat, když se obracíte k jiným bohům,
abyste uspokojily své potřeby.
Obraťte se ke Mně.
Obraťte se ke Mně, mé drahé děti, neboť neodepřu nic dobrého těm, kdo Mě milují a poslouchají.
Obraťte se ke Mně a Já nad míru požehnám váš život v tomto čase!
Ježíš

Iz 41, 10: Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu,
pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.
Př 3, 5-6
5: Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.
6: Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.

2111. 31. července 2022. Připomínka poselství Ježíše ze dne 16. října 2012.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
BUĎTE SVOBODNÍ
Vyzývám své lidi, aby zakročili ve prospěch zemí, kde mají svou přirozenou zákonnou pravomoc.
Moji lidé byli nedbalí v obraně toho, co jim bylo vzato nepřítelem, a Já si přeji, abyste se postavili
za to, co je vaše.
Postavte se rázně a vezměte si zpět to, co vám bylo ukradeno. Získejte zpět to, co bylo ztraceno,
neboť vám budu v těchto bitvách pomáhat. Pokud vám nepřítel ukradl zdraví, požadujte jeho
navrácení tím, že budete stát na tom, co mé Slovo říká o vašem uzdravení.
Pokud zajal vaše děti, požadujte jejich navrácení a povolávejte je zpět ze zajetí v modlitbě ke Mně.
Pokud se zmocnil vašich financí, vyžadujte, aby vám byly vráceny, a stane se tak, neboť nepřítel
nemůže mému lidu odepřít nic dobrého, o čem jsem usoudil, že má nebo dostane.
Pokud vám ukradl svobodu nebo vás chytil do pasti, požadujte své propuštění prohlášením o své
svobodě na základě mého svatého Slova.
Já otevírám dveře, které nikdo nemůže zavřít. Přeji si, aby moji lidé poznali svobodu a odešli
svobodní z osidel nepřítele. Přeji si, aby kvůli němu neutrpěli ztráty. Přeji si pro vás, mé drahé děti,
hojnost a život, ne život v hříchu, temnotě a boji. Přeji si, abyste byli svobodní od všeho, co vám
chce nepřítel udělat.
Buďte svobodní.
Kráčejte svobodně tak, že v každé obtížné oblasti svého života budete hlásat mé svaté Slovo,
a Já přikážu, aby se vám otevřely brány!
Ježíš
Jan 10, 10: Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měly život a měly
ho v hojnosti.
Iz 59, 16-20
16: Vidí, že není nikoho, žasne, že nikdo nezasáhne. Zachrání ho jeho paže, podepře ho jeho spravedlnost.
17: Oděl se spravedlností jako pancířem a na hlavě má přilbu spásy, oděl se rouchem pomsty,
jako pláštěm zahalil se rozhorlením.
18: Podle vykonaných skutků odplatí svým protivníkům rozhořčením, svým nepřátelům za to, co páchali,
ostrovům odplatí za spáchané skutky.

19: I budou se bát Hospodinova jména na západě a jeho slávy na východu slunce, neboť se přivalí jako
dravá řeka, kterou Hospodinův vítr žene vpřed.
20: Vykupitel přijde k Sijónu, k těm, kdo se v Jákobovi odvrátili od nevěrnosti, je výrok Hospodinův.
Zj 3, 7-8
7: Andělu církve ve Filadelfii piš: Toto prohlašuje ten Svatý a Pravý, který má klíč Davidův; když on otvírá,
nikdo nezavře, a když on zavírá, nikdo neotevře:
8: Vím o tvých skutcích. Hle, otevřel jsem před tebou dveře, a nikdo je nemůže zavřít. Neboť ačkoli máš
nepatrnou moc, zachoval jsi mé slovo a mé jméno jsi nezapřel.
Jr 31, 16: Toto praví Hospodin: „Přestaň hlasitě plakat a ronit slzy, vždyť tu je mzda za to, co jsi vykonala,
je výrok Hospodinův, však oni se vrátí z nepřátelské země."

Toto slovo, spolu s mým komentářem ve formátu MP3, si můžete stáhnout na mém blogu "Blog
Talk Radio Show" na stránce – hledejte pořad z 16. října 2012 na adrese:
http://www.blogtalkradio.com/glyndalomax

1112. Poselství Ježíše ze dne 1. srpna 2022.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

ODMÍTLI MÉ MILOSRDENSTVÍ
Mnoho z mých dětí rychle zahyne v tom, co přichází, ale přesto to není má vůle.

Proč, Pane? Proč zahynou?
Nepřipravily se tím, že by vybudovaly svou víru, jak jsem jim řekl, aby učinily. Věří, že jsou
připraveny. Podceňují teror, jemuž je můj nepřítel vystaví. Podceňují tlak přicházejícího času,
neustálého pronásledování, zármutku.

Dá se s tím něco dělat, Pane?
Ne, mé dítě. Odmítly naslouchat. Ale zarmucuje Mě, že raději chodí ven a hrají si ve světě nebo
předstírají, že to, co se děje, není, i když jsem se je znovu a znovu snažil varovat před tím, co bude
v této době zapotřebí.
Nepřítel vašich duší má v plánu odepřít jídlo mému lidu, který se mu odmítne klanět. Odřízne je
od obchodů s jídlem a oni nebudou vědět, kde jinde ho získat. Pouze ti, jejichž víra je spolehlivá
a vyzkoušená, budou vědět, jak v té době přežít.
Ostatní odmítli mé velké milosrdenství.
Ježíš
Iz 60, 2: Hle, temnota přikrývá zemi, soumrak národy, ale nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se
nad tebou jeho sláva.

Mt 5, 18: Amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné písmenko ani jediná
čárka ze Zákona, dokud se všechno nestane.
Iz 46, 9-10
9: Pamatujte na to, co bylo na počátku od věků! Já jsem Bůh a jiného už není, jsem Bůh a nic není
jako já.
10: Od počátku oznamuji, co se v budoucnu stane, od pradávna, co se ještě nestalo. Pravím: Moje
rozhodnutí platí, a co se mi líbí, uskutečním.
Př 1, 23-31
23: Obraťte se, když vám domlouvám. Hle, nechám na vás proudit svého ducha, uvedu vám
ve známost svá slova:
24: Protože jsem volala, a vy jste odmítali, ruce jsem vztahovala, a nikdo na to nedbal,
25: každé mé radě jste se vyhýbali, nedali jste na mé domlouvání,
26: i já se budu smát, až budete v bídě, budu se vysmívat, až na vás přijde strach,
27: až na vás přijde strach jako ničivá bouře a vaše bída se přižene jako vichřice, až na vás přijde
soužení a tíseň.
28: Tehdy mě budou volat, a neodpovím, budou mě hledat za úsvitu, a nenaleznou,
29: protože měli poznání v nenávisti a bázeň před Hospodinem si nezvolili,
30: nedali na mou radu, každou mou domluvu znevážili.
31: Budou jíst plody své cesty, přesytí se svými plány.

2113. Poselství Ježíše Krista ze dne 30. července 2022.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

TOLIK JSEM VÁM TOHO DAL, MÉ DĚTI!…

Moji milovaní lidé:

MILUJI VÁS, VEDU VÁS A SHROMAŽĎUJI VÁS JAKO PASTÝŘ DUŠÍ.
Milovaní lidé mého Srdce:
PŘICHÁZÍM SE SVOU LÁSKOU, ABYCH VÁM ŽEHNAL A NABÍDL VÁM SVŮJ KŘÍŽ SLÁVY
A MAJESTÁTU.
Mé děti, stále trpím pro každé z vás, vidím, jak se stále více vzdalujete od mého stáda, ponořeny
do falešných nauk, protože Mě nepoznáváte.
Moji lidé přijímají to, co je hříšné, falešné a hanebné, přijímají to, co je špatné, a důvěřují Zlému.
VYZÝVÁM VÁS K OBRÁCENÍ!
Je přesně ten správný okamžik, abyste se neřídili svými vlastními zájmy, ale zájmy mého domu.
Je to čas Znamení, které předjímá Varování, a můj lid pokračuje, aniž by se zkoumal, aniž by
pronikl do svého nitra a aniž by sebe posuzoval bez masek.
Mé děti jednají mimo mou Lásku. Jsou daleko od jednání a skutků opravdového křesťana, ale
nechávají se přitahovat těmi, kteří Mnou, ačkoli mě znají, pohrdají a hledají své vlastní zájmy,
a nikoli ty mé. Lidské trápení je přivedlo k tomu, že okusily hřích, zamilovaly si pozemskou moc,
ponořily mou církev do temnoty a umlčely oltáře eucharistické oběti kladivem.
ACH, OKAMŽIK BOLESTI! TRPÍM ZNOVU A ZNOVU…
A moji zaslepení lidé se dívají sami na sebe, pohrdají pokorou a s velkou pýchou krmí své
domýšlivé a rozmazlené "ego".
TOLIK JSEM VÁM TOHO DAL, MÉ DĚTI!…
Tak mnoho jste ztratily pýchou, dokud jste nenalezly uspokojení nebo duchovní naplnění
a znovu se přede Mnou nepoklonily, abych vás osvobodil od tolika shnilé kůže, kterou jste nechaly
padnout na to, co je moje!
Modlete se, moji lidé, modlete se, modlete se, má spravedlnost přichází pro to, co je
mým majetkem.
Modlete se, moji lidé, modlete se, aby město světel zhaslo, aby utichl hluk a aby mé
děti křičely.
Modlete se, moji lidé, modlete se za Argentinu, která trpí před ohromeným lidstvem.
Modlete se, moji lidé, modlete se, příroda jedná s větší silou.
Moji nepřátelé povstávají proti mým dětem. Bez strachu pokračujte ve víře, mé andělské legie
přimějí utlačovatele k útěku.
Moji lidé, lidská pýcha a pošetilost musí být vyhoštěna jako příprava, abyste mohli zahnat zlobu,
která žije a drží každého z vás.
ODEVZDEJTE SE MI BEZ LIDSKÉHO ODPORU, A TAK BUDU VE VÁS CELÝ A VY BUDETE
MÝM USPOKOJENÍM.

Pospěšte si, děti, zbavte se tolika hadrů, které vám brání jít ke Mně…
Buďte láskou, bratrstvím, láskou k bližnímu, odpuštěním, nadějí a každý z vás buďte oporou
svému bratru.
Plňte přikázání, milujte svátosti, smiřte se se Mnou a přijímejte Mě s láskou za ty, kdo Mne
nemilují. Tak budete mou spokojeností, tak budou moje děti jednat a chovat se, aby zakusily
mou Lásku a aby moje Láska byla znamením mé Přítomnosti ve vás.
Žehnám vám a posiluji vás.
MOJI LIDÉ, BEZ STRACHU, DRŽTE STÁLE ZA RUKU MNE I MOU MATKU.
Mé srdce bije pro každého z vás. Miluji vás.
Váš Ježíš
1114. Poselství Ježíše ze dne 2. srpna 2022.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
ODPOVĚDI NA MODLITBY
Mé děti, vaše vlády činí některé kroky správným směrem, jen jich není většina. Přeji si, abyste to
viděly tak, jak to je, a nenechaly se oklamat, že je vše v pořádku.
Na krátkou dobu uvidíte některá rozhodnutí v můj prospěch, ale vězte, že nebudou mít dlouhého
trvání. Stanou se pro vás rozptýlením, pokud nepochopíte, že jsou to dočasné úlevy, které se jeví
jako odpovědi na modlitby. Vskutku jste se o tyto záležitosti modlili, ale modlili jste se za trvalou
změnu a toto není trvalá změna.
Začíná mé konečné probuzení sklizně a uvidíte mnoho zázraků. Jakmile se tyto zázraky objeví,
přijde také extrémní pronásledování.
Ježíš
1Kor 10, 13: Což nevíte, že ti, kteří slouží ve svatyni, dostávají ze svatyně jídlo, a ti, kteří přisluhují
při oltáři, mají podíl na obětech?
Jak 4, 7-10
7: Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám.
8: Umyjte si ruce, hříšníci, a očisťte svá srdce, lidé dvojí tváře!
9: Bědujte, naříkejte a plačte! Váš smích ať se obrátí v pláč a vaše radost v žal.
10: Pokořte se před Pánem, a on vás povýší.
1Petr 5, 8-10
8: Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako ‚lev řvoucí‘ a hledá, koho by pohltil.
9: Vzepřete se mu, zakotveni ve víře, a pamatujte, že vaši bratří všude ve světě procházejí týmž utrpením
jako vy.

10: A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás obnoví,
utvrdí, posílí a postaví na pevný základ.

2115. Poselství Ježíše ze dne 3. srpna 2022.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
VĚČNOST V LÍTOSTI
Mé děti, proč jste stále tak fascinovány světem kolem sebe? Je den ode dne zlovolnější, a přesto
se zdá, že od něj nemůžete odtrhnout oči, abyste je upřely na Mne.
Brzy se pro své děti vrátím, ale ti z vás, jejichž oči jsou upřeny na svět, nejsou zcela mými. Zvažte
svá rozhodnutí, dětičky, abyste nestrávily svou věčnost v lítosti.
Ježíš
Žid 10, 26-27:
26: Jestliže svévolně hřešíme i potom, když jsme už poznali pravdu, nemůžeme počítat s žádnou obětí
za hříchy,
27: ale jen s 'hrozným soudem a žárem ohně, který stráví Boží odpůrce'.
2Ko 7, 10: Zármutek podle Boží vůle působí pokání ke spáse, a toho není proč litovat, zármutek
po způsobu světa však působí smrt.
Zj 20, 12-15
12: Viděl jsem mrtvé, mocné i prosté, jak stojí před trůnem, a byly otevřeny knihy. Ještě jedna kniha
byla otevřena, kniha života. A mrtví byli souzeni podle svých činů zapsaných v těch knihách.
13: Moře vydalo své mrtvé, i smrt a její říše vydaly své mrtvé, a všichni byli souzeni podle svých činů.
14: Pak smrt i její říše byly uvrženy do hořícího jezera. To je druhá smrt: hořící jezero.
15: A kdo nebyl zapsán v knize života, byl uvržen do hořícího jezera.

1216. Poselství Ježíše ze dne 4. srpna 2022.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
NEJVĚTŠÍ ÚKOL
Mé děti, brzy se vám bude zdát, že váš svět zbláznil událostmi. Významné události se budou
odehrávat na všech stranách - bude to probíhat po celém světě. Až se to začne dít, uvědomte si,
že nepřítel vašich duší vytváří atmosféru naprostého chaosu, a odmítněte být jeho součástí.
Zůstaňte takové, jaké jste, a jděte v mém pokoji. Buďte činné v mém pokoji. Na světě už
nebudete dlouho, nebojte se. Svůj čas věnujte svědectví a získávání duší. Často o Mně vyprávějte
druhým. Udělejte si z toho svou prioritu, protože je to pro Mne největší ze všech úkolů.
Ježíš

Př 11, 30: Ovoce spravedlivého je jako strom života, a kdo se ujímá duší, je moudrý.
Mt 28, 19: Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha
svatého
Jan 15, 16: Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce
a vaše ovoce aby zůstalo; a Otec vám dá, oč byste ho prosili v mém jménu.
Dan 12, 3: Prozíraví budou zářit jako záře oblohy, a ti, kteří mnohým dopomáhají k spravedlnosti, jako
hvězdy, navěky a navždy.
Mt 10, 32: Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi;
Řím 10, 9: Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých,
budeš spasen.
Mk 16, 15: A řekl jim: "Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření ."

2117. Poselství Ježíše ze dne 5. srpna 2022.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

LEHKOMYSLNÁ

Bylo časně ráno a já měla na ten den nabitý rozvrh asi čtyřdenní prací, aniž bych doufala, že z ní
stihnu udělat alespoň polovinu. Pohlédla jsem na svůj seznam modliteb a přemýšlela, jestli bych
nemohla jeden den vynechat…
Buď využijete čas k modlitbě, nebo jej využijete k odrážení útoků. Sami si vybíráte.

No teda, takže bych mohla jednat tak, že se budu modlit předem, nebo reagovat později tím,
že budu muset bojovat bitvu za bitvou, ale netečnost by nikdy nepřipadala v úvahu.
Mé děti, vy tak lehkomyslně nakládáte se svým časem. Považujete modlitbu za postradatelnou,
přestože nikdy nebyla potřebnější. Považujete své hodiny za nedůležité, zatímco pouhá jedna
hodina může zcela změnit běh něčího života, už jen proto, že ji použijete k přímluvě.
Modlíš se, abych ti požehnal, ale neděláš to, o co tě opakovaně žádám - nepřimlouváš se za
ztracené duše, které si tolik přeji zachránit.
Zanedbáváš je, a modlitby za ochranu sebe a svých blízkých, i když svět kolem tebe je každou
minutou temnější a zlovolnější.
Ježíš

Jb 42, 10: Hospodin také změnil Jóbův úděl, poté co se modlil za své přátele, a dal mu všeho dvojnásob,
než míval.
1Tim 2, 1: Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi,

Jak 2, 16: Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni.
Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého.

Ef 6, 18: V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte
za všechny bratry i za mne,
Jan 15, 17: To vám přikazuji, abyste jeden druhého milovali.
Jak 5, 13: Vede se někomu z vás zle? Ať se modlí! Je někdo dobré mysli? Ať zpívá Pánu!
Jan 14, 13: A začkoli budete prosit ve jménu mém, učiním to, aby byl Otec oslaven v Synu.
Fil, 4, 6: Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti
Bohu.
Řím 8, 26: Tak také Duch přichází na pomoc naší slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit,
ale sám Duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním.
2Pa 7, 14: A můj lid, který se nazývá mým jménem, se pokoří a bude se modlit a vyhledávat mě
a odvrátí se od svých zlých cest, tehdy je vyslyším z nebes, odpustím jim jejich hřích a uzdravím
jejich zemi.
Lk 18, 1: Vypravoval jim podobenství, aby ukázal, jak je třeba stále se modlit a neochabovat:
Jr 29, 11: Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky
o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti.
Mt 6, 7: Při modlitbě pak nemluvte naprázdno jako pohané; oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství
svých slov.
1Thes 5, 17: V modlitbách neustávejte.

2118. 6. srpna 2022. Připomínka poselství Boha Otce ze dne 20. září 2016.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
ČAS JAKO ŽÁDNÝ JINÝ
Před mým lidem a světem ještě leží jeden z nejtemnějších časů v historii. Přichází taková temnota
a zlo, jakou svět nikdy neviděl, a mnozí nebudou chápat, co se děje. Ti, kdo Mě neznají, kdo
neznají mé Slovo a mé cesty, nebudou mít v tomto čase žádnou naději. Jen ti, kdo Mě následují,
kdo ve Mně přebývají, přežijí to, co má přijít.
Člověk si myslí, že má na vše odpovědi. Myslí si, že ovládá všechny stránky svého světa, ale brzy
pozná nade vši pochybnost, že neovládá nic, pokud mu to Já nedovolím.
Můj lide, Já sám ovládám základy vašeho světa, Já sám ovládám atmosféru kolem vás a vše,
co žije na zemi. Já uvádím krále na trůn a zbavuji je trůnu. Řídím vše, co vidíte. Já mohu vykonat
změny ve vašem světě, které nemohou být napraveny. Já mohu vyjmout zemi z jejích základů
a nechat ji kymácet.
Přichází čas tak temný, jaký žádný člověk dříve neviděl. Lidé na zemi budou v tomto čase velmi
vyděšení, protože nic nebude takové, jako bylo dříve. Nic, co se pokusí opravit, nebude fungovat,
protože to bude práce mých rukou. Již jsem nařídil, aby se tak stalo, neboť se stále odmítají kát
za svou bezbožnost.
Není nic, co bych nemohl učinit.

Uctívejte Mě a budete žít.
Bůh Otec

Iz 45, 7: Já vytvářím světlo a tvořím tmu, působím pokoj a tvořím zlo, já, Hospodin konám všechny tyto
věci.
Jan 3, 19-20:
19: Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si více zamilovali tmu než světlo, protože jejich
skutky byly zlé.
20: Neboť každý, kdo dělá něco špatného, nenávidí světlo a nepřichází k světlu, aby jeho skutky nevyšly
najevo.
Iz 5, 20: Běda těm, kdo říkají zlu dobro a dobru zlo, kdo vydávají tmu za světlo a světlo za tmu, kdo
vydávají hořké za sladké a sladké za hořké!
Př 2, 12-14:
12: [Moudrost] tě ochrání před zlou cestou, před každým, kdo proradně mluví,
13: před těmi, kdo opouštějí přímé stezky a chodí po temných cestách,
14: kdo se radují, když páchají zlo, jásají nad zhoubnými proradnostmi,
Iz 24, 20-21:
20:Země se rozvrávorá, bude jako opilec, bude se zmítat jako budka. Dolehne na ni její nevěrnost, i padne
a už nepovstane.
21: V onen den Hospodin ztrestá nebeský zástup na výšině i pozemské krále na zemi.

2119. 7. srpna 2022. Připomínka poselství Ježíše ze dne 6. srpna 2018.
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RŮST ZLA

Mé děti, protože světlo i temnota pokračují v růstu uvnitř každé osoby, věci se ve vašem světě
rychle změní. Pouze jedno – světlo nebo temnota – může převládnout. Na nějakou dobu budete
moci pozorovat boj v těch, o nichž víte, že mají podobná množství každého. Jedno zvítězí
a vy uvidíte, jak se výsledek stane velmi zřejmý.
Ti, kdo mají více světla, a když světlo vzroste, stanou se více nesobečtí, více dávající a méně se
starají o světské věci a zábavu. Jsou více podobní Mně.
Ti, s větší mírou temnoty, když v nich temnota vzroste, stanou se více sobečtí, násilnější, falešní
a budou mít větší zájem o světské záležitosti a potěšení.
Jak zlo přibývá ve vašem světě, zmocní se jej a bude rychle růst. Nedospělá mládež bude páchat
násilné činy před tím nikdy nevídané. Jiní se dopustí hromadného násilí, na jaké svět nikdy nebyl
připraven. Když to uvidíte, vězte, že Satan je mezi vámi. Sestoupil ve velkém hněvu, protože jeho
čas je velmi krátký.
Chci, aby v tomto čase lidé lpěli na mém Slovu a šli po mých cestách. Odolejte hříchu, aby ve vás
ďábel nenašel místo, neboť jeho touhou je zničit vás a všechny, které milujete.

Jděte opatrně, mé děti. Času je nyní velmi málo a není prostor ke kompromisům.
Ježíš

Zj 12, 7-17
7: A strhla se bitva na nebi: Michael a jeho andělé se utkali s drakem.
8: Drak i jeho andělé bojovali, ale nezvítězili, a nebylo již pro ně místa v nebi.
9: A veliký drak, ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který sváděl celý svět, byl svržen na zem a s ním
i jeho andělé.
10: A slyšel jsem mocný hlas v nebi: "Nyní přišlo spasení, moc a království našeho Boha i vláda jeho
Mesiáše; neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je před Bohem osočoval dnem i nocí.
11: Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví. Nemilovali svůj život tak, aby
se zalekli smrti.
12: Proto jásejte, nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte! Běda však zemi i moři, neboť sestoupil k vám
ďábel, plný zlosti, protože ví, jak málo času mu zbývá.
13: Když drak viděl, že je svržen na zem, začal pronásledovat ženu, která porodila syna.
14: Ale té ženě byla dána dvě mocná orlí křídla, aby mohla uletět na poušť do svého útočiště, kde ukryta
před hadem byla zachována při životě rok a dva roky a polovinu roku.
15: A had za ní vychrlil ze chřtánu proud vody jako řeku, aby ji smetl.
16: Ale země přispěla ženě na pomoc, otevřela ústa a pohltila tu řeku, kterou drak vychrlil.
17: Drak v hněvu vůči té ženě rozpoutal válku proti ostatnímu jejímu potomstvu, proti těm, kdo
zachovávají přikázání Boží a drží se svědectví Ježíšova.
Ef 4, 26-28
26: 'Hněváte-li se, nehřešte.' Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce
27: a nedopřejte místa ďáblu.
28: Kdo kradl, ať už nekrade, ale ať raději přiloží ruce k pořádné práci, aby se měl o co rozdělit
s potřebnými.
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HODNĚ ZMATKU
Na můj lid se snáší velký zmatek. Je to součást plánu nepřítele, který vás chce vlákat do své pasti.
Blíží se doba, kdy se moji lidé budou přemisťovat - stěhovat se sem a tam, zmatení v tom, kam
mají jít.

Budou přijímány nové zákony, které mají mé lidi připravit o to, co vlastní. Aby si vzali jejich
majetek a věci, které jsem jim dal, pro své zvrácené potěšení.
Moji lidé, nermuťte se, až se tyto věci budou dít, i když budete chtít, protože velmi brzy opustíte
svůj současný svět, abyste přišli a byli se Mnou navždy. Máte zde uloženo mnohem víc, než byste
kdy mohli doufat, že si užijete na zemi. V tomto čase se musí naplnit celé Písmo a bude to čas
velkého zármutku na zemi pro ty, kdo jsou voláni mým Jménem, a pro ty, kdo o ně pečují.
Ať jsou vaše tváře jako křemen a stejně tak i vaše srdce, aby vydržela bez ohledu na to, co přijde,
aby vám nikdo nevzal korunu. To je v tomto čase to nejdůležitější.
Ježíš
Žid 10, 36: Potřebujete však vytrvalost, abyste splnili Boží vůli a dosáhli toho, co bylo zaslíbeno.
Jak 1, 2: Mějte z toho jen radost, moji bratří, když na vás přicházejí rozličné zkoušky.
1Petr 1, 25: To je to slovo, které vám bylo zvěstováno v evangeliu.
Iz 50, 6-9
6: Nastavuji záda těm, kteří mě bijí, a své líce těm, kdo rvou mé vousy, neukrývám svou tvář před
potupami a popliváním.
7: Panovník Hospodin je moje pomoc, proto nemohu být potupen, proto tvář svou nastavuji, jako kdyby
byla z křemene, a vím, že nebudu zahanben.
8: Blízko je ten, jenž mi zjedná spravedlnost. Kdo chce vést se mnou spory? Postavme se spolu! Kdo bude
můj odpůrce na soudu? Ať ke mně přistoupí!
9: Hle, Panovník Hospodin je moje pomoc. Kdo mě chce obvinit ze svévole? Hle, ti všichni zvetší jako šat,
sežerou je moli.
Iz 49, 25-26
25: Ale Hospodin praví toto: „I bohatýru je možno vzít zajatce, co pobral ukrutník, může uniknout.
Já s tvými odpůrci povedu spor, já spásu dám tvým synům.
26: Tvé utiskovatele nakrmím jejich vlastním masem, jako moštem se opojí vlastní krví. I pozná všechno
tvorstvo, že já Hospodin jsem tvůj spasitel a tvůj vykupitel, Přesilný Jákobův.“
Ž 12, 1-2
1: Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás
tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo,
2: s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Místo radosti, která
se mu nabízela, podstoupil kříž, nedbaje na potupu; proto usedl po pravici Božího trůnu.
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ROZDĚLENÍ
Mé děti, přichází rozdělení. Přichází rozdělování lidí, protože dělicí čáry jsou den ze dne jasnější
a širší. Budou se formovat strany, které budou mezi sebou válčit kvůli mému Jménu. Pamatujte
si to z mého svatého Slova.

Uvidíte, jak se rodiny rozdělí uprostřed, města udělají totéž. Rasové rozdělení, politické rozdělení,
geografické rozdělení. Bude to vypadat, jako by meč všechno rozťal na dvě poloviny, a skutečně
tomu tak bude.
Jak budou tyto linie hnát lidi do skupin, jak lidé budou pokračovat přidávat se do stran, sváry
budou narůstat víc a víc. Během krátké doby si každý člověk musí vybrat jednu nebo druhou
stranu. Nebude to příjemné období, protože ztratíte tak mnoho lidí, o nichž jste si mysleli, že stojí
na vaší straně.
V této době vám budou odhaleni ti, kteří jsou ovcemi ve vlčím rouchu. Dávejte si na ně pozor
a v budoucnu se jim vyhýbejte, protože vám chtějí ublížit.
Ježíš
Mt 10, 21-23
21: Vydá na smrt bratr bratra a otec dítě, povstanou děti proti rodičům a připraví je o život.
22: Budou vás všichni nenávidět pro mé jméno; ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.
23: Když vás budou pronásledovat v jednom městě, prchněte do jiného; amen, pravím vám,
že nebudete hotovi se všemi izraelskými městy, než přijde Syn člověka.
Mt 10, 34-39
34: Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč.
35: Neboť jsem přišel postavit syna proti jeho otci, dceru proti matce, snachu proti tchyni;
36: a 'nepřítelem člověka bude jeho vlastní rodina'.
37: Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mne hoden; kdo miluje syna nebo dceru víc nežli mne,
není mne hoden.
38: Kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden.
39: Kdo nalezne svůj život, ztratí jej; kdo ztratí svůj život pro mne, nalezne jej.
Dan 3, 17-18
17: Jestliže náš Bůh, kterého my uctíváme, nás bude chtít vysvobodit z rozpálené ohnivé pece
i z tvých rukou, králi, vysvobodí nás.
18: Ale i kdyby ne, věz, králi, že tvé bohy uctívat nebudeme a před zlatou sochou, kterou jsi postavil,
se nepokloníme."
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NENÍ SE ČEHO BÁT
Mé děti, existuje plán, jak "očistit" vaše země od všeho, co je ode Mne. Vaše vlády a vůdci plánují
vás vyhladit a změní zákony, aby to umožnili. Nebojte se, neboť Já mohu učinit vaši pozemskou
smrt bezbolestnou a naplnit vás radostí, i když půjdete na vlastní popravu.

Opravdu se nemusíte bát ničeho jiného než mé mocné síly. Váš svět se točí po spirále stále
hlouběji do temnoty a zvrácenosti a brzy z něj velmi rádi odejdete. Už teď si mnozí z vás přejí,
abyste mohli.
Nadále Mne ctěte ve všem, co děláte, a vše bude v pořádku.
Ježíš
Iz 50, 6-9
6: Nastavuji záda těm, kteří mě bijí, a své líce těm, kdo rvou mé vousy, neukrývám svou tvář před
potupami a popliváním.
7: Panovník Hospodin je moje pomoc, proto nemohu být potupen, proto tvář svou nastavuji, jako kdyby
byla z křemene, a vím, že nebudu zahanben.
8: Blízko je ten, jenž mi zjedná spravedlnost. Kdo chce vést se mnou spory? Postavme se spolu! Kdo bude
můj odpůrce na soudu? Ať ke mně přistoupí!
9: Hle, Panovník Hospodin je moje pomoc. Kdo mě chce obvinit ze svévole? Hle, ti všichni zvetší jako šat,
sežerou je moli.
Iz 49, 25-26
25: Ale Hospodin praví toto: "I bohatýru je možno vzít zajatce, co pobral ukrutník, může uniknout.
Já s tvými odpůrci povedu spor, já spásu dám tvým synům.
26: Tvé utiskovatele nakrmím jejich vlastním masem, jako moštem se opojí vlastní krví. I pozná všechno
tvorstvo, že já Hospodin jsem tvůj spasitel a tvůj vykupitel, Přesilný Jákobův."
Dan 3, 17-18
17: Jestliže náš Bůh, kterého my uctíváme, nás bude chtít vysvobodit z rozpálené ohnivé pece i z tvých
rukou, králi, vysvobodí nás.
18: Ale i kdyby ne, věz, králi, že tvé bohy uctívat nebudeme a před zlatou sochou, kterou jsi postavil,
se nepokloníme.“
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BEZ ODKLADU
Mé děti, vstupujete do extrémních časů. Ještě stále vás čeká radost, pokud Mne budete přesně
poslouchat (přesně tak, jak On říká nebo vede). Nebezpečí pro všechen můj lid v tomto
přicházejícím času bude velmi velké, protože nepřítel je velmi rozzlobený a snaží se odstranit
ze země vše, co je ze Mne.
Budu vás jasně vést a řídit, kdykoli bude v tomto čase hrozit nebezpečí. Musíte Mě přesně
a bezodkladně poslouchat, mám-li vás ochránit. Nepřítel neuspěje, protože Mě nemůže odstranit
ze srdce mých pravých věřících, přesto se o to pokusí. Při tomto pokusu bude můj lid trpět velkým
zármutkem, když uvidí, že jiní jsou zajati nebo pronásledováni. Pamatujte, děti, že být nepřítomen
v těle znamená být přítomen se Mnou.
Na každé z mých dětí čeká zde v nebi velký návrat domů a vy se budete radovat víc, než se vám
kdy mohlo zdát. Čeká vás zde věčnost, kdy se budete těšit ze svých odměn a budete mít
společenství se všemi svými bratry a sestrami, kteří vás tady očekávají. Snažte se přivést poslední

bratry a sestry, kteří mají být zachráněni na zemi, protože dveře na svatební hostinu se velmi brzy
zavřou. Každý z nich přinese do nebe velkou radost.
Ježíš
Iz 50, 6-9
6: Nastavuji záda těm, kteří mě bijí, a své líce těm, kdo rvou mé vousy, neukrývám svou tvář před
potupami a popliváním.
7: Panovník Hospodin je moje pomoc, proto nemohu být potupen, proto tvář svou nastavuji, jako kdyby
byla z křemene, a vím, že nebudu zahanben.
8: Blízko je ten, jenž mi zjedná spravedlnost. Kdo chce vést se mnou spory? Postavme se spolu! Kdo bude
můj odpůrce na soudu? Ať ke mně přistoupí!
9: Hle, Panovník Hospodin je moje pomoc. Kdo mě chce obvinit ze svévole? Hle, ti všichni zvetší jako šat,
sežerou je moli.
Iz 49, 25-26
25: Ale Hospodin praví toto: "I bohatýru je možno vzít zajatce, co pobral ukrutník, může uniknout.
Já s tvými odpůrci povedu spor, já spásu dám tvým synům.
26: Tvé utiskovatele nakrmím jejich vlastním masem, jako moštem se opojí vlastní krví. I pozná všechno
tvorstvo, že já Hospodin jsem tvůj spasitel a tvůj vykupitel, Přesilný Jákobův."
Dan 3, 17-18
17: Jestliže náš Bůh, kterého my uctíváme, nás bude chtít vysvobodit z rozpálené ohnivé pece i z tvých
rukou, králi, vysvobodí nás.
18: Ale i kdyby ne, věz, králi, že tvé bohy uctívat nebudeme a před zlatou sochou, kterou jsi postavil,
se nepokloníme.“
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MOU VŮLÍ JE, ABY VŠICHNI BYLI SPASENI

Moji milovaní lidé:
STÁLE VÁM ŽEHNÁM SVOU LÁSKOU A VYZÝVÁM VÁS, ABYSTE MĚ MILOVALI, ABYSTE
ŽILI V MÉ LÁSCE A DÁVALI LÁSKU SVÝM BRATRŮM.
Bez lásky jste jako suché stromy, které nenesou ovoce, jejich listy opadávají a nenesou plody.
Kdo odmítá mou lásku, podobá se suchému stromu [Mt 7, 19]. Proto vás vyzývám k obrácení
a k tomu, abyste prosili mého Ducha Svatého o dar lásky, abyste byli onou křišťálově čistou vodou,
ovocem, které vydává svědectví těm, kdo pracují a jednají podle mé Vůle.
Mé děti, dar života musí být pro Mne neustálým projevem vděčnosti, a proto musíte odmítnout
Mne urážet.
Mé děti, díváte-li se na každodenní události, v nichž postupují chapadla zla, mezi nimiž je
válka, vedená s velkou rozhodností, pronásledování mého lidu a nemoci, musíte změnit své
jednání a spolupracovat na plánu spásy, který spočívá v tom, aby všechny mé děti byly spaseny
[1Tim 2, 4].
Jak spolupracovat?
Když budete milovat mou vůli, naleznete radost z toho, že jste mými dětmi, i když vás potká cokoli.
MOU VŮLÍ JE, ABY VŠICHNI BYLI SPASENI, na druhé straně se však mé děti ode Mne stále
víc vzdalují bez zájmu, bez víry v to, co jim předkládám, až budou čelit událostem, bez toho, že by
se rozhodly duchovně růst, bez toho, že by Mne poslouchaly a aniž by se rozhodly vejít do Písma
svatého, aby Mne poznaly [J 5, 39-40].
Tato generace se vysmívá Mně, mé Matce, mému kříži a mým zasvěceným, kteří pracují a jednají
podle mé vůle.
Toto pokolení nerozumí době, v níž žije, protože Mě nemiluje a nevěří.
Tato generace odmítá můj pokoj, spokojuje se s tím, že se noří do toho, co vyvolává konfrontace,
vzpoury, konflikty a sváry, protože v takovém prostředí se nachází Satan a zahaluje je do všeho
toho hluku, který nedovoluje, aby v mých dětech vládl mír, láska, klid, rozlišování, dávání a moje
Láska. Proto, vystaveni nástrahám zla, kráčejí po špatných cestách, které je vedou k tomu, aby byli
nevěřící, aby nemilovali své bližní, aby se těšili z pýchy a domýšlivosti, a viděli své bratry a sestry
tak malé, že je neberou v úvahu.
Moji milovaní lidé:
JAK HRDÝM ZPŮSOBEM ŽIJETE!
KOLIK PÝCHY SI JEN S SEBOU NESETE, A PROTO MĚ NEPOSLOUCHÁTE!
Tolik mých lidí jsem pověřil, aby pracovali na mé vinici, a oni Mě nepřijímají, nebo Mnou znovu
a znovu pohrdají tím, že Mě vedou k tomu, abych zaklepal na jiné dveře, kde vládne pokora
a láska ke Mně.
NABÍZÍM SE a je Mnou pohrdáno… Klepu na dveře srdcí svých dětí [Zj 3, 20] a musím odejít,
aniž by mi bylo odpovězeno. Vyslyší Mne, pokud Mě potřebují ve jménu lidské bytosti, a když Mě
hledají v nouzi.

Moji lidé:
Pospěšte si, pojďte k mému srdci! Lidé se stali lhostejnými ke svým vlastním bratrům a na
sebemenší problém reagují prudce. Lidstvo hoří nesnášenlivostí, neláskou a toho využívá Satan,
aby na vás narouboval svůj jed, který tuto lhostejnost, výsměch a násilí ještě znásobuje.
OBRAŤTE SE, NEBOJTE SE OBRÁCENÍ!
PAK NALEZNETE KLID A BUDETE SE NA VŠE, CO SE DĚJE, DÍVAT BEZE STRACHU
A S JISTOTOU, ŽE JSEM S VÁMI.
Válka je rozptýlena do několika ohnisek napětí. To je strategie mocností, jak zaútočit bez varování,
aniž by je někdo viděl.
Potraviny a léky jsou na celém světě stále dražší. Mocné národy se domnívají, že mají to, co bude
chybět zbytku lidstva, ale není tomu tak. Velké národy byly drancovány již dříve.
Moji lidé, uslyšíte válečný ryk na Balkáně, do těchto zemí přichází zrada a smrt. Nyní i v budoucnu
se bude bojovat o vodu, které bude příliš málo. Lidský tvor jí pohrdl a vysoké teploty ji vypařují.
Modlete se za Indii, mé děti, trpí invazí a přírodou.
Modlete se, mé děti, modlete se, Argentina padne a její lid se vzbouří.
Modlete se, mé děti, modlete se za Chile, které trpí přírodou.
Modlete se, mé děti, Indonésie se třese a její rozloha je zmenšena vodou.
Modlete se, mé děti, modlete se za Spojené státy a Rusko, šíří konflikty.
Moji milovaní lidé, probuďte se, je třeba, abyste byli opatrní, boje se stupňují bez varování a mé
děti budou cizinci v cizích zemích. Buďte opatrné.
Modlete se, modlitba srdcem je nezbytná.
CHRÁNÍM VÁS, ŽÁDÁM VÁS, ABYSTE SE OBRÁTILI, ŽEHNÁM VÁM.
KAŽDÉ Z MÝCH DĚTÍ MUSÍ PŘEMÝŠLET.
Nebojte se mého lidu, posilujte svou víru. Nebojte se, jsem s vámi.
Váš Ježíš

2125. Poselství Ježíše ze dne 12. srpna 2022.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
NEDALI JSTE MI SVÉ SRDCE
Někdy jsou ti, kteří jsou známí jako můj lid, největšími překážkami pro ztracené, kteří Mi
odevzdávají svá srdce. Mnozí z mého lidu, kteří jsou voláni mým Jménem, se Mi ani v nejmenším
nepodobají. Nedali jste Mi svá srdce – ne doopravdy. Nedali jste Mi svá životní rozhodnutí. Nedali
jste Mi žádnou skutečnou část sebe, ačkoli si přejete být známi jako moji.
Vězte toto, falešné děti. Na konci bude zcela jasné, kdo je skutečně můj a kdo ne. Váš osud, těch,
kteří se nazýváte mými, zatímco žijete pro mého nepřítele, vás vyděsí. A pak mu budete vydáni
na věčnost.
Ježíš
Mt 6, 24: Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat,
k jednomu se přidá a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku.
Gal 5, 19-21
19: Skutky lidské svévole jsou zřejmé: necudnost, nečistota, bezuzdnost,
20: modlářství, čarodějství, rozbroje, hádky, žárlivost, vášeň, podlost, rozpory, rozkoly,
21: závist, opilství, nestřídmost a podobné věci. Řekl jsem už dříve a říkám znovu, že ti, kteří takové věci
dělají, nebudou mít podíl na království Božím.
Mt 10, 37-36
37: Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mne hoden; kdo miluje syna nebo dceru víc nežli mne,
není mne hoden.
38: Kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden.

2126. 13. srpna 2022. Připomínka poselství Ježíše ze dne 15. července 2015.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
PRONÁSLEDOVÁNÍ
Mnohé z mých dětí se starají o načasování mého příchodu, a co asi budou muset snášet v těchto
časech.
Říkám vám pravdu, že až přijdete do nebe, bude to všechno jako nic. To, co snášíte na zemi,
je pouhým oparem ve srovnání s věčností. Někteří z vás jsou povoláni, aby se stali mučedníky
pro mé Jméno. Někteří z vás budou snášet pronásledování, někteří z vás budou snášet mnoho
(pronásledování), ale vězte, že cokoli jsem vás povolal snášet, k tomu jsem vás také zmocnil
a pomazal, abyste snášeli, a nebáli se.
Strach vás připraví o radost z dneška a se zítřkem nic neudělá. Zítřek i tak přijde a plán se
nezmění.
Nejsem snad Já Pán? Nejsem snad schopen vás tím provést? Pročpak tolik pochybujete?

Ježíš
2Tim 3, 12: A všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, zakusí pronásledování.
2Kor 4, 17: Toto krátké a lehké soužení působí přenesmírnou váhu věčné slávy.
Mt 6, 27-30
27: Kdo z vás může o jedinou píď prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat?
28: A o oděv proč si děláte starosti? Podívejte se na polní lilie, jak rostou: nepracují, nepředou –
29: a pravím vám, že ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl tak oděn jako jedna z nich.
30: Jestliže tedy Bůh tak obléká polní trávu, která tu dnes je a zítra bude hozena do pece, neobleče tím
spíše vás, malověrní?

2127. 14. srpna 2022. Připomínka poselství Ježíše ze dne 3. srpna 2020.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
VÍCE TEMNOTY
Mé děti, někteří lidé, o kterých jste si myslely, že jsou moji, skrývali ve svých srdcích mnohem více
temnoty, než jste věřily. Nyní, jak temnota v lidských srdcích stále roste, stává se zřejmou - už ji
nemohou skrývat.
S nárůstem Světla a temnoty jsem vytyčil hranici mezi ovcemi a kozly, mezi temnotou a Světlem.
Každý den vám nechám vybrat, komu budete sloužit. Budete sloužit Světlu a být moji? Nebo
budete sloužit temnotě a patřit mému nepříteli?
Řekl jsem vám, až Světlo a temnota budou na vzestupu, že se ukáže, kdo stojí na čí straně.
Postaral jsem se o to, že to vychází najevo, i když pro můj lid je znepokojující to vidět.
Mé děti, ačkoli něco z toho, co jsem odhalil, vás překvapí, prokazuji vám přesto milosrdenství,
abyste mohly vědět, kdo stojí na vaší straně a kdo ne, neboť ti, kdo jdou v temnotě, jsou
podvodníci a chtějí, co máte vy.
Ježíš

Jan 3, 19: Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože
jejich skutky byly zlé.
Jan 8, 12: Ježíš k nim opět promluvil a řekl: „Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve
tmě, ale bude mít světlo života.“
Jan 12, 35: Ježíš jim řekl: „Ještě jen na malou chvíli je světlo mezi vámi. Dokud máte světlo, neustávejte
v cestě, aby vás nepřekvapila tma; kdo chodí ve tmě, neví, kam jde.
Zj 13, 7: A bylo jí dáno, aby vedla válku proti svatým a aby nad nimi zvítězila. Dostala moc nad každým
kmenem, národem, jazykem i rasou;

2128. Poselství Ježíše ze dne 16. srpna 2022.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

UVAŽOVALI JSTE O TOM?
Mé děti, mnohokrát jsem k vám mluvil o nadcházejícím růstu temnoty a zla. Nejste připraveny
na zlo, které uvidíte. Vskutku, nikdo z lidstva není připraven na úroveň a intenzitu násilí, které můj
nepřítel rozpoutá ve světě, aby získal duše.
Nezastaví se před ničím, aby mému lidu přinesl bolest a trýzeň, použije jakákoli opatření, aby vás
přiměl opustit vaši víru. Uvažovaly jste o tom, co uvidíte? Uvažovaly jste o tom, jak by mohli trpět
ti, které milujete, když se vás bude snažit přimět, abyste opustily tu svou?
Posilujete nyní svou víru kvůli tomu, co vás čeká, nebo každý den utíkáte si hrát v domnění, že se
vás to nedotkne?
Přeji si, abyste se nebály, ale naopak připravily své srdce. Ani vlas z vaší hlavy nezahyne.
Ježíš
Lk 21, 10-22
10: Tehdy jim řekl: "Povstane národ proti národu a království proti království,
11: budou veliká zemětřesení a v mnohých krajinách hlad a mor, hrůzy a veliká znamení z nebes.
12: Ale před tím vším na vás vztáhnou ruce a budou vás pronásledovat; budou vás vydávat synagógám
na soud a do vězení a vodit před krále a vládce pro mé jméno.
13: To vám bude příležitostí k svědectví.
14: Vezměte si k srdci, abyste si předem nepřipravovali, jak se budete hájit.
15: Neboť já vám dám řeč i moudrost, kterou nedokáže přemoci ani vyvrátit žádný váš protivník.
16: Zradí vás i vaši rodiče, bratři, příbuzní a přátelé a někteří z vás budou zabiti.
17: A všichni vás budou nenávidět pro mé jméno.
18: Ale ani vlas z vaší hlavy se neztratí.
19: Když vytrváte, získáte své životy.
20: Když uvidíte, že Jeruzalém obkličují vojska, tu poznáte, že se přiblížila jeho zkáza.
21: Tehdy ti, kdo jsou v Judsku, ať uprchnou do hor, kteří jsou v Jeruzalémě, ať z něho odejdou,
a kteří jsou po venkově, ať do něho nevcházejí,
22: poněvadž jsou to dny odplaty, v nichž se má naplnit vše, co je psáno."

2129. Poselství Ježíše ze dne 17. srpna 2022.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

VZRŮST ZVRÁCENOSTI

Byl čtvrtek minulého týdne a já jsem seděla u svého stolu a vyřizovala nějaké papírování.
Najednou jsem v duchu viděla, že zvrácenost v našem světě brzy vzroste - a to dramaticky.
Pomyslela jsem si, jak to může být ještě horší? Ale také jsem věděla, že už před lety mi bylo
ukázáno, že vláda vlastně legalizovala i pedofilii. Od té doby jsem doufala, že se takové hrůzy
nedožiju. Teď bych ráda věděla, jestli se toho dožiju.
Mé děti, zvrácenost ve vašem světě brzy dramaticky vzroste. Nyní je zvráceností mnoho, brzy
však ovládnou vše kolem vás. Nepřítel vašich duší se pokouší zkazit vše, co je ze Mne, všechno
mé Stvoření, vše, co může. A v mnohém se mu to podaří.
Od pradávna bylo jednou z nejsilnějších ďáblových zbraní pokoušet lidi hříšnými rozkošemi.
Boj mezi světlem a temnotou je neustálým bojem mezi věcmi ducha - mého Ducha a věcmi těla.
Tento boj se na každém kroku ptá: Co si vybereš? Každý den se musíte rozhodnout, že budete
sloužit Mně, a ne svým tělesným touhám.
Tento vzrůst zvrácenosti se snaží ztížit tuto volbu těm, kteří se odevzdali tělesným rozkoším.
Ježíš
Př 29, 2: Když přibývá spravedlivých, lid se raduje, panuje-li svévolník, lid vzdychá.
2Kor 5, 9-10
9: Proto nám také nadevše záleží na tom, abychom se mu líbili, ať už odcházíme domů nebo zůstáváme
v cizině.
10: Vždyť se všichni musíme ukázat před soudným stolcem Kristovým, aby každý dostal odplatu
za to, co činil ve svém životě, ať dobré či zlé.
2Kor 6, 14-17
14: Nedejte se zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěřícími! Co má společného spravedlnost s nepravostí?
A jaké spolužití světla s temnotou?
15: Jaký souzvuk Krista s Beliálem? Jaký podíl věřícího s nevěřícím?
16: Jaké spojení chrámu Božího s modlami? My jsme přece chrám Boha živého. Jak řekl Bůh: 'Budu
přebývat a procházet se mezi nimi, budu jejich Bohem a oni budou mým lidem.'
17: A proto 'vyjděte z jejich středu a oddělte se', praví Hospodin a 'ničeho nečistého se nedotýkejte, a já
vás přijmu
18: a budu vám Otcem a vy budete mými syny a dcerami' , praví Hospodin zástupů.

2130. Poselství Matky Spásy ze dne 11. srpna 2022.
Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com

CÍRKEV MÉHO SYNA BUDE PODVEDENA

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
JSTE MÝM VELKÝM POKLADEM A MÉ SRDCE BIJE RYCHLE LÁSKOU KE KAŽDÉMU Z VÁS.
Jako řeka, která sleduje svůj tok a v určitém bodě dosáhne svého ústí, tak i každé z vás, děti, bylo
stvořeno Věčným Otcem, aby bylo spoludědicem věčného života mého Syna.
Lidé mého Syna, světské prostředí vás neustále znečišťuje, proto se musíte neustále posilovat
Písmem svatým, přistupovat ke svátosti smíření a chodit přijímat mého Božího Syna v eucharistické
svátosti.
V TÉTO DOBĚ SE LIDSTVO ZABÝVÁ PÉČÍ O FYZICKÉ TĚLO A ZANEDBÁVÁ PÉČI
O DUCHA.
Tolik uctíváte fyzické tělo a mého Syna jste nechali stranou, vyhnali Jej, pohrdáte Jím:
Neznáte Jej a nemilujete Jej…
Bez souhlasu mého Syna si vytváříte osobní vztah a oddělujete se od církve…
Vytváříte si vlastní duchovnost a svým způsobem si vytváříte osobní vztah s mým Božím Synem,
bez jeho souhlasu, abyste zakryli vzpouru a pýchu, které některé z mých dětí skrývají.
Lidské stvoření musí být bratrské a žít ve společenství, jak to přikazuje můj Syn. Bratrstvím by se
dosáhlo méně konfliktů, závisti, neshod, sobectví, méně touhy po přivlastňování ze strany velmocí
a bylo by méně bojů.

Děti, je to lidská hloupost, která v této době vede celé lidstvo do propasti zapomnění; ano,
do zapomnění, do něhož lidstvo směřuje a kde nebude schopno zastavit válku.
Závody ve zbrojení jsou v tuto chvíli hlavním cílem mocností a vlastnictví vyspělých zbraní je cílem
některých malých národů, které jsou satelity komunismu a v tuto chvíli se připravují na to, že
budou představiteli komunismu ve svých regionech.
Stejně jako jiné mocnosti, zahrnující řadu zemí, poskytují zbraně za účelem údajné obrany těm
zemím, které zbraně nevlastní. MŮJ BOŽÍ SYN ODSUZUJE OBA POSTOJE.
Současná válka způsobí velké neštěstí a vyvolá velkou katastrofu lidstva a Země tím, že ji zanechá
netečnou. Takto žijí mnohé z mých dětí, jejichž srdce neznají Boha, v naprosté vyprahlosti jsou
bezcílnými poutníky v agónii a odmítají být uzdraveny.
Ty, které se neobrátí ani v poslední chvíli, se tak stanou kopií zkázy, v níž bude země zanechána
po rozhodnutí určité moci zahájit zkázu lidstva odpálením zbraní ze samotného pekla.
LIDÉ MÉHO SYNA SE NESMÍ PODÍLET NA TĚCHTO ČINECH, KTERÉ MŮJ BOŽÍ SYN TAK
ODSUZUJE.
Modlete se, mé děti, modlete se, sobecké zájmy národů vyvolaly válku a i nadále se
v ní angažují.
Modlete se, mé děti, modlete se, cožpak nevidíte, že příroda projevuje svou
bezpříkladnou sílu, jako předehru k tomu, co přijde.
Modlete se, mé děti, modlete se, jste děti téhož Otce, nepřehlížejte utrpení svých
bratrů v této době.
Modlete se, mé děti, modlete se, církev mého Syna bude podvedena, pokračujte, aniž
byste ztratily svou víru.
Modlete se, mé děti, modlete se, jeden národ za druhým se zaplete do války.
Milované děti mého Srdce, buďte vykonavateli vůle Otce, nic není vaše, všechno patří Bohu.
Nedostatek se zvětšuje, co ještě máte dnes, po tom budete časem toužit.
S údivem zjišťujete, jak národy, které se zdají být neutrální, dodržují závazky vůči mocnostem,
které tím, že využívají území těchto zemí, ovládají své protivníky ve válce.
Lidská hloupost zvyšuje nebezpečí zničení lidí a přírody.
Jak to bolí srdce mého Božího Syna!
Jak je můj Syn znovu a znovu zraňován neposlušností svých dětí a posedlostí vést všechny národy
spolu s Antikristem a mocnými světa!
Lidstvo trpí a bude trpět. Každá země bude chránit své hranice a téměř žádná země nebude
chránit duchovní spásu svého lidu.
VYBUCHLA BOMBA…

NÁSLEDKY NA SEBE NENECHAJÍ DLOUHO ČEKAT, NEBUĎTE LHOSTEJNÍ, BUĎTE
OPATRNÍ.
Z JEDNOHO OKAMŽIKU NA DRUHÝ BUDE LIDSTVO UVRŽENO DO OBÁVANÉ TŘETÍ
SVĚTOVÉ VÁLKY.
Mé děti, připravte se a modlete se za své bratry a sestry, kteří se postupem času vydají do zemí
Jižní Ameriky, aby je přijali.
Mé děti, žijte v rostoucím vnitřním pokoji, aby vás ďábel nepoužíval jako bič na vaše bratry. Nestačí
se tvářit, že jste dobří, musíte jednat a konat tak, jak vám můj Syn přikazuje, a žít jako svědkové
lásky, dobročinnosti, odpuštění, naděje a víry.
Vždy hledejte dobro, bez strachu vydávejte svědectví o Lásce mého Syna, buďte stvořeními dobra
a kažte, pokud to půjde.
Modlete se za staré lidi a ochraňujte je, dejte jim lásku v rodinách a buďte lampami,
které jim budou svítit na cestu.
NYNÍ JE TEN SPRÁVNÝ ČAS. Beze strachu z toho, co se děje a bude dít, se svěřte Nejsvětější
Trojici, aby její děti nebyly opuštěny.
Dovolte mi, abych vás vedla po správné cestě, přijďte ke mně a buďte pokorné, buďte pokorné
a buďte těmi dětmi, které jsou si jisté, že nebudou nikdy opuštěny.
NEBOJTE SE: "NEJSEM SNAD TADY JÁ, KTERÁ JSEM VAŠE MATKA?".
Mé milované děti, žehnám vám.
Matka Maria
2131. Poselství Ježíše ze dne 18. srpna 2022.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
DOVOLTE MI, ABYCH VÁS POSÍLIL
Mé děti, jak bude narůstat temnota ve vašem světě v každém člověku, bude se rozmáhat mnoho
bezbožnosti. Mnozí ztratí naději a odpadnou od své víry. Mnozí, kteří Mě neznají, ztratí naději
úplně.
Přeji si, abyste se neustále povzbuzovali ve své víře. Povzbuzujte svou víru častým čtením mého
svatého Slova, trávením času rozhovory se Mnou o svých starostech.
Přeji si, abyste se Mi takto přiblížily, abych vás potěšil, když se bojíte, abych vás uklidnil, když se
chvějete, abych vás posílil, abyste vydržely. Váš návrat domů bude brzy a pro některé opravdu
velmi brzy. Na světě už nebudete dlouho.
Využijte čas, který vám zbývá, aby vaše odměna byla velmi velká.
Ježíš

Jak 4, 8: Umyjte si ruce, hříšníci, a očisťte svá srdce, lidé dvojí tváře!
Jak 4, 7: Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám.
1Petr 5, 8: Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako 'lev řvoucí ' a hledá, koho by
pohltil.

2132. Poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2022.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
POTŘEBUJI JEN JEDEN DEN
Mé děti, řekl jsem vám, že váš život na zemi je téměř u konce, a je to tak. Jsou však věci, v něž
jste věřily, a přemýšlíte, zda se ještě uskuteční. Je ještě čas přijmout tato zaslíbení? Je ještě čas
přijmout odpovědi na dlouholeté modlitby?
Děti moje, ještě je čas, i když je ho nyní velmi málo.
Potřebuji jen jeden den, abych vám poskytl to, o co jste Mě prosili. Potřebuji jen jeden den, abych
zachránil všechny vaše milované. Potřebuji jen jeden den, abych zahojil tu ránu.
Potřebuji jen jeden den, abych vše ve vašem životě obrátil ze špatného na dobré.
Ježíš
2Petr 3, 8-9
8: Ale tato jedna věc kéž vám nezůstane skryta, milovaní, že jeden den je u Pána jako tisíc let
a 'tisíc let jako jeden den'.
9: Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože
si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání.

1233. 20. srpna 2022. Připomínka poselství Ježíše ze dne 3. července 2020.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
PŘIŠEL ČAS KONCE

Byla neděle a já jsem přemýšlela o vidění leoparda, které mi Pán dal koncem dubna. Když jsem
o tom přemýšlela, uvědomila jsem si, že to, co jsem viděla, nám ukazuje skrytého nepřítele, který
je již v pozici, aby zaútočil na USA. Věřím, že tento útok se blíží. Leopard, kterého jsem viděla, byl
ukrytý v porostu v oblasti s výhledem na USA. Plížil se v poloze se skloněnou hlavou, kterou
zaujímají těsně před tím, než se vrhne [na kořist]. Pohyboval se velmi pomalu, aby nebyl
odhalen.
Mé děti, opakovaně jsem vám říkal, že konec všech věcí přichází mnohem dřív, než čekáte. Nyní
podniknu kroky, abych soudil národy, které se ode Mne odvrátily. Jak víte, Amerika je jedním
z těchto národů a její soud bude velmi krutý. Bude vydána svým nepřátelům, kteří ji zcela

ovládnou. Uvnitř jejích hranic bude prolito mnoho krve a nikdo ji nebude moci zachránit. Pouze
mému lidu, který neustále hledá mou tvář, bude v této době prokázáno milosrdenství.
Dívejte se a uvidíte, jak začíná soud nad ostatními národy, které Mě zapřely, neboť má ruka se
dokonce i nyní pohybuje proti nim. Brzy vypukne válka a vtáhne do ní všechny národy, neboť
taková je má vůle. Účastníci závěrečné bitvy brzy zaujmou své pozice.
Rychle dokončete díla, která jste si předsevzaly pro Mne vykonat, protože vám dochází čas,
mé děti. Své soudy jsem dříve odložil jako odpověď na vaše modlitby o milost, ale nyní musí
pokračovat, neboť nadešel čas konce.
Ježíš

Ž 9, 17: Do podsvětí se navrátí svévolníci, všechny pronárody, jež na Boha zapomněly.
Mt 25, 32: A budou před něho shromážděny všechny národy. I oddělí jedny od druhých, jako pastýř
odděluje ovce od kozlů,
Jan 9, 4: Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci
pracovat.

2134. 21. srpna 2022. Připomínka poselství Ježíše ze dne 9. září 2021.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

OCEŇTE JE NYNÍ

Važte si lidí ve své blízkosti, těch, kteří jsou k vám laskaví, štědří a obětaví, protože už s vámi
nebudou dlouho. Mnozí z nich se Mnou kráčeli mnoho let, tiše konali mou práci, byli mými pažemi
a ústy a přinášeli útěchu a zaopatření druhým, aniž by za to brali nějakou slávu. Mnohé z nich
volám domů ke Mně, kde na ně čeká skutečná odměna.
Mé děti na zemi, přechod začal. Volám domů ke Mně mnohé, kteří byli milosrdní, dávali, starali se
a nebyli doceněni.
Ačkoli země neviděla jejich skutečnou hodnotu a mnozí jejich blízcí jejich hodnotu přehlíželi, Já ji
vidím. Vidím je a velký oblak svědků, který je zde se Mnou, vidí jejich oběti. Jejich odměny se zde
v jejich nebeském domově hromadí, neboť jsem viděl každou slzu, každý čin zrady, který proti nim
nepřítel vyslal. Viděl jsem každé nevlídné slovo a každý odsuzující pohled, který snášeli pro mé
Jméno, a budou velmi odměněni a budou mít celou věčnost na to, aby si tyto odměny užívali. Viděl
jsem každý případ, kdy byli souzeni za to, co udělali a komu pomohli. Ani jeden skutek pomoci
nezůstane bez odměny.
Běda těm, kdo v tomto čase vynášejí soud nad těmi, kdo jsou moji. Běda těm, jejichž pyšné
pohledy jim ublížily. Čiňte rychle pokání, aby na vás nedopadl můj soud.

Poznámka: Když ke mně Pán promluvil tuto větu, viděla jsem, že mnozí v manželstvích, kteří si
nevážili štědrého a obětavého manžela, o ně přišli, když Bůh povolal domů tyto milosrdné lidi
k odměně. Viděla jsem, jak mnozí, kteří neustále dávali a byli přehlíženi, a dokonce se jim vyhýbali,

byli rychle vzati a jejich okolí zůstalo překvapeno. Jsou to ti, kteří dělají vše ve službě Pánu - každý
člověk, kterému pomáhají, každý čas, který dávají, každé úsilí je vynaloženo ve prospěch Božího
království - pracují tiše a neustále v pozadí.
Pán je odvádí k odměně a pryč od budoucího zla, aby už netrpěli. V jeho očích jsou vzácní. Je
tomu tak i v jeho milosrdenství, aby ti, kdo zůstali vzadu, činili pokání za špatné zacházení s nimi,
dokud je ještě čas.
Ježíš
Iz 57, 1-10
1: Spravedlivý hyne a není nikoho, kdo by si to bral k srdci. Zbožní muži bývají smeteni a nikoho nezajímá,
že byl spravedlivý smeten zlem.
2: Pokoje dosáhne ten, kdo jde správnou cestou. Odpočine na svém loži.
3: "Předstupte sem, vy, synové té, která věští z mraků, potomstvo cizoložníka a nevěstky!
4: Komu se tak škodolibě posmíváte? Komu že se pošklebujete? Na koho vyplazujete jazyk? Což nejste
děti nevěrnosti, potomstvo zrady?
5: Rozpalujete se u mohutných stromů, pod každým zeleným stromem, v roklích, pod skalními útesy
zabíjíte děti.
6: V rokli mezi hlazenými kameny je tvůj díl, ano, ty budou tvůj úděl. Také jim jsi přinášela úlitbu,
obětovala dary. Tohle mě má těšit?
7: Na hoře vysoko strmící zřídila sis lože, tam také stoupalas k obětním hodům.
8: Za dveřmi a veřejemi sis dělala své pamětné znamení. Ode mne ses odvrátila, odhalovala ses,
vystupovala jsi na své lože, rozšiřovala je, s oněmi ses spřáhla, milovala jsi jejich lože, zírala jsi na
znamení údu.
9: Mrhala jsi olejem pro Meleka, hýřila jsi svými mastmi, dodaleka vysílalas posly, snižovala ses
až do podsvětí.
10: Znavila ses množstvím svých cest, a neřeklas: 'Nemá to význam'. Ve znamení údu jsi nalézala život,
proto ses necítila vyčerpána."

2135. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 15. srpna 2022.
Luz de Maria (Argentina), https://www.revelationesmarianas.com

Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
JAKO KNÍŽE NEBESKÝCH MILIC A OBRÁNCE MYSTICKÉHO TĚLA KRISTOVA VÁM
PŘINÁŠÍM TOTO PRAVDIVÉ A JISTÉ SLOVO.
Tito lidé jsou požehnaní, že mají tak vznešenou Královnu, jakou je Matka darovaná a přijatá u paty
kříže [Jan 19, 26].
CÍRKEV NA ZEMI SLAVÍ S ÚCTOU A LÁSKOU SVÁTEK NANEBEVZETÍ NAŠÍ KRÁLOVNY
A MATKY. V NEBI SE VŠUDE OZÝVÁ ZDRÁVAS MARIA NA ZNAMENÍ LÁSKY, KTEROU SI
ZASLOUŽÍ TA, KTERÁ JE KRÁLOVNOU A MATKOU NEBE A ZEMĚ.
Je Matkou našeho Krále a Pána Ježíše Krista a Královnou a Matkou lidstva, která je svatostánkem
svého Syna na zemi a posvátnou plodností. BYL TO BOŽÍ ZÁMĚR, KTERÝ NAŘÍDIL, ABY
POSVÁTNÉ TĚLO MATKY SLOVA BYLO VZATO DO NEBE RUKAMA ANDĚLŮ, ABY SE JI
VĚCI POZEMSKÉ NEDOTKLY ANI V POSLEDNÍ CHVÍLI JEJÍHO POZEMSKÉHO ŽIVOTA.
Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
Toto odevzdání se lásce, toto neustálé "ano" Otcově vůli musí mít lidská stvoření, dceřiné duše
této Nejsvětější Matky a jako Ona zářit jako paprsky slunce, vyzařovat světlo směrem ke svým
bratřím a odstraňovat temnotu, která postupuje na lidstvo, jak se blíží zlo, očekávající příchod
antikrista. A s tímto příchodem uvidíte konflikt ve všech aspektech lidského života – je to
především duchovní boj, i když ti, kdo jsou nejvíce nevěřící, to popírají [Ef 6, 12].
JAKO VYSLANEC NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE POTVRZUJI, ŽE TATO VÁLKA JE DUCHOVNÍ,
I KDYŽ JI MASKUJÍ V JINÉM PŘEVLEKU.
Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista, zlo nemůže přežít, když čelí Světlu, a proto se blížíme
k vyvrcholení Velké očisty a bojujeme mezi dobrem a zlem, světlem a temnotou. Je to Boží světlo,
které se rozlévá nad lidskými tvory, jako Boží slunce ozařuje celé Stvoření. Je to světlo, které vždy

vítězí, ačkoli nehodné lidstvo se musí očistit před tím, než bude moci dosáhnout plnosti Božího
Světla.
LIDÉ, ROZLIŠUJTE, ČELÍTE-LI TĚM, KDO BIČUJÍ VAŠE BRATRY! Nebuďte lhostejní
k bolesti svých bližních. Moc, kterou Zlý dal některým mocným lidem, už dávno oddaným jeho
chapadlům zla, trhá Mystické Tělo na kusy, vede ke zradě některých slabých údů Mystického Těla
našeho Krále a Pána Ježíše Krista a vytváří nové osamělé mučedníky, kteří však nejsou opuštěni
Kristem, Hlavou Mystického Těla.
Kolik věrných nástrojů bude mít církev v rozhodující chvíli očisty?
Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista, děti naší Královny a Matky: zednářští vůdci, kteří
naplánovali tento čas, jež zakouší lidstvo, si nedají pokoj, dokud se jim nepodaří zapojit do této
války stále více zemí: budou vyskakovat před očima lidstva.
Modlete se, Boží lidé, modlete se za Latinskou Ameriku: neboť zbraně přicházejí a lidé
budou rozlícení.
Modlete se, Boží lidé, modlete se, nepřestávejte žasnout nad silou přírody.
Modlete se Boží lidé, modlete se, chvění země se bude zvyšovat a lidstvo bude trpět.
Modlete se, Boží lidé, modlete se, pomník svobody se zhroutí do moře.
BOŽÍ DĚTI, VYZÝVÁM VÁS, ABYSTE SE VNITŘNĚ ZKOUMALI.
Musíte být bratrští, musíte nejen respektovat vzájemné rozdíly, ale být pokorní a den za dnem si
odpouštět. Slabiny si musí uvědomit každý z vás v hluboké vnitřní práci a s prosbou o Boží pomoc
je překonáte, pokud máte pokoru.
Modlete se, modlete se, přijímejte eucharistický pokrm a v pokoře pronikejte do toho,
čím by pro vás mělo být bratrství.
Boží děti, jste zástupem, který je v pohybu. Zástupem, který se nesmí nechat zastavit, ale stále se
posilovat tím, že si budete dávat novou sílu, abyste pokračovaly bez ochabnutí.
LIDÉ NAŠÍ KRÁLOVNY A MATKY BY SE NEMĚLI BÁT TOHO, CO JE OZNÁMENO, ANI
POSTUPU NAPLŇOVÁNÍ PROROCTVÍ. Měli by se jen bát urazit Nejsvětější Trojici, měli by se
bát upadnout do neposlušnosti k Božímu Zákonu, měli by se bát soupeření a měli by se bát urazit
své bratry.
PROBUĎTE SE, NESPĚTE! Urážek přibývá zejména kvůli tomu, že chybí láska k bližnímu a také
kvůli postupu zla.
PROBUĎTE SE Z LETARGIE, VE KTERÉ ŽIJETE! Zlý si poslouží těmi, kdo spí, aby se jich
zmocnil a vyvolal v Božím lidu neshody.
Dávejte si pozor na spojenectví mezi zeměmi: to je varování pro lidstvo.
Milované děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista, nečekejte, až vám nebe zjeví podrobnosti o tom,
co vám dovolí vědět, abyste se mohli připravit, protože lidstvo by mohlo upadnout do chaosu dřív,
než by se proroctví mohla zcela naplnit. Znamení a signály udávají jen rychlost toho, co bylo
oznámeno.

BUĎTE PŘIPRAVENI, OBRAŤTE SE A BUĎTE VE STŘEHU!
NEZOUFEJTE, JSTE DĚTI BOŽÍ A MÉ LEGIE VÁS OCHRÁNÍ.
Stejně jako mravenci shromažďují potravu na zimu, tak máte také vy shromažďovat zásoby na
zimu. Ti, kdo nemají možnost ukládat zásoby, měli by posílit svou víru a mé legie vás zaopatří
Božím rozkazem.
Lidé Nejsvětějšího Srdce, nebojte se a zůstaňte pevní ve víře. Mé legie vás ochrání. Přijměte mé
požehnání.
Svatý archanděl Michael

2136. Poselství Ježíše ze dne 22. srpna 2022.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com
JSTE TESTOVÁNI
Mé děti, věnujte pozornost situacím, které ve vašich životech právě teď dopouštím.
Některé z vás mají před sebou povýšení do velmi zvláštních podmínek a Já vám umožňuji, abyste
byly zkoušeny v důležitých oblastech. Pokud Mi ukážete, že jste připraveny na víc, bude vám dáno
více. Pokud ve zkouškách selžete a padnete do hříchu, bude [odměna] dána jinému. V sázce jsou
také velká a mocná požehnání.
Čas se velmi krátí, mé děti. Toužím vám požehnat, ale jen tehdy, když můžete mít na víc, aniž
byste zhřešili proti Mně.
Ježíš

Ž 75
1: Pro předního zpěváka, jako: „Nevyhlazuj!“ Žalm; pro Asafa, píseň.
2: Vzdáváme ti chválu, Bože, vzdáváme ti chválu! Tvé jméno je blízko, vypráví se o tvých divech.
3: "Já určím tu chvíli, kdy vykonám soud dle práva.
4: Země se rozplyne se všemi, kdo na ní sídlí; já jsem to, kdo dává pevnost jejím sloupům."
5: Potřeštěncům říkám: Nechte ztřeštěností! Říkám svévolníkům: Nezvedejte rohy!
6: Nezvedejte svoje rohy vzhůru, nemluvte s tak drzou šíjí!
7: Nikdo od východu, nikdo od západu, nikdo od hornaté pouště,
8: jenom Bůh je soudce: jednoho poníží, druhého povýší.
9: Hospodin má v ruce kalich: víno kvasí, je plné příměsků, z něho nalévá a vypijí je i s kaly až do dna
všichni svévolníci země.
10: A já to budu navěky hlásat, budu zpívat žalmy Jákobovu Bohu.
11: A všem svévolníkům srazím rohy, rohy spravedlivého se zvednou.

Ž 84, 11: Den v tvých nádvořích je lepší než tisíce jinde; raději chci stát před prahem domu svého Boha,
než prodlévat v stanech svévolnosti.

2137. Poselství Ježíše ze dne 23. srpna 2022.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com
PLAČTE A TRUCHLETE
Mé děti, plačte a truchlete nad tím, co přichází, a nad mnoha dušemi, které v tom zahynou, aniž by
Mne kdy poznaly. Plačte a truchlete pro své ztracené milované, protože pokud si Mě brzy
nevyberou, jejich šance bude ztracena, budou náhle vzati.
Plačte a truchlete nad hříchy svých národů, neboť je brzy přijdu soudit a odplatit jim vše, co proti
Mně spáchali v hříchu. Plačte a truchlete, neboť v příštím období přijde mnoho zármutku, který
bude hrozný na pohled.
Ježíš
Job 5, 1-14
1: Jen si volej, odpoví ti někdo? Na koho ze svatých se obrátíš?
2: Pošetilce zabíjí vztek, žárlivost usmrcuje prostoduché.
3: Viděl jsem, jak pošetilec zakořenil, vím však, že jeho příbytek propadne zatracení,
4: jeho synům záchrana se vzdálí, v bráně budou zdeptáni, nevysvobodí je nikdo.
5: Hladový sní jeho sklizeň, i z trní si ji vezme, žízniví po jeho majetku baží.
6: Ničemnost přec nevzchází z prachu, trápení neklíčí z půdy,
7: člověk je však zrozen pro trápení a jiskry, aby létaly vzhůru.
8: Spíše bych se dotazoval Boha, svoji záležitost předložil bych Bohu,
9: který dělá věci veliké a nevyzpytatelné, nesčíslné divy:
10: Dává zemi déšť, polím sesílá vláhu,
11: ponížené staví na vysoké místo, zarmoucení docházejí spásy;
12: chytrákům však hatí plány, aby jejich ruce neprovedly to, čeho jsou schopni;
13: moudré jejich chytrostí dovede lapit, takže záměr potměšilců nadobro se zvrtne:
14: ve dne s temnotou se střetávají, v pravé poledne tápou jak v noci;

2138. Poselství Ježíše ze dne 25. srpna 2022.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com
TĚŽKÁ DOBA
Mé děti, v tomto čase, který brzy přijde, bude pronásledování velmi kruté. Až se tak stane, mnozí,
kteří jsou voláni mým Jménem, odpadnou. Nebojte se, neboť jak se bude váš počet zmenšovat,
množství mé moci, která skrze vás proudí, se bude zvětšovat.
Nadcházející období bude velmi těžké, ale mnohé z vás nebudou na zemi, aby je snášely, neboť
vás přivádím domů, abyste neviděly zlo, které přijde. Využijte čas, který vám zbývá, tím, že budete
konat dílo mého Království.
Ježíš
Iz 50, 6-9
6: Nastavuji záda těm, kteří mě bijí, a své líce těm, kdo rvou mé vousy, neukrývám svou tvář před
potupami a popliváním.
7: Panovník Hospodin je moje pomoc, proto nemohu být potupen, proto tvář svou nastavuji, jako kdyby
byla z křemene, a vím, že nebudu zahanben.
8: Blízko je ten, jenž mi zjedná spravedlnost. Kdo chce vést se mnou spory? Postavme se spolu! Kdo bude
můj odpůrce na soudu? Ať ke mně přistoupí!
9: Hle, Panovník Hospodin je moje pomoc. Kdo mě chce obvinit ze svévole? Hle, ti všichni zvetší jako šat,
sežerou je moli.
Iz 49, 25-26
25: Ale Hospodin praví toto: "I bohatýru je možno vzít zajatce, co pobral ukrutník, může uniknout.
Já s tvými odpůrci povedu spor, já spásu dám tvým synům.
26: Tvé utiskovatele nakrmím jejich vlastním masem, jako moštem se opojí vlastní krví. I pozná všechno
tvorstvo, že já Hospodin jsem tvůj spasitel a tvůj vykupitel, Přesilný Jákobův."
Dan 3, 17-18
17: "Jestliže náš Bůh, kterého my uctíváme, nás bude chtít vysvobodit z rozpálené ohnivé pece
i z tvých rukou, králi, vysvobodí nás.
18: Ale i kdyby ne, věz, králi, že tvé bohy uctívat nebudeme a před zlatou sochou, kterou jsi postavil,
se nepokloníme."
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VÍCE MNE
Moje děti říkají, že chtějí ve svém životě více Mne, přesto nedělají pro Mne místo.
Mé děti, i Já si přeji, aby váš život byl naplněn Mnou, ale vy Mi nenecháváte žádný prostor. Vaše
dny jsou naplněny zaneprázdněností a nekonečnými úkoly. Váš prostor je naplněn hlukem, lidmi
a technikou. Kde máte místo pro Mne?

Chcete-li Mne více, udělejte si na Mne čas. Přistupte k mému Trůnu ve svém čase modlitby.
Hledejte Mě v mém Slovu.
Ježíš
Mt 6, 33: Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.
Jak 4, 8: Umyjte si ruce, hříšníci, a očisťte svá srdce, lidé dvojí tváře!
Lk 5, 15-16
15: Zvěst o něm se šířila stále víc a scházely se k němu celé zástupy, aby ho slyšely
a byly uzdravovány ze svých nemocí.
16: On však odcházíval na pustá místa a tam se modlil.
Kol 4, 5: Jednejte moudře ve styku s okolním světem a využijte čas vám svěřený.
1Thes 5, 17: V modlitbách neustávejte.
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KAŽDÁ OSOBA

Mé děti, musíte být nyní velmi svědomité a neustále rozlišovat. Musíte hodnotit každou osobu,
která vstoupí do vašeho života. Od nynějška až do konce, se bude váš nepřítel snažit obklopit vás
lidmi, kteří jsou jiní než vy. Tyto rozdíly jsou vybrány vaším nepřítelem, aby se pokusil vás nechat
různými způsoby padnout.
Nepřítel vašich duší ví, že jeho čas je velmi krátký, a tak jeho plánem je vytrhnout tolik duší
z mého království, jak je to jen možné. Umístí ty, kdo Mě skutečně neznají a ty, kdo jen tvrdí, že
jsou z mého lidu, blízko vás, aby se pokusil vás ode Mne odvrátit. Toto odvrácení se nestává
pokaždé působivým způsobem. Odvrácení může být také neokázalé.
Když se člověk ode Mne odvrací v maličkostech, jeho srdce začíná chladnout, vloudí-li se jeho
názory a činnost tam, kde byla kdysi jen láska ke Mně.
Toto je nesmírně nebezpečný čas, a Já chci, abyste zůstaly bdělé a opatrné. Odstraňte z vašeho
života všechny, kdo brání vaší cestě se Mnou.
Ježíš
Zj 3, 10-12
10: Protože jsi zachoval mé slovo a vytrval, zachovám tě i já v hodině zkoušky, která přijde na celý svět a
prověří obyvatele země.
11: Přijdu brzy; drž se toho, co máš, aby tě nikdo nepřipravil o vavřín vítěze.
12: Kdo zvítězí, toho učiním sloupem v chrámě svého Boha a chrám již neopustí; napíšu na něj jméno
svého Boha a jméno jeho města, nového Jeruzaléma, který sestupuje z nebe od mého Boha, i jméno své
nové.
Píseň Šalomounova 2, 10-17
10: Můj milý se ozval, řekl mi: "Vstaň, má přítelkyně, krásko má, a pojď!

11: Hle, zima pominula, lijavce přešly, jsou ty tam.
12: Po zemi se objevují květy, nadešel čas prořezávat révu, hlas hrdličky je slyšet v naší zemi.
13: Fíkovník nasadil první plody, voní kvítky vinné révy. Vstaň, má přítelkyně, krásko má, a pojď!"
14: Holubičko moje v rozsedlinách skály, v úkrytu nad strží, dopřej mi zahlédnout tvou tvář, dovol mi hlas
tvůj slyšet. Jak lahodný je tvůj hlas! Jak půvabnou máš tvář!
15: "Lišky nám schytejte, lištičky malé, plenící vinice, vinice naše, když kvetou!"
16: Můj milý je můj a já jsem jeho, on pase v liliích.
17: Než zavane den a stíny dají se v běh, přiběhni, milý můj, podoben gazele či kolouškovi na Béterských
horách.
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NIKDY NEBUDETE PORAŽENI
Mé milované děti:
PŘIJMĚTE MÉ POŽEHNÁNÍ, VYCHÁZEJÍCÍ Z MÉHO NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE.
JSTE MŮJ LID… KTERÝ MILUJI A KTERÝ CHCI ZACHRÁNIT.
Můj milovaný lide, zvu tě, abys přišel ke Mně. Tak jako řeka je jeden tok a všechny přítoky, které
do ní tečou, přinášejí stejnou vodu, která oživuje vše, co je vedle nich, tak i mé děti musí dávat to,
co v sobě nosí: lásku ke Mně a přinášet ji svým bratrům a sestrám v každém okamžiku svého
života.
BEZE STRACHU, BUĎTE NEÚNAVNÍ A POKRAČUJTE PO JISTÉ CESTĚ, KTERÁ VÁS VEDE
KE MNĚ.

OSOBNÍ SETKÁNÍ SE MNOU JE PRVOŘADOU POTŘEBOU KAŽDÉHO Z MÝCH DĚTÍ.
Děti moje, nerozptylujte se, zůstávejte v jednotě. Události určují směr, kterým se budou ubírat.
JE TŘEBA MÍT NA PAMĚTI, ŽE V JEDNOM DNI MŮŽE DOJÍT K NĚKOLIKA UDÁLOSTEM,
A TÍM SE ZKRÁTÍ ČASOVÁ LINIE.
PŘIPRAVTE SE NA VAROVÁNÍ, vnitřně se zkoumejte, buďte pokorní, plňte to, k čemu Já vás
vyzývám, a s láskou přijímejte mé Slovo.
Postup války pokračuje, té války, kterou nevidíte, té, která probudila čas velkého temna, té, která
brzy povede k pádu světové ekonomiky, té, která byla naplánována a řízena zájmy elity a která pak
vyjde na povrch, aby vnutila národům své zákony, svou vládu, ekonomiku, náboženství a své
vzdělání.
Modlete se, mé děti, modlete se za Střední Ameriku, utrpení přichází s otřesy země.
Modlete se, děti, modlete se, modlete se, nová nemoc je velmi vážná a nakažlivá
až smrtelná. Chraňte svůj imunitní systém a připravte si pro ni měsíčkový krém
a moringu (*).
Modlete se, děti, modlete se, Vatikán označí čas, který se blíží.
Itálie, jak budeš trpět!
Francie, jak pláču pro tuto milovanou zemi!
Moji milovaní, můj lide, sopky budou stále aktivnější, intenzita bude silná a mé děti budou trpět.
MOJI LIDÉ, KŘEČE ROSTOU.
Podívejte se, jak moc je lidstvo rozrušené, motivované zlem a vytvářející konflikty.
Podívejte se, jak moji vlastní trpí, když lpí na falešných, lidmi vytvořených bozích.
Děti, vůdce má světové ambice předsedat jediné vládě, a proto dojde k velké a silné bitvě.
MŮJ DŮM JE OHROŽEN…
MOJE DĚTI SE CÍTÍ BEZMOCNÉ, I KDYŽ TOMU TAK NENÍ, "JÁ JSEM, KTERÝ JSEM"
[Ex 3,14] A NENECHÁM VÁS SAMOTNÉ.
Pozor, moje děti, buďte bdělé! Nepodléhejte strachu, buďte rozvážné, nepředvídejte mutace
nemocí, není třeba spěchat.
MĚJTE PEVNOU VÍRU. MÁ LÁSKA JE PRO KAŽDÉHO Z VÁS.
MÉ DĚTI, NACHÁZÍTE SE V DOBĚ, KDY SE ĎÁBEL VRHÁ NA MŮJ LID. BUDETE TRPĚT,
ALE NIKDY NEBUDETE PORAŽENY, PROTOŽE JÁ JSEM SE SVÝM LIDEM [Mt 28, 16-20].
Žehnám vám, má Láska je mocná. Milujte mou Matku bez obav.
V každém z vás je mé požehnání.
Váš Ježíš
(*) Speciál o příštích nemocech.
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NIC ODE MNE

V této době velmi postupně odpovídám na některé modlitby svých dětí. Některé z vás, které jste
byly věrné, které jste dbaly na to, abyste ctily mé Velké Jméno, které jste kráčely se Mnou
navzdory negativním okolnostem a pronásledování.
V této době uvidíte, že odpovědi začnou přicházet, kousek po kousku. Buďte povzbuzeny, mé děti,
neboť vidím, kde jste. Vím, jaké máte potřeby a jaké jsou touhy vašeho srdce. Nezapomněl jsem
na mnohé modlitby, které jste se modlily.
Na ty, které se nesnaží chodit po mých cestách, zapomenu. Ty, které se hlásí k mému Jménu
a nectí Mne, budu v přicházejících časech ignorovat. Chtějí mou ochranu, chtějí mé zaopatření,
ale nechtějí nic ode Mne.
Ježíš
Mt 23, 1-5
1: Tehdy Ježíš mluvil k zástupům i k svým učedníkům:
2: "Na stolici Mojžíšově zasedli zákoníci a farizeové.
3: Proto čiňte a zachovávejte všechno, co vám řeknou; ale podle jejich skutků nejednejte: neboť oni mluví
a nečiní.
4: Svazují těžká břemena a nakládají je lidem na ramena, ale sami se jich nechtějí dotknout ani prstem.
5: Všechny své skutky konají tak, aby je lidé viděli: rozšiřují si modlitební řemínky
a prodlužují třásně.
Mt 7, 21-23
21: Ne každý, kdo mi říká Pane, Pane, vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce
v nebesích.
22: Mnozí mi řeknou v onen den: 'Pane, Pane', což jsme ve tvém jménu neprorokovali
a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů?
23: A tehdy jim prohlásím: 'Nikdy jsem vás neznal; jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti'.
Př 1, 25-27
25: Každé mé radě jste se vyhýbali, nedali jste na mé domlouvání,
26: i já se budu smát, až budete v bídě, budu se vysmívat, až na vás přijde strach,
27: až na vás přijde strach jako ničivá bouře a vaše bída se přižene jako vichřice, až na vás přijde soužení
a tíseň.
Mt 6, 33: Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.
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ROZPADY VZTAHŮ

Mé děti, řekl jsem vám, že mnohé z vás přesunu do bezpečnějších zón před tím, co přichází. Je to
proto, abych vás ochránil, abyste mohly po určitou dobu pokračovat v práci pro království, dokud
nepřijde váš čas vrátit se domů.
K tomuto účelu připouštím okolnosti, rozpady vztahů, propouštění ze zaměstnání a další faktory
(aby se stěhování mohlo uskutečnit). Nebojujte proti těmto věcem, když se stanou, ale podřiďte
se mé vůli, protože je to způsob jak vás mohu udržet v bezpečí o něco déle.
Brzy ve vašem světě vypukne chaos.
Ježíš
Ž 127, 1: Poutní píseň, Šalomounova. Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé.
Nestřeží-li město Hospodin, nadarmo bdí strážný.
2Kor 6, 14: Nedejte se zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěřícími! Co má společného spravedlnost
s nepravostí? A jaké spolužití světla s temnotou?
Mal 3, 2-3
2: Kdo však snese den jeho příchodu? Kdo obstojí, až se on ukáže? Bude jako oheň taviče, jako louh těch,
kdo bělí plátno.
3: Tavič usedne a pročistí stříbro, pročistí syny Léviho a přetaví je jako zlato a stříbro. I budou patřit
Hospodinu a spravedlivě přinášet obětní dary.
Jl 2, 25: Tak vám nahradím, co po léta požíraly kobylky a brouci, různá havěť a housenky, mé veliké
vojsko, které jsem na vás posílal.
Ž 23, 3: Naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno.
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PŘEMÍSTÍM VÁS
Dovolil jsem, aby přerušení vztahů ve vašem životě probudilo u vás touhu po změně a učinilo
nutným se pohnout. Je nezbytné, abyste Mi v tomto ohledu nebránili.
Mému lidu zbývá velmi málo času k tomu, aby zůstal na zemi. Brzy se objeví intenzivní
pronásledování, které bude pro můj lid velmi bolestné.
Přesouvám vás, abyste v bezpečí mohli trochu déle pracovat na mém díle, a Já vám velmi
požehnám na místech, kde vás umístím.

I když budete odloučeni od některých, které milujete, budu vás zahrnovat požehnáním.
Ježíš
Gen 12, 1: I řekl Hospodin Abramovi: "Odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce
do země, kterou ti ukážu."
Ex 3, 10: "Nuže pojď, pošlu tě k faraónovi a vyvedeš můj lid, Izraelce, z Egypta."
Jan 9, 4: Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude
moci pracovat.
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POSTARÁM SE O VÁS

Vaše vztahy se staly neudržitelnými. Zůstali jste a udržovali současný stav, abyste uctili mé velké
Jméno. Nyní provedu změny (vidím úmrtí, rozvody atd.), abych vás osvobodil, abyste mi mohli
zcela sloužit.
Nebojte se, až k těmto změnám dojde, neboť Já vás zaopatřím, povedu vás a budu o vás
co nejněžněji pečovat.
Jste moji a miluji vás věčnou láskou, láskou, která nikdy neskončí.
Ježíš
Ž 55, 23: Na Hospodina slož svoji starost, postará se o tebe a nedopustí, aby se kdy spravedlivý zhroutil.
1Petr 5, 7: Všechnu 'svou starost vložte na něj', neboť mu na vás záleží.
Mt 6, 25-34
25: Proto vám pravím: Nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe.
Což není život víc než pokrm a tělo víc než oděv?
26: Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol, a přece je váš nebeský Otec živí.
Což vy nejste o mnoho cennější?
27: Kdo z vás může o jedinou píď prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat?
28: A o oděv proč si děláte starosti? Podívejte se na polní lilie, jak rostou: nepracují, nepředou –
29: a pravím vám, že ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl tak oděn jako jedna z nich.
30: Jestliže tedy Bůh tak obléká polní trávu, která tu dnes je a zítra bude hozena do pece, neobleče
tím spíše vás, malověrní?
31: Nemějte tedy starost a neříkejte: Co budeme jíst? Co budeme pít? Co si budeme oblékat?
32: Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete.
33: Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.

34: Nedělejte si tedy starost o zítřek; zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost vlastního trápení
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UŽ ŽÁDNÝ RESPEKT

Americká vláda se snaží uškodit mému lidu. Pro ostatní národy to bude její zkázou. Národy, které
kdysi chovaly k Americe úctu, ji už nemají a jen pozorují. Sledují, jak Amerika zachází se svým
lidem, stejně jako Amerika kdysi sledovala, jak ony zacházejí se svým lidmi.
Ameriko, odvrátila ses ode Mne a mých cest. Jsi rozvrácená. Ustanovil jsem tvůj pád a už
nepovstaneš, protože jsi zavrhla všechna má požehnání. S mým Synem a mým svatým Slovem jsi
zacházela jako s ničím, a to neomlouvám.
Bůh Otec
Př 14, 34: Spravedlnost vyvyšuje pronárody, kdežto hřích je národům pro potupu.
Ž 9, 17: Hospodin tu zřejmě zjednal právo: svévolník uvízl v léčce přichystané vlastní rukou. – Higgájón.
2Pa 7, 14: A můj lid, který se nazývá mým jménem, se pokoří a bude se modlit a vyhledávat mě a odvrátí
se od svých zlých cest, tehdy je vyslyším z nebes, odpustím jim jejich hřích a uzdravím jejich zemi.
Ez 14, 13- 23
13: "Lidský synu, jestliže by země proti mně zhřešila a zpronevěřila se a já bych na ni napřáhl svou ruku,
zlámal jí hůl chleba a seslal na ni hlad, takže bych z ní vymýtil lidi i dobytek,
14: a byli by v ní tito tři muži: Noe, Daniel a Jób, ti vysvobodí svou spravedlností jen sami sebe, je výrok
Panovníka Hospodina.
15: Kdybych přivedl na zemi dravou zvěř, aby ji vylidnila, takže by byla zpustošena a nikdo by jí kvůli zvěři
neprocházel,
16: ti tři muži v ní, jakože jsem živ, je výrok Panovníka Hospodina, nevysvobodí ani své syny a dcery;
vysvobodí pouze sebe, země však bude zpustošena.
17: Nebo kdybych na tu zemi uvedl meč a rozhodl bych, aby meč prošel zemí, a vymýtil bych z ní lidi
i dobytek,
18: ti tři muži v ní, jakože jsem živ, je výrok Panovníka Hospodina, nevysvobodí ani své syny a dcery,
vysvobodí pouze sebe.
19: Nebo kdybych na tu zemi poslal mor a vylil na ni své rozhořčení krveprolitím, aby z ní byli vymýceni
lidé i dobytek,
20: Noe, Daniel a Jób v ní, jakože jsem živ, je výrok Panovníka Hospodina, nevysvobodí ani syna ani dceru.
Svou spravedlností vysvobodí jen sami sebe."
21: Toto praví Panovník Hospodin: "I když pošlu na Jeruzalém tyto své čtyři přísné soudy: meč, hlad,
dravou zvěř a mor, abych z něho vymýtil lidi i dobytek,

22: hle, zbude v něm hrstka synů a dcer, kteří vyváznou; budou vyvedeni a vyjdou k vám. Uvidíte jejich
cestu a jejich skutky a najdete útěchu po zlu, které jsem uvedl na Jeruzalém, po tom všem, co jsem na něj
uvedl.
23: Oni vás potěší, až uvidíte jejich cestu a jejich skutky, a poznáte, že jsem nedělal zbytečně nic z toho,
co jsem v něm vykonal, je výrok Panovníka Hospodina."

2147. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 28. srpna 2022.
Luz de Maria (Argentina),

Z BOŽÍHO ROZKAZU BUDU ZA VÁS BOJOVAT A BRÁNIT VÁS.

Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
Jako kníže nebeských legií vám žehnám.
MŮJ MEČ, DANÝ MI BOHEM OTCEM, UDRŽUJE LÁSKU K BOHU, ABY BRÁNIL LIDSKÁ
STVOŘENÍ PŘED VŠÍM ZLEM A UZDRAVOVAL JEJICH TĚLO I DUŠI.
JSEM OBRÁNCE BOŽÍHO LIDU A BOJUJI PROTI TEMNOTĚ, ABYCH LIDSTVU PŘINESL
SVĚTLO.
Těší mě vaše modlitby, i to, že se ke mně obracíte s modlitbami, ale jako Boží lidé se ve své
každodenní práci a jednání musíte řídit Boží vůlí a vždy a za všech okolností si zachovat rozvahu,
střízlivost, vyrovnanost a lásku opravdového Božího dítěte.
Přes den poslouchám různé modlitby a některé za soumraku, ale pokud neplníte Boží vůli, zdaleka
mi nepřinášejí spokojenost [Mt 7, 21]. Nepřeji si v domácnostech okázalé oltáře, ale malé oltáře
a vy byste měli být velcí v tom, že jste vykonavatelé Boží vůle v každém z vás.

Musím vám připomenout, že ten, kdo tvrdí, že je mi oddán, si musí zachovat lásku k Bohu
a k bližnímu jako k sobě samému.
Pochopte, že vše, co se v této době ve stvoření odehrává, se dostává zvláště k Božímu člověku.
Má-li toto Boží stvoření zatvrzelé srdce a znečištěnou mysl, vše, co se ve stvoření objeví, mu škodí
v jeho duchovní práci a činnosti.
BOŽÍ PLÁNY SE POSTUPNĚ NAPLŇUJÍ A NĚKTERÁ ZJEVENÍ SE SPLNÍ RYCHLOSTÍ
BLESKU.
LIDSKÝ BYTOST SE PŘISPĚLA KE ZMĚNĚ BOŽÍCH PLÁNŮ A NYNÍ NASTÁVÁ ČAS JEJICH
NAPLNĚNÍ.
Vody se ve městech valí nekontrolovanými proudy, vzduch fouká silně a působí škody, oheň
přichází, aniž by jej někdo očekával, a pomocí větru spaluje vše, co mu stojí v cestě, země se na
několika místech propadá…
ZVÍŘATA SVÝM CHOVÁNÍM ČLOVĚKA PŘEKVAPÍ…
Ptáci umírají ve vzduchu znečištěném toxickými látkami, které člověk sám přenáší vzduchem, což
vede k tomu, že ptáci ve městech padají bez života na zem. Buďte opatrní a nedotýkejte se jich.
Mořští živočichové vylézají z moře nebo řek v překvapivém množství, protože hluboké vrstvy země
se pohybují, což způsobuje, že mořští živočichové chtějí instinktivně odejít, aby se zachránili.
Na v prérijních pastvinách zvířata hynou ve velkém množství.
Lidé Boží, to, jakou moc použijete ve válce, je už zkoušeno shora.
Je to šok ve Stvoření.
Právě rozrušení lidského stvoření využívá Satan k tomu, aby vrhal své jedovaté střely na ty, kdo
popírají víru nebo se jí vysmívají, a na ty, kdo zůstávají ve stavu hněvu nebo duchovní hlouposti.
Tyto šipky z nich dělají nepřístupné bytosti, ztrácejí lásku, citlivost a jejich "ego" roste nad míru,
až jsou nakonec ztracení, pokud se nepodřídí modlitbě a půstu, aby z nich vyšel jed a pokora je
přivedla blíž k Bohu.
Útok ďábla na lidské stvoření vede v zemích k rychlým vzpourám a povstání na sebe nenechají
čekat, i když jejich potlačení jsou okamžitá.
Komunismus se zmocnil vlád, které jmenuje elita, což chudé přivádí do bídy, střední třída upadá
do chudoby a i velcí kapitalisté pozorují, jak jejich postavení mizí, když odmítají si nechat
implantovat pečeť zla [Jan 13,16-17].
NEZTRÁCEJTE VÍRU, MODLETE SE SVATÝ RŮŽENEC.
Mnozí se chtějí přiblížit k velkým místům mariánských zjevení, aniž by pomysleli na to, že mohou
někde na cestě opozdit a být opuštěni, ale Bůh ve svém nekonečném milosrdenství rozhodl, že v
mariánských svatyních po celém světě budou jeho děti požehnány zázraky a na některých
odlehlých místech velmi vzdálených od velkých měst jim požehná i Nejsvětější Trojice.
VE VŠECH TĚCHTO SVATYNÍCH BUDE TRYSKAT VODA, ABY UZDRAVILA NEMOCNÉ NA
TĚLE I NA DUŠI.

Boží lidé, nezoufejte, zachovejte si pevnou a neochvějnou víru. Budete testováni. Zklidněte svou
mysl, pomáhejte si navzájem a nebudete zklamáni.
NEBOJTE SE, MÉ LEGIE BOJUJÍ ZBRANÍ, PŘED KTEROU SE ĎÁBEL ZUŘÍ: JE TO ZBRAŇ
LÁSKY.
LIDÉ BOŽÍ, MŮJ MEČ MI BYL DÁN BOHEM A ZNAMENÁ BOŽÍ VŮLI A JEHO MOC NAD
ZLEM.
Z Božího rozkazu budu za vás bojovat a bránit vás.
Beze strachu posilujte svou víru. Žehnám vám.
Svatý archanděl Michael

2148. Poselství Ježíše ze dne 2. září 2022.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

JSTE PŘIPRAVENI?
Brzy přijdu soudit všechny národy a všechny lidi. Připravte se, moji lidé. Kdybych přišel zítra, byli
byste připraveni čelit mému soudu, nebo bych vás našel v hříchu? Důvěřovali jste Mi, že vás
zaopatřím a ochráním, nebo vaše víra spočívala v někom jiném?
Věřili jste tomu, co mé Slovo říká o hříchu a pokání, nebo jste naslouchali podvodům a lžím?
Mé děti, brzy přijdu soudit všechny národy a všechny lidi. Neustále kontrolujte své srdce, abyste si
byli jisty, že tam nenajdu žádné neodpuštění, žádný hřích ani zatvrzelost. Já budu první. Budu
Bohem a Já jsem žárlivý Bůh.
Ježíš

Gal 6, 8: Kdo zasévá pro své sobectví, sklidí zánik, kdo však zasévá pro Ducha, sklidí život věčný.
Ge 6, 11-13
11: Země však byla před Bohem zkažená a plná násilí.
12: Bůh pohleděl na zemi; byla zcela zkažená, protože všechno tvorstvo pokazilo na zemi svou cestu.
13: I řekl Bůh Noemu: „Rozhodl jsem se skoncovat se vším tvorstvem, neboť země je plná lidského násilí.
Zahladím je i se zemí.
1Thes 5, 2: Sami přece dobře víte, že den Páně přijde, jako přichází zloděj v noci.
Zj 3, 7-11
7: Andělu církve ve Filadelfii piš: Toto prohlašuje ten Svatý a Pravý, který má klíč Davidův; když on otvírá,
nikdo nezavře, a když on zavírá, nikdo neotevře:
8: "Vím o tvých skutcích. Hle, otevřel jsem před tebou dveře, a nikdo je nemůže zavřít. Neboť ačkoli máš
nepatrnou moc, zachoval jsi mé slovo a mé jméno jsi nezapřel.
9: Hle, dávám do tvých rukou ty, kdo jsou ze synagógy satanovy; říkají si židé, a nejsou, ale lžou. Hle,
způsobím, že přijdou a padnou ti k nohám; a poznají, že já jsem si tě zamiloval.

10: Protože jsi zachoval mé slovo a vytrval, zachovám tě i já v hodině zkoušky, která přijde na celý svět
a prověří obyvatele země.
11: Přijdu brzy; drž se toho, co máš, aby tě nikdo nepřipravil o vavřín vítěze."
1Thes 4, 16-17
16: Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe, a ti, kdo zemřeli v Kristu,
vstanou nejdříve;
17: potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu.
A pak už navždy budeme s Pánem.
Mt 16, 27: Syn člověka přijde v slávě svého Otce se svými svatými anděly, a tehdy odplatí každému podle
jeho jednání.

2149. 3. září 2022. Připomínka poselství Ježíše ze dne 27. dubna 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

JDĚTE TEĎ!

Dnes brzy ráno jsem byla vzhůru a pracovala jsem. Hledala jsem v Písmech slova na další den,
když na mě vyskočil verš, který jsem nezkoumala, a já věděla, že to mluví Pán o něčem, co se
blíží. Tím veršem byla Genesis 12,1.
V Duchu jsem viděla, že mnoha lidem bylo řečeno, aby ŠLI, ŠLI TEĎ, a byli rychle posláni na
nějaké nové místo, aby byli v bezpečí. Nebylo jim řečeno, kam jdou, protože Pán chtěl, aby odešli
rychle, dokud je otevřeno velmi malé okno příležitosti, a zdálo se, že nechce, aby se s okolím dělili
o to, kam jdou. Viděla jsem, že je to kvůli jejich vlastnímu bezpečí, protože to byli známí křesťané.
Viděla jsem, že když přijeli na nová místa, cítili se trochu ztracení (jako my všichni na nových
místech) a nebyli si hned jisti, co mají dělat, ale Pán měl na nových místech lidi, kteří je provázeli,
když tam přijeli, takže se to rychle vyřešilo.
Viděla jsem i další, kteří zůstali na místě jen krátkou dobu a mysleli si, že byli "opuštěni" nebo že
nebyli přemístěni do výhodnější oblasti. Předchozího večera mi jeden z mých přátel vyjádřil právě
tyto obavy a já jsem se na to hodlal zeptat Pána. Ukázal mi, že se jedná o lidi, kteří pro Boží
království pracovali obzvlášť tvrdě a On pro ně má velkou odměnu a zvláštní postavení, takže
stěhování prostě trvá déle. Také jsem viděla, že jsou velmi potřební tam, kam byli posláni.
Je důležité si uvědomit, že kdykoli nás Pán stěhuje nebo dělá v našem životě nějakou jinou novou
věc, týkají se tato stěhování i dalších lidí a míst a i Pánu trvá, než všechny okolnosti zařídí tak, jak
mají být, protože nikomu nevnucuje svou vůli.
Ano, má dcero, v této době skutečně přesouvám mnoho svých dětí do bezpečí. Přesouvám mnohé,
kteří budou svědčit, do oblastí, kde potřebuji, aby se hlásalo mé evangelium. I v této době mnozí
odmítají konat práci, kterou jsem od nich žádal, a dávají přednost světským radovánkám před
prací na sklizni. Takoví se vzdávají mnoha odměn ve prospěch jiného, který je ochoten pracovat.
Zabývejte se mými záležitostmi, ať jste kdekoli. Pracujte, dokud je den, neboť brzy bude skutečně
noc. Na zem přichází (duchovní) temnota, která se nepodobá žádné temnotě, jakou kdy člověk
poznal. Přeji si, aby se všechen můj lid věnoval svědectví o mé velké lásce a o spáse ztraceným

kolem vás. Přeji si, aby se celý můj lid za ně modlil, neboť jejich čas se krátí a nemodlil se někdo
kdysi za vás? Nekázal vám někdo evangelium?
Jděte a udělejte totéž. Taková je vůle mého srdce.
Ježíš
Ge, 12, 1: řekl Hospodin Abramovi: „Odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce
do země, kterou ti ukážu.
Jan 9, 4: Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci
pracovat.

2150. 4. září 2022. Připomínka poselství Ježíše ze dne 6. září 2017.
Glynda Linkous (USA)), https://wingsofprophecy.blogspot.com

ROZLIŠUJTE A VZDORUJTE
V této době zažívá můj lid mnoho rozptýlení. Tato rozptýlení přicházejí v mnoha podobách a drží
vás od mého Slova, od uctívání a od modlitby. Opustili jste své běžné zvyky ve prospěch
rozptýlení.
Moji lidé, nepřítel vašich duší na vás nastražil past, která je ukryta v rozptýlení. Někteří z vás
se do pasti chytili již před několika měsíci, někteří z vás byli polapeni nedávno. Ocitli jste se
v rozptýlení a nevíte, jak jste se tam dostali. Ohlédněte se zpět. Podívejte se zpět, kdy jste
naposledy často pociťovali mou přítomnost – co jste tehdy dělali, co nyní neděláte?
Váš nepřítel pracuje v předstihu, aby vám nastražil tyto pasti, abyste byli v oslabeném stavu pro
něco, co přichází do vašeho života, nebo pro nějakou ztrátu, která se blíží. Tímto způsobem vám
v té době může zasadit větší ránu, protože nemáte základy vybudovány na mém Slovu, v modlitbě
a v uctívání.
Musíte se naučit rozeznávat, kdy nepřítel působí ve vašich životech. Musíte se naučit rozeznávat,
kdy vás tiše táhne k něčemu, co není ode Mne, protože cokoli, co není ode Mne, oslabuje vaše
duchovní já a naruší vaši cestu se Mnou.
Učte se rozlišovat a odolávat těmto nástrahám, které jsou na vás nastraženy, abyste mohli žít.
Ježíš
1Kor 10, 13: Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni
zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu,
abyste mohli obstát.
Jak 4, 7-10
7: Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám.
8: Umyjte si ruce, hříšníci, a očisťte svá srdce, lidé dvojí tváře!
9: Bědujte, naříkejte a plačte! Váš smích ať se obrátí v pláč a vaše radost v žal.
10Pokořte se před Pánem, a on vás povýší.

1Pe 5, 8-10
8: Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako ‚lev řvoucí‘ a hledá, koho by pohltil.
9: Vzepřete se mu, zakotveni ve víře, a pamatujte, že vaši bratří všude ve světě procházejí týmž utrpením
jako vy.
10: A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás obnoví,
utvrdí, posílí a postaví na pevný základ.

2151. 5. září 2022. Připomínka poselství Ježíše ze dne 11. července 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

ROZPTÝLENÍ A ZÁBAVA

Mé děti, tak mnoho duší jde každý den v temnotě. Nemají o Mně žádnou znalost. Dělají si legraci
z mých varování seslaných mým prorokům.
Brzy přijde den, kdy mnoho z nich bude vzato ve svém hříchu, aniž by Mě kdy poznaly. Modlete se
za tyto ztracené duše, neboť je to mé přání, aby o Mně věděly. Nechci, aby zahynuly, ale došly
k poznání Pravdy a těšily se z věčného života.
Váš svět je plný rozptýlení a zábavy. Nepřítel postavil mnoho protivníků, kteří s vámi soupeří
o váš čas se Mnou. Rozestavil mnoho šalebných klamů, aby odlákal nic netušící a nespasené duše.
Mé srdce se rmoutí kvůli utrpení v jejich budoucnosti. Chci, aby mé děti se přimlouvaly za tyto
ztracené duše a svědčily těm kolem vás, abych je mohl zachránit.
Čas už je velmi krátký, mé děti. Soužení je již u vás. Nemarněte čas, který vám zbývá k činění
dobra na zemi. Dotkněte se těch, kterých můžete. Všude projevujte laskavost. Dávejte těm, kolem
vás. Nechejte je spatřit mou velkou Lásku ve vás, neboť to je přitáhne ke Mně.
Bděte a modlete se za můj návrat.
Ježíš

Iz 42, 16: Slepé povedu cestou, již neznají, stezkami, o nichž nic nevědí, je budu vodit. Tmu před nimi
změním v světlo, pahorkatiny v rovinu. Toto jsou věci, jež učiním, od toho neupustím.
Jan 3, 19: Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože
jejich skutky byly zlé.
1Kor 10, 13: Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni
zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste
mohli obstát.
Mt 21, 22: A věříte-li, dostanete všecko, oč budete v modlitbě prosit.

Mt 24, 6-106: Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách; hleďte, abyste se nelekali. Musí to být, ale to
ještě nebude konec.
7: Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha místech.
8: Ale to vše bude teprve začátek bolestí.
9: Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno.
10: A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět;

2152. Poselství Ježíše ze dne 6. září 2022.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com
MOJI VELCÍ BOJOVNÍCI
Jděte vpřed, mé děti, neboť vy jste velcí bojovníci mé armády posledních časů.
Jste mými vyvolenými pro tuto dobu. Vyvolil jsem si vás, abyste vykonaly velké dílo. Mluvte směle,
buďte odvážné a oddané mým záležitostem na zemi.
Nemilujte své životy, protože pokud budete milovat své životy, nebudete schopné činit potřebná
rozhodnutí.
Musíte Mi neustále dávat přednost před vším a všemi ostatními.
Vše, co dělám, je pro účely mého království, ale také pro vaše větší dobro.
Ježíš
Ex 15, 3: Hospodin je bojovný rek; Hospodin je jeho jméno.
Př 8, 13: Bázeň před Hospodinem znamená nenávidět zlo; nenávidím povýšenost, pýchu, cestu zlou,
proradná ústa.
Nu 11, 2: Lid volal k Mojžíšovi. I modlil se Mojžíš k Hospodinu a oheň uhasl.
Ge 20, 17: I modlil se Abraham k Bohu a Bůh uzdravil Abímeleka i jeho ženu a jeho otrokyně, takže rodily.
Kol 2, 15: Tak odzbrojil a veřejně odhalil každou mocnost i sílu a slavil nad nimi vítězství.

2153. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 4. září 2022.
Luz de Maria, (Argentina), https://www.revelationesmarianas.com

Lidé našeho krále:
Má věrnost a láska k Bohu mě vedly k tomu, že jsem sjednotil anděly, aby bránili Otcovský trůn
před pýchou Lucifera, který spolu s dalšími anděly povstal proti Bohu. Byla to válka v nebi proti
ďáblu [Zj 12, 7-8] a Lucifer již ztratil svou krásu, protože byl naplněn pýchou a závistí.
NEODPOČÍVEJTE VE DNE ANI V NOCI, PROTOŽE ĎÁBEL NEODPOČÍVÁ.
Boj mezi dobrem a zlem je stálý. V této době bojujeme za spásu duší proti ďáblu, který je chce
uvrhnout do ohnivého jezera.
DĚTI NAŠEHO PÁNA A KRÁLE JEŽÍŠE KRISTA NEMOHOU BÝT PASIVNÍ, ALE BOJOVNÍ,
V PŘÍPADĚ POTŘEBY I PROTI SOBĚ SAMÝM, ABY NEUPADLY DO PÝCHY A HŘÍCHU.
Ďáblova pýcha způsobila, že byl spolu se svými zlými anděly vyhnán z nebe a poslán na zem.
Ďábel se řídí heslem: vše pro mě, žiji především pro sebe.
Proto vás, Boží lidé, vyzývám, abyste všechno dali Bohu, abyste žili pro Boha, abyste milovali Boha
a svého bližního.
Lidstvo míří do propasti…
Lidstvo směřuje ke konfrontaci…
Lidstvo směřuje k duchovnímu a fyzickému vyhladovění…
Lidstvo směřuje k hospodářskému zhroucení…
Lidstvo směřuje k přivlastnění Antikrista těch, kteří jej přijmou za vlastníka země a umístí na sebe
jeho znamení…
Aniž byste věřili tomu, co vám říkám, smějete se poselstvím z nebe, ale připravte se, než začnete
truchlit.
Vyznejte své hříchy dřív, než vás temnota najde ve stavu hříchu.

PŘED VAŠIMA OČIMA SE BUDOU DÍT VELKÉ NESPRAVEDLNOSTI A VY SE BUDETE
CÍTIT BEZMOCNÍ, ALE BOŽSKÁ SPRAVEDLNOST JE S BOŽÍM LIDEM A NAD BOŽÍM
LIDEM. ODOLÁVEJTE, NEJSTE SAMI.
Modlete se, Boží lidé, nebuďte unavení modlitbou svého srdce.
Modlete se, Boží lidé, a čiňte zadostiučinění za těžká provinění lidstva proti Nejsvětější
Trojici.
Modlete se, Boží lidé, země se otřásá stále silněji: modlete se za Portoriko,
Dominikánskou republiku, Střední Ameriku, Ekvádor a Japonsko.
Modlete se, Boží lidé, přichází nová nákaza – postihne kůži a dýchací ústrojí.
Slunce tvrdě udeří zemi sluneční bouří a ta se ocitne ve tmě, zanechá lidstvo ztišené
a otřesené. Lidé si za soumraku posvítí tím, co si k tomuto účelu připraví.
V noci nevycházejte z domu, modlete se jako rodina nebo sami, ale MODLETE SE.
Jste jako za časů Noemových… Věřte a připravujete se, i když se vám vysmívají.
UŽ JSTE V TÉTO CHVÍLI!
Země se točí, lidský čas se zrychlil a vy, Boží lidé, se musíte zastavit a zkoumat sami sebe.
Na základě Božího mandátu stojím se svými nebeskými legiemi, abych vám v tomto přechodném
období pomáhal. Věřte v Nejsvětější Trojici, v naši Královnu a Matku a v naši ochranu.
Ocitnete se před Božími pomocníky, které si zaslouží poslušné děti, děti víry a pokorné děti.
Svátosti musí být požehnány, je nutné, abyste v ně věřili.
Mé legie poslouchají Boží vůli, která si přeje dobro pro své děti.
Žehnám vám.
Svatý archanděl Michael
2154. Poselství Ježíše ze dne 7. září 2022.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

RADOST SE TAKÉ ROZHOJNÍ
V tomto novém období, moji lidé poznají mnoho zármutku. Budou proti vám vydávány zákony
a nepřátelský lid se vás bude snažit ovládnout. Budou se Mne snažit odstranit ze všeho, co vidíte.
Budou se snažit odstranit i vás.
Mé děti, nemůžete změnit to, co uvidíte kolem sebe. Vaše jediná pomoc přichází ode Mne. Vaše
jediná naděje je ve Mně. Cokoli jiného, do čeho vkládáte svou naději, vás zklame.

Až budete procházet tímto obdobím smutku, mnozí z vás budou povoláni domů. Jak bude toto
období postupovat, bude také mnoho radosti, když objevíte zapomenutá potěšení, když se vaše
vztahy posílí a obnoví, když odpovím na mnohé dlouholeté modlitby, které jste už dávno vzdali.
Ježíš
Žid 12, 2: S pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Místo radosti,
která se mu nabízela, podstoupil kříž, nedbaje na potupu; proto usedl po pravici Božího trůnu.
1Petr 1, 24-25
24: Neboť ‚všichni lidé jako tráva a všechna jejich krása jako květ trávy. Uschne tráva, květ opadne,
ale slovo Hospodinovo zůstává na věky‘ –
25: to je to slovo, které vám bylo zvěstováno v evangeliu.
Žid 12, 1: Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všecku přítěž i hřích, který se
nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo,
Dan 3, 17-18
17: Jestliže náš Bůh, kterého my uctíváme, nás bude chtít vysvobodit z rozpálené ohnivé pece i z tvých
rukou, králi, vysvobodí nás .
18: Ale i kdyby ne, věz, králi, že tvé bohy uctívat nebudeme a před zlatou sochou, kterou jsi postavil,
se nepokloníme.“

2155. Poselství Ježíše ze dne 8. září 2022.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

PŘEDEVŠÍM
Mnohé z mých dětí se nyní připravují na to, co přijde. Je moudré, že se připravujete
na budoucnost, mé děti, ale uvážily jste, že v té době tady nebudete přítomny?
Vy, které se snažíte plnit všechnu mou vůli, které pro Mne neúnavně pracujete, které jste odložily
tělesné touhy, abyste Mne poslouchaly, ty z vás, kteří ke Mně vedete mnoho duší, budete zde se
Mnou, v bezpečí před zlem, které přichází, neboť si nepřeji, abyste byly jeho svědky.
Především si přeji, abyste ke Mně vedly více duší. To je potřebnější než příprava na dobu, kterou
neuvidíte.
Ježíš
Iz 57, 1: Spravedlivý hyne a není nikoho, kdo by si to bral k srdci. Zbožní muži bývají smeteni
a nikoho nezajímá, že byl spravedlivý smeten zlem.
Př 11, 30: Ovoce spravedlivého je jako strom života, a kdo se ujímá duší, je moudrý.
Mt 28, 19: Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna
i Ducha svatého
Jan 15, 16: Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce
a vaše ovoce aby zůstalo; a Otec vám dá, oč byste ho prosili v mém jménu.

Da 12, 3: Prozíraví budou zářit jako záře oblohy, a ti, kteří mnohým dopomáhají k spravedlnosti, jako
hvězdy, navěky a navždy.
Mt 10, 32: Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem
v nebi;
Řím 10, 9: Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil
z mrtvých, budeš spasen.
Mk 16,15: A řekl jim: „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.
Mt 11, 28: Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.
Jan 3, 5: Ježíš odpověděl: „Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemůže vejít
do království Božího.
Jak 5, 20: Vězte, že ten, kdo odvrátí hříšníka od bludné cesty, zachrání jeho duši od smrti
a přikryje množství hříchů.
Lk 14, 23: Pán řekl služebníku: ‚Vyjdi za lidmi na cesty a k ohradám a přinuť je, ať přijdou,
aby se můj dům naplnil.
Zj 3, 10-11
10: Protože jsi zachoval mé slovo a vytrval, zachovám tě i já v hodině zkoušky, která přijde
na celý svět a prověří obyvatele země.
11: Přijdu brzy; drž se toho, co máš, aby tě nikdo nepřipravil o vavřín vítěze.

2156. Poselství Ježíše ze dne 9. září 2022 v 1:55
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com
VAŠE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Nyní je čas vaší školní docházky. Nyní začnu každého z vás učit tomu, co je nejpotřebnější pro
přežití v tomto novém období.
Mé děti, vy se tolik obáváte, kdy skončí čas. Mnohé z vás mají více času, než si myslíte, a některé
z vás jej mají méně. Neznepokojujte se tím, jak dlouhý je čas, zajímejte se o to, zda vaše práce
bude dokončena, až čas skončí.
Ježíš
Ž 32, 8: Dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš, budu ti radit, spočine
na tobě mé oko.
Fil 4, 9: Čemu jste se u mne naučili, co jste přijali a uslyšeli i spatřili, to čiňte.
A Bůh pokoje bude s vámi.
Př 1, 7: Počátek poznání je bázeň před Hospodinem, moudrostí a kázní pohrdají pošetilci.
Ž 25, 4: Dej mi poznat svoje cesty, Hospodine, uč mě chodit po svých stezkách.
Př 3, 11-12
11: Neodvrhuj, můj synu, Hospodinovo kárání, neprotiv se jeho domlouvání.
12: Vždyť Hospodin domlouvá tomu, koho miluje, jako otec synu, v němž nalezl zalíbení.

Př 12, 1: Kdo miluje napomenutí, miluje poznání, kdežto kdo domluvy nenávidí,
je tupec.
Ž 25, 5: Veď mě cestou své pravdy a vyučuj mě, vždyť jsi Bůh, má spása,
Př 4, 11: Cestě moudrosti jsem tě učil, vodil tě stopami přímosti.
Mt 11, 29-30
29: "Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce:
a naleznete odpočinutí svým duším.
30: Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží."

2157. Poselství Ježíše ze dne 9. září 2022 v 2:56.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

NYNÍ SI ODPOČIŇTE
Mé děti, odpočiňte si na chvíli, dokud můžete, protože nepřítel zahájil svůj plán, jak vás skutečně
vyčerpat.
Mnohé z vás se již cítí unaveny, jako byste nemohly pokračovat, přesto musíte jít dál. Všechny jste
tak blízko cílové čáře - nevzdávejte se závodu, vaše odměny jsou teprve před vámi.
Pevně se držte své víry ve Mne, aby vám nikdo nevzal vaši korunu.
Celé nebe vás povzbuzuje a bude vám prokázána velká čest, až dorazíte sem, do svého věčného
domova.
Ježíš
Žid 12, 1-3
1: Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás tak
snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo,
2: s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Místo radosti, která se
mu nabízela, podstoupil kříž, nedbaje na potupu; proto usedl po pravici Božího trůnu.
3: Myslete na to, co všecko on musel snést od hříšníků, abyste neochabovali a neklesali na duchu.
Zj 3, 11-12
11: Přijdu brzy; drž se toho, co máš, aby tě nikdo nepřipravil o vavřín vítěze.
12: Kdo zvítězí, toho učiním sloupem v chrámě svého Boha a chrám již neopustí; napíšu na něj jméno
svého Boha a jméno jeho města, nového Jeruzaléma, který sestupuje z nebe od mého Boha,
i jméno své nové.

2158. 10. září 2022. Připomínka poselství Boha Otce ze dne 8. února 2017.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com
PŘIPRAVENÍ NA VÁLKU
Mé děti, připravte se, neboť válka přichází do Ameriky. Nebude to válka vedená v jiných zemích,
ale válka vedená ve vašich vlastních ulicích. Uvidíte mnoho lidí, které znáte, umírat před vašima
očima.
Schyluje se k rozkolu v srdci Ameriky, a ten brzy překypí. Amerika, zdravená úsměvy, má také
mnoho nepřátel. Kombinace obou bude její pád.
Můj lid není připraven na válku, neboť váhá použít dokonce i zbraně, které jsem mu zanechal v
mém Slovu. Jsou to lidé bázlivého srdce, nejsou zvyklí vidět prolévání krve a nejsou stateční v boji.
Moji lidé, cožpak nevíte, že Já jsem Bůh války? Nevíte, že přicházím zpět k poslední bitvě se vším
zlem? Proč se tedy vyhýbáte boji před vámi? Proč jsou mé kostely plné usměvavých podvodníků,
kteří nemohou čelit ani svým vlastním hříchům? Jak plánujete přežít to, co je na cestě k vám?
Myslíte, že vás náhle přepadne kuráž a budete naplněni vírou?
Můj služebník David se nenaučil víře a odvaze tím, že nedělal nic, ale bojem s nepřáteli, s nimiž se
setkal na cestě, kudy chodíval. Nejdříve lev, pak medvěd, pak armády, které přišly bojovat proti
Izraeli.
Když nemáte odvahu teď, nebudete mít odvahu ani potom a padnete do rukou nepřítele. Nebuďte
pošetilí myslet si něco jiného.
Bůh Otec
Mt 7, 13: Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká je cesta, která vede do záhuby, a mnoho je
těch, kdo tudy vcházejí.
Lk 11, 21-23
21: Dokud silný muž ozbrojen hlídá svůj dvůr, jeho majetek je v bezpečí.
22: Přepadne-li ho však silnější než on a přemůže ho, vezme mu jeho zbroj, na kterou spoléhal, a jeho
kořist rozdá.
23: Kdo není se mnou, je proti mně, a kdo neshromažďuje se mnou, rozptyluje.
Ex 15, 3: Hospodin je bojovný rek; Hospodin je jeho jméno.
Dt 31, 6: Buďte rozhodní a udatní, nebojte se a nemějte z nich strach, neboť sám Hospodin, tvůj Bůh, jde
s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě; neboj se a neděs.
1S 17, 36-37
36: Tvůj služebník ubil jak lva, tak medvěda. A tomu neobřezanému Pelištejci se povede jako jednomu z
nich, protože potupil řady živého Boha.
37: A David dodal: Hospodin, který mě vytrhl ze spárů lva, ten mě vytrhne ze spárů tohoto Pelištejce. Saul
tedy Davidovi řekl: Jdi, Hospodin buď s tebou.

2159. Poselství Matky Spásy ze dne 9. září 2022.
Luz de Maria (Argentina), https://www.revelationesmarianas.com

VYZÝVÁM VÁS K BDĚLOSTI!

Milované děti:
UCHOVÁVÁM VÁS SKRYTÉ V KAŽDÉM ÚDERU MÉHO SRDCE.
PŘIJÍMEJTE MÉ POŽEHNÁNÍ SPOLU S MOU NEUSTÁLOU POMOCÍ PRO POTŘEBY
KAŽDÉHO Z VÁS A PRO TO, ČEMU ČELÍTE NA SVÉ KAŽDODENNÍ CESTĚ.
Jsou to lidé, které jsem přijala u paty kříže slávy a vznešenosti. Některé z těchto dětí se vzdálily
a vzdalují od tohoto lidu, který mi dal můj Syn, žijí v nemravnosti a přidaly se k hordám ďábla.
Můj Boží Syn kvůli tomu trpí a já je vyzývám k obrácení.
Děti:
ELITA NABÍRÁ NA SÍLE! Změny na sebe nenechají dlouho čekat, jsou již v lidstvu všeobecně
rozšířeny a nejsou pro dobro mých dětí, ani pro dobro jejich duchovního života.
Mé děti:
VYZÝVÁM VÁS K BDĚLOSTI! Držte se pravého učení, abyste se nevzdalovaly od mého Syna.
Neodchylujte se od Přikázání a buďte pozornými dětmi Božího Zákona.
Mé děti:

BUĎTE VE STŘEHU! Buďte ve střehu ve všech ohledech, protože na Zemi je několik ohnisek
války, která přejde od slov k činům. Lidstvo je ohroženo moderními zbraněmi i zbraněmi, které
nezná.
ZŮSTÁVEJTE VE STŘEHU! Podívejte se vzhůru, nebeské těleso se blíží.
Modlete se, mé děti, modlete se za Čínu a Tchaj-wan.
Modlete se, mé děti, modlete se za Rusko a Ukrajinu, modlete se, děti, je to nutné.
Modlete se, mé děti, modlete se za Ameriku, příroda ji vede k utrpení před zraky lidí.
Modlete se, mé děti, modlete se za Argentinu, komunismus vstoupil do této země.
LIDÉ MÉHO SYNA NEVĚDÍ, ŽE S OBRÁCENÍM A MODLITBOU SE DÁ PŘEKONAT VELKÁ
BITVA [Mt 7, 7-11; Žid 9, 11-14]. Průměrnost víry některých mých dětí jim brání otevřít své srdce
mému Synu.
V této chvíli nacházím bytosti, které jsou pravým útočištěm útěchy pro mého Syna tváří v tvář
svatokrádežím, urážkám a skutkům pohrdání, které jsou páchány na mém Synu.
Děti:
Hledáte útočiště, chcete se v nejkritičtějších chvílích uchýlit do fyzického útočiště?
Především buďte prvními útočišti, kde můj Syn odpočívá a nachází uspokojení v tomto čase
i v čase, který přijde. Buďte láskou. Buďte vykonavateli Boží vůle.
MILUJI VÁS A CHRÁNÍM VÁS.
NEBOJTE SE DĚTI, NEBOJTE SE. JSEM S KAŽDÝM Z VÁS.
Žehnám vám.
Matka Maria
2160. 11. září 2022. Připomínka poselství Ježíše ze dne 4. června 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

JAKO ŘEKA

Nyní se čas ve vašem světě pohybuje velmi rychle. Uplývá. Žene vás jako řeka ke konci všech věcí.
Budete se bouřit a trpět, nebo se podřídíte mému napravování a budete ušetřeny hrůz,
které mají přijít? Zbývá jen málo času, musíte se rozhodnout brzy, mé děti.
Zvažte, jaký bude váš život, budete-li na zemi během nejhoršího. Přemýšlejte o životě
v strašných podmínkách, bez těch, které milujete.

Čas nyní plyne rychle a nese vás jako řeka ke konci. Podvolíte se mému očišťování nyní, nebo
budete čekat na očistu v té době?
Vyžaduji vaši odpověď.
Bůh Otec

Iz 48, 2-10
2: Podle města svatého se nazývají, hledají oporu v Bohu Izraele, jehož jméno je Hospodin zástupů.
3: Co se stalo na počátku, oznámil jsem předem, z mých úst to vyšlo, ohlásil jsem to; náhle jsem zasáhl a
stalo se to.
4: Přestože jsem věděl, jak jsi zatvrzelý, že tvá šíje je železná spona a tvé čelo z bronzu,
5: oznamoval jsem ti všechno předem; dříve než co nastalo, jsem ti to ohlašoval, abys neříkal:
'To udělala má modlářská stvůra, má tesaná a moje litá modla dala k tomu příkaz.'
6: Slyšels o tom. Teď se na to všechno dívej! A co vy? Což také něco oznámíte? Od nynějška ti chci
ohlašovat nové věci, utajené, že o nich nic nevíš.
7: Právě teď jsou stvořeny, nikoli předtím, přede dneškem jsi o nich nic neslyšel a říci nemůžeš:
'Hle, já to znám.'
8: Nic jsi neslyšel, nic jsi nepoznal, tvé ucho předtím nic nezaslechlo. Vím, že jsi věrolomník věrolomný,
říká se ti přece nevěrník už ze života matky;
9: zdržoval jsem svůj hněv pro své jméno, pro svou chválu jsem se kvůli tobě krotil, nevyhladil jsem tě.
10: Hle, přetavil jsem tě, ne však jako stříbro, vyzkoušel jsem tě v tavicí peci utrpení.
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BLÍŽÍCÍ SE TEMNOTA
Mé děti, když převládne jen temnota, ke komu půjdete pro světlo? Až už nebude žádná zábava,
až všichni, kdo vás obklopují, budou toužit po vaší zkáze, kdo vám bude útěchou?
Až bude panovat nedostatek, ke komu se budete utíkat? Kdo bude vaším živitelem? Až budete
toužit po ochraně před chaosem, koho budete volat?
Ti, kdo zůstávají ve Mně, znají odpovědi na tyto otázky, ale běda těm, kdo je neznají, neboť
přicházející období bude pro ně obdobím hrůzy.
Ježíš
Jan 3, 19: Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo,
protože jejich skutky byly zlé.
Jan 8, 12: Ježíš k nim opět promluvil a řekl: "Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit
ve tmě, ale bude mít světlo života."

Jan 12, 35: Ježíš jim řekl: "Ještě jen na malou chvíli je světlo mezi vámi. Dokud máte světlo,
neustávejte v cestě, aby vás nepřekvapila tma; kdo chodí ve tmě, neví, kam jde."
Iz 60, 1-4
1: "Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva.
2: Hle, temnota přikrývá zemi, soumrak národy, ale nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou
jeho sláva.
3: K tvému světlu přijdou pronárody a králové k jasu, jenž nad tebou vzejde.
4: Rozhlédni se kolem a viz, tito všichni se shromáždí a přijdou k tobě; zdaleka přijdou tví synové
a dcery tvé budou v náručí chovány. "
Mt 5, 14-16
14: Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře.
15: A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen; a svítí všem v domě.
16: Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci
v nebesích.
Jan 8, 12: Ježíš k nim opět promluvil a řekl: "Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit
ve tmě, ale bude mít světlo života."
1Tes 5, 8: My však, kteří patříme dni, buďme střízliví, oblečme si víru a lásku jako pancíř a naději
na spásu jako přilbu.
Ef 5, 8: I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem.
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POSILNĚTE SVOU VÍRU
Když vystupuje zlo, povzbuzujte své bratry a sestry, aby stáli pevně ve víře ve Mne. Vzájemně
se podporujte, pozvedejte a modlete se jeden za druhého v tomto čase, abyste všichni dokončili
závod a došli zde k velké odměně.
Přeji si, abyste posílili svou vlastní víru a rozhodli se nevydat své duše nepříteli, protože pokud tak
učiníte, nepoznáte od něj nic jiného než trest na celou věčnost.
Choďte obezřetně, mé děti, a rozhodujte se moudře, zvláště v tomto čase. Tady se váš čas téměř
naplnil.
Ježíš
1Thes 5, 11: Proto se navzájem povzbuzujte a buďte jeden druhému oporou, jak to již činíte.
Ef 4, 16: Z něho roste celé tělo, pevně spojené klouby navzájem se podpírajícími, a buduje se
v lásce podle toho, jak je každé části dáno.
Ef 4, 29: Z vašich úst ať nevyjde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by pomohlo,
kde je třeba, a tak posluchačům přineslo milost.
Řím 2, 4: Či snad pohrdáš bohatstvím jeho dobroty, shovívavosti a velkomyslnosti, a neuvědomuješ si,
že dobrotivost Boží tě chce přivést k pokání?

2Kor 4, 3-6
3: Je-li přesto naše evangelium zahaleno, je zahaleno těm, kteří spějí k záhubě.
4: Bůh tohoto světa oslepil jejich nevěřící mysl, aby jim nevzešlo světlo evangelia slávy Kristovy, slávy
toho, který je obrazem Božím.
5: Vždyť nezvěstujeme sami sebe, nýbrž Krista Ježíše jako Pána, a sebe jen jako vaše služebníky pro
Ježíše.
6: Neboť Bůh, který řekl 'ze tmy ať zazáří světlo', osvítil naše srdce, aby nám dal poznat světlo své slávy
ve tváři Kristově.
Jan 12, 39-40
39: Proto nemohli věřit, neboť Izaiáš také řekl:
40: 'Oslepil jim oči a zatvrdil jim srdce, takže neuvidí očima a srdcem nepochopí, neobrátí se
a já je neuzdravím.'
Mt 5, 14-16
14: Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře.
15: A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen; a svítí všem v domě.
16: Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci
v nebesích.
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SVĚT BEZE MNE
Mé děti se teď musí naučit jednat velmi opatrně. Od této chvíle až do konce bude vše,
co řeknete a uděláte, zkoumáno jako nikdy předtím, protože lidé nepřítele se vás všechny snaží
odstranit z toho, co se nyní stalo jejich světem. Nebojte se, mé děti, neboť váš svět je zde se
Mnou.
Neobviňujte je, neboť byli oklamáni mým nepřítelem, aby věřili, že svět bez mého světla bude
lepší. Nepodařilo se jim vzít v úvahu mnoho okolností.
Svět bez světla bude mít chtíč, ale ne lásku. Nebude mít lásku, starostlivost, laskavost, pokoru,
trpělivost, pokoj a skutečnou radost. Vskutku, všechno ze Mne bude skutečně odstraněno,
a až konečně odstraní veškerý můj vliv (vidím, že je odstraněna každá církev, všechny bible,
knihy a učení o Slovu. Každý kříž)… až to všechno bude odstraněno, pak se celé mé Stvoření
obrátí proti nim a zničí je, protože všechno, co není ode Mne, je od mého nepřítele, a v tom
je jen temnota.
Děsivý konec čeká všechny, kdo se podílejí na odstranění všeho, co je ze Mne, ze země.
Ježíš
Mt 12, 30: Kdo není se mnou, je proti mně; a kdo se mnou neshromažďuje, rozptyluje.
De 13, 5-10
5: Hospodina, svého Boha, budete následovat a jeho se budete bát, budete dbát na jeho přikázání
a poslouchat ho, jemu budete sloužit a k němu se přimknete.

6: Avšak takový prorok nebo ten, kdo hádá ze snů, bude usmrcen, protože přemlouval k odpadnutí
od Hospodina, vašeho Boha, který vás vyvedl z egyptské země a vykoupil tě z domu otroctví. Chtěl
tě svést z cesty, po které ti Hospodin, tvůj Bůh, přikázal chodit. I odstraníš zlo ze svého středu.
7: Kdyby tě tvůj bratr, syn tvé matky, nebo tvůj syn nebo tvá dcera nebo tvá vlastní žena nebo tvůj
nejmilejší přítel potají ponoukal: "Pojďme sloužit jiným bohům," které jsi neznal ty ani tvoji otcové,
8: některým z bohů těch národů, které jsou kolem vás, ať blízko tebe nebo daleko od tebe,
od jednoho konce země až k druhému konci země,
9: nepřivolíš mu a neuposlechneš ho, nebudeš ho litovat ani s ním mít soucit ani ho krýt.
10: Musíš ho zabít. Nejprve se proti němu pozdvihne tvoje ruka, aby ho usmrtila, potom ruce všeho lidu.
Ez 44, 10: Pokud jde o lévijce, kteří se ode mne vzdálili, když Izrael bloudil, kteří zbloudili pryč ode mne
za svými hnusnými modlami, ti ponesou svoji nepravost.
Mt 6, 24: Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat,
k jednomu se přidá a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku.
Mk 3, 29: Kdo by se však rouhal proti Duchu svatému, nemá odpuštění na věky, ale je vinen věčným
hříchem.“
1Tim 1, 20: Patří k nim Hymenaios a Alexandr, které jsem vydal satanu, aby se odnaučili rouhat.
Mt 25, 41: Potom řekne těm na levici: Jděte ode mne, prokletí, do věčného ohně, připraveného ďáblu
a jeho andělům!
1Sa 15, 23: "Vzdor je jako hříšné věštění a svéhlavost jako kouzla a ctění domácích bůžků. Protože jsi
zavrhl Hospodinovo slovo, i on zavrhl tebe jako krále."
Iz 59, 13: Nevěrnost a zapírání Hospodina, odklon od našeho Boha, řeči o útisku, odpadnutí, v srdci
nápady a úvahy o klamných věcech.
Iz 63, 10: Oni se však vzpírali a trápili jeho svatého ducha, proto se jim změnil v nepřítele, sám bojoval
s nimi.
Job 34, 37: "Vždyť ke svému hříchu přidává nevěrnost, mezi námi si výsměšně tleská a má mnoho řečí
proti Bohu."
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PŘIJDE KRUTÁ ZIMA

Už týden nebo déle jsem měla dojem, že se blíží krutě chladná a bezútěšně vypadající zima.
Hluboký sníh, silný vítr. Zima, zima a ještě větší zima. Temná, silně zatažená obloha.
Pane, proč se mi vybavují představy kruté zimy?
Pronikavá zima skutečně přichází, má dcero. Řekni mému lidu, ať se připraví na větší zimu, než
kdykoli předtím. Řekni jim, ať se připraví s dalšími potravinami a teplými přikrývkami.
Řekni jim, ať se připraví.

Ano, Pane.

V této zimě bude mnoho nemocí a mnoho úmrtí. Bude se velmi málo cestovat. I oslav bude málo,
třebaže můj lid Mě bude stále oslavovat.
Ježíš

POZNÁMKA: Nebylo uvedeno, zda to přijde tuto zimu, ani kdy to přijde. Nebylo také uvedeno, co
to způsobí - zda nedostatek paliva nebo elektřiny, nedostatek peněz na zaplacení služeb nebo
rozbitá infrastruktura. Žádný náznak toho, zda se to týká jen mé země, nebo jen části mé země,
nebo i jiných, nebo to bude všude. Žádný náznak toho, zda se jedná o smrtící zimu, která mi byla
ukázána v roce 2019. Pokud získám další podrobnosti, zveřejním je.
Zde je odkaz na poselství, mající vztah ke kruté zimě:
https://wingsofprophecy.blogspot.com/search?q=A+Deadly+Winter (*)

(*) Poznámka překladatele: Jsou to poselství č. 946, 951 a 1316. Je jistě nezbytné, abychom byli

připraveni na všechno, ale mějme na paměti, že poselství našeho Pána Glyndě Linkous jsou určena
především pro USA.

2165. 17. září 2022. Připomínka poselství Ježíše za dne 18. dubna 2017.
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NÁSLEDKY VAŠEHO HŘÍCHU
Je čas, aby moje církev začala jednat a žít jako moje církev. Už je na čase. Byl jsem v tomto
ohledu ke svému lidu velmi shovívavý, ale mnozí z mého lidu se nyní domnívají, že jejich hřích
není problém.
Vy, kteří jste v hříchu, nyní uvidíte, že je to můj velký problém. Mé děti by neměly být v hříchu,
neměly by žít hříšným životním stylem. Neměly by pošlapávat milost, kterou jsem jim poskytl,
aby jim pomohla překonat jejich hříchy.
Nyní vám rychle ukážu důsledky vašich hříchů, abyste to poznaly. Stáhnu svou milost, abyste
pochopily odměnu za hřích ve vašem životě.
Dělám to pro vás, moji lidé, abyste se ke Mně rychle vrátili a chodili přede Mnou zpříma,
než bude příliš pozdě.
Ježíš
1Jan 1, 8-10
8: Říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není.
9: Jestliže vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje
nás od každé nepravosti.
10: Říkáme-li, že jsme nezhřešili, děláme z něho lháře a jeho slovo v nás není.

Řím 6, 20-23
20: Když jste byli služebníky hříchu, měli jste svobodu od spravedlnosti;
21: jaký jste tehdy měli užitek z toho, zač se nyní stydíte? Konec toho všeho je přece smrt.
22: Avšak nyní, když jste byli osvobozeni od hříchu a stali se služebníky Božími, máte z toho užitek,
totiž posvěcení, a čeká vás život věčný.
23: Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu.
Gal 5, 12-18
16: Chci říci: Žijte z moci Božího Ducha, a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost.
17: Touhy lidské přirozenosti směřují proti Duchu Božímu, a Boží Duch proti nim. Jde tu o naprostý
protiklad, takže děláte to, co dělat nechcete.
18: Dáte-li se však vést Božím Duchem, nejste už pod zákonem.
Lk 18, 18-28
18: Jeden z předních mužů se ho otázal: "Mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě?"
19: Ježíš mu řekl: "Proč mi říkáš ‚dobrý"? Nikdo není dobrý, jedině Bůh.
20: Přikázání znáš: "Nezcizoložíš, nezabiješ, nebudeš krást, nevydáš křivé svědectví, cti otce svého
i matku."
21: On řekl: "To všechno jsem dodržoval od svého mládí."
22: Když to Ježíš uslyšel, řekl mu: "Jedno ti ještě schází. Prodej všechno, co máš, rozděl chudým
a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne!"
23: On se velice zarmoutil, když to slyšel, neboť byl velmi bohatý.
24: Když Ježíš viděl, jak se zarmoutil, řekl: "Jak těžko vejdou do Božího království ti, kdo mají bohatství!
25: Snáze projde velbloud uchem jehly, než aby bohatý vešel do Božího království."
26: Ti, kdo to slyšeli, řekli: "Kdo tedy může být spasen?"
27: Odpověděl: "Nemožné u lidí je u Boha možné."
28: Petr řekl: "Hle, my jsme opustili, co bylo naše, a šli jsme za tebou."
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DVEŘE K ZAOPATŘENÍ
Mnoho mých dětí je v této době na cestách. Přesouvám vás na bezpečnější místa. Skrývám vás na
tajném místě, abych vás chránil před těmi, kdo chtějí zničit vás a vše, co skrze vás uskutečňuji.
Ačkoli jste ve svém čase zvyklé na pozemské zaopatření, přeji si, abyste se naučily spoléhat na
Mne kvůli nebeskému zaopatření. Mám vše, co potřebujete. Mám mnoho poslušných dětí, které
vám dají, když jim řeknu o vaší potřebě. I když nemůžete vidět, odkud bude zaopatření pocházet,
Já jsem
o vašem zaopatření rozhodl už dávno, ještě dřív, než jste Mne poznaly.
Slyšte a poslouchejte, mé děti, protože jste Mě požádaly, abych vás chránil, a Já to činím. Hledáte
mnoho podrobností o tom, kam jdete, ale když vám to řeknu, nepřítel se bude snažit zavřít dveře

k zaopatření, které jsem vám určil, abyste jimi prošly. Tyto dveře jsou nastaveny tak, aby se
otevřely právě ve chvíli, kdy si myslíte, že tudy cesta nevede.
Nejsem zlý otec, který nedává, ale váš bohatý nebeský Otec, který poskytuje víc, než byste kdy
mohly žádat nebo si jen myslet.
Ježíš
Fil 4,19: Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete, podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši.
1Kr 17, 3-4
3: "Jdi odtud a obrať se na východ a skryj se u potoka Kerítu proti Jordánu.
4: Z potoka budeš pít a přikázal jsem havranům, aby tě tam opatřovali potravou."
1Kr 17, 9: "Vstaň a jdi do Sarepty, jež je u Sidónu, a usaď se tam. Hle, přikázal jsem tam jedné vdově, aby
tě opatřovala potravou."
Mt 6, 31-32
Nemějte tedy starost a neříkejte: Co budeme jíst? Co budeme pít? Co si budeme oblékat?
Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete.
Mt 7, 11: Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec v nebesích dá
dobré těm, kdo ho prosí!
Lk 12, 24: Všimněte si havranů: nesejí, nežnou, nemají komory ani stodoly, a přece je Bůh živí. Oč větší
cenu máte vy než ptáci!
Iz 1, 19: Budete-li povolní a poslechnete, budete požívat dobrých darů země.
Lk 6, 46: Proč mne oslovujete 'Pane, Pane', a nečiníte, co říkám?
Ex 23, 22: Když jej však budeš opravdu poslouchat a činit všechno, co mluvím, stanu se nepřítelem tvých
nepřátel a protivníkem tvých protivníků.
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MÁTE SVOU ÚLOHU
Mé děti, nastal čas konečného probuzení mé sklizně. Nyní je čas, abyste uviděly mou Slávu na celé
zemi. Nyní je čas, kdy učiním mnoho zázraků, ano, i pro vás je učiním, aby nevěřící viděli a uvěřili.
Každé z vás má v mém konečném probuzení sklizně svou úlohu. Každé z vás má důležitý úkol,
který má pomoci získat duše pro mé království. Uděláte svou práci? Pomůžete Mi získat duše
a vyrvat je ze samotného ohně pekla, jak to (již) děláte? Neboť odměna, kterou vám dávám,
je větší než cokoli, co vaše mysl dokáže pochopit.
Ježíš
Col 3, 23-24
23: Cokoli děláte, dělejte upřímně, jako by to nebylo lidem, ale Pánu,
24: s vědomím, že jako odměnu dostanete podíl na jeho království. Váš Pán je Kristus,
jemu sloužíte.

Př 16, 3: Svěř Hospodinu své počínání a tvé plány budou zajištěny.
Fil 2, 14-15
14: Všechno dělejte bez reptání a bez pochybování,
15: abyste byli bezúhonní a ryzí, Boží děti bez poskvrny uprostřed pokolení pokřiveného
a zvráceného. V něm sviťte jako hvězdy, které osvěcují svět.
Gal 6, 9: V konání dobra neumdlévejme; neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas.
Ž 128, 2: Co rukama vytěžíš, budeš i jíst. Blaze tobě, bude s tebou dobře.
Ž 90, 17: Vlídnost Panovníka, Boha našeho, buď s námi. Upevni nám dílo našich rukou,
dílo našich rukou učiň pevným!
1Kor 10, 31: Ať tedy jíte či pijete či cokoli jiného děláte, všecko čiňte k slávě Boží.
Př 21, 25: Lenocha usmrtí choutky, neboť jeho ruce odmítají práci;
Př 11, 30-31
30: Ovoce spravedlivého je jako strom života, a kdo se ujímá duší, je moudrý.
31: Hle, spravedlivý dochází na zemi odplaty, tím spíše svévolník a hříšník.
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SEZÓNA POTĚŠENÍ
Mé děti vstupují do nové éry a nového období. Mé děti, ačkoli jste se tohoto času obávaly,
prohlašuji, že pro vás to bude období uspokojení. V tomto období vám udělám radost tím,
že odpovím na vaše modlitby, a to náhle. Potěším vás záchranou vašich milovaných, když je budete
nadále pozvedat ke Mně. Potěším vás udělením odpovědí, za které jste se modlily: vaše uzdravení,
vaše prosperita a zázraky pro vás, když procházíte tímto časem. Jen věřte a Já to udělám.
Řekl jsem vám, že neodepřu nic dobrého těm, kdo Mě milují, a je to pravda. Neodepřu vám to,
co je dobré. Přeji si, aby se vám dařilo a byli jste zdraví stejně, jako se daří i vaší duši.
Jste připraveny na toto nové období radosti?
Ježíš
Iz 43,19-21
19: Hle, činím něco docela nového a už to raší. Nevíte o tom? Já povedu pouští cestu, pustou krajinou
řeky.
20: Čest mi vzdá zvěř pole, šakalové i pštrosi; obdařil jsem poušť vodou a pustou krajinu řekami,
abych napojil svůj vyvolený lid.
21: Lid, jejž jsem vytvořil pro sebe, ten bude vyprávět o mých chvályhodných činech.
Lk 12, 32: Neboj se, malé stádce, neboť vašemu Otci se zalíbilo dát vám království.
3Jan 1, 2: Modlím se za tebe, milovaný, aby se ti ve všem dobře dařilo a abys byl zdráv – tak jako se dobře
daří tvé duši.
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CO NEJOBTÍŽNĚJŠÍ PLÁN
V tomto čase má nepřítel vašich duší plán, jak vám co nejvíce ztížit jít v poslušnosti ke Mně.
Má v plánu vás nejen vyčerpat, což už cítíte, ale posílat lidi, aby vás neustále obtěžovali, zadržovali
věci, které potřebujete, odřízli vás od blízkých a jakýmkoli způsobem zastavili vaše finance.
Až tyto věci začnou, stačí, když ke Mně budete volat, a Já vám pošlu pomoc. V tomto čase nejdete
sami, mé děti, nebojte se toho, co vám nepřítel může udělat. Bojte se jen mé mocné síly.
Pokračujte v konání mého díla království na zemi, neboť jste téměř hotovi a vaše odměna zde
doma je velmi velká. Celé nebe vás sleduje, aby vidělo, jak si povedete v těchto posledních
dnech.
Ježíš
Př 11, 30: Ovoce spravedlivého je jako strom života, a kdo se ujímá duší, je moudrý.
Mt 28, 19: Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna
i Ducha svatého
Jan 15, 16: Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce
a vaše ovoce aby zůstalo; a Otec vám dá, oč byste ho prosili v mém jménu.
Da 12, 3: Prozíraví budou zářit jako záře oblohy, a ti, kteří mnohým dopomáhají k spravedlnosti
jako hvězdy, navěky a navždy.
Mt 10, 32: Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi;
Da 7, 25: Bude mluvit proti Nejvyššímu a bude hubit svaté Nejvyššího. Bude se snažit změnit
doby a zákon. Svatí budou vydáni do jeho rukou až do času a časů a poloviny času,
Ž 34, 15-22
15: Vyhýbej se zlu a konej dobro, vyhledávej pokoj a usiluj o něj.
16: Oči Hospodinovy jsou obráceny k spravedlivým, když volají o pomoc, on nakloní své ucho.
17: Hospodinova tvář se však obrací proti pachatelům zla, vymýtí ze země každou památku
po nich.
18: Ty, kdo úpěli, Hospodin slyšel, ze všech soužení je vysvobodil.
19: Hospodin je blízko těm, kdo jsou zkrušeni v srdci, zachraňuje lidi, jejichž duch je zdeptán.
20: Mnoho zla doléhá na spravedlivého, Hospodin ho však ze všeho vysvobodí.
21: Ochraňuje všechny jeho kosti, nebude mu zlomena ani jedna.
22: Svévolníku připraví smrt jeho zloba, a kdo nenávidí spravedlivého, ponese vinu.
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KDE CHYBÍ VAŠE DŮVĚRA

Mé děti se musí naučit důvěřovat Mi bez otázek, aby přežily to, co přichází, po jakoukoli dobu.
Jak moc Mi důvěřujete?
Důvěřujete Mi, že se postarám o vaše blízké, když jste od nich pryč? Důvěřujete Mi, že vás
zaopatřím, i když nemáte žádné pozemské náznaky, odkud by mohlo přijít vaše zaopatření?
Důvěřujete Mi, že vás uzdravím, když není k dispozici žádná lékařská péče? Důvěřujete Mi?
Tyto otázky si musíte urovnat ve svém srdci. Z tohoto důvodu začnu ve vašem životě připouštět
příležitosti, abyste mohly vidět, kde vaše důvěra chybí.
Ježíš

2Tim 3, 1-4
1: Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy.
2: Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče, budou
nevděční, bezbožní,
3: bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému,
4: zrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít raději rozkoš než Boha.
Ef 6, 13-14
13: Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno
překonat a obstát.
14: Stůjte tedy opásáni kolem beder 'pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti'.
Mt 6, 28-30
28: A o oděv proč si děláte starosti? Podívejte se na polní lilie, jak rostou: nepracují, nepředou –
29: a pravím vám, že ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl tak oděn jako jedna z nich.
30: Jestliže tedy Bůh tak obléká polní trávu, která tu dnes je a zítra bude hozena do pece, neobleče tím
spíše vás, malověrní?
Iz 26, 3-4
3: Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem, pokojem, neboť v tebe doufá.
4: Doufejte v Hospodina věčně, neboť Hospodin, jen Hospodin je skála věků.
Mt 3, 33-34
33: Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.
34: Nedělejte si tedy starost o zítřek; zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost vlastního trápení.

2171. Poselství Ježíše ze dne 15. září 2022.
Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com/

VRÁTÍTE SE K NEKVAŠENÝM CHLEBŮM
Moji milovaní lidé:
Miluji vás a žehnám vám. Jste zřítelnice mého oka.
Přicházím k mým dětem, abych jim přinesl obrácení…
JAKO PROSEBNÍK LÁSKY PŘEDSTUPUJI PŘED KAŽDÉHO Z VÁS. CHCI POHLÉDNOUT DO
OČÍ KAŽDÉMU A TÍMTO ZPŮSOBEM ZJISTIT, KDO MNE ZAPŘE…
OTEVŘETE MI DVEŘE LIDSKÉ VŮLE, ABYCH VÁM MOHL POMOCI A VY SE MOHLI
ZMĚNIT!
Děti, které z vás Mi otevřou dveře svých srdcí, aby se mohly stát mými důstojnými útočišti?
Abyste mohly být mými anděly přivedení do fyzických útočišť, která se nacházejí po celé Zemi
a kde musíte žít v naprostém bratrství, je nutná změna života.
NAŠE SVATÁ SRDCE JSOU ÚTOČIŠTĚM PRO MŮJ LID, kde se rozmnožuje víra, naděje, láska,
vytrvalost a láska, aby můj lid mohl vytrvat uprostřed silných a pro lidstvo překvapivých událostí,
které lidstvo zastihnou v době Velkého soužení.
Můj lide, neblahý pokrok vědecké inteligence, která pomocí atomové energie byla použita ke
zničení samotného člověka, sama byla a je rozsudkem této síly.
NEJVĚTŠÍ DAR, KTERÝ MŮJ OTEC DAL ČLOVĚKU, JE DAR ŽIVOTA A LIDSKÉMU
STVOŘENÍ NENÍ DOVOLENO S NÍM DISPONOVAT.

Lidstvo žije ve válce a v neustálém nebezpečí tváří v tvář aroganci a nevědomosti těch, kteří stojí
v čele vlád. Chtějí zastavit válku, ale mé děti trpí dál, třebaže jsou nevinní. Ti, kdo slouží ďáblu,
mají vyšší zájmy a nedovolí zastavení války, i kdyby připravili o život vlastní lidi, aby proti
vybranému národu poštvali ostatní národy.
Takový je osud lidstva: lidé půjdou jako ovce na porážku, vedou je k utrpení a kopím pýchy Mi
znovu otevírají bok [Jan 19, 34].
Moji lidé, můj milovaní lidé, poslouchejte Mě a nenechejte se zastavit:
PŘIPRAVTE SE TAK DOBŘE, JAK JEN MŮŽETE. Kdo se nedokáže připravit, tomu zajistím
prostředky k přežití.
PŘIPRAVTE SE! BEZ ODKLADU…
Podívejte se, jak Slunce ovlivňuje Zemi a přináší závažné události, které postihují celou planetu
a také mé děti. Některé sopky, kterých se mé děti obzvlášť obávají, vybuchnou. Země se bude
silněji otřásat a horko a zima budou extrémní.
OBRAŤTE SE!
UKONČETE SOUPEŘENÍ A SVÁRY MEZI VÁMI, KTEŘÍ TVRDÍ, ŽE STOJÍ PŘI MNĚ. Buďte
více mými než ďábla, protože nemůžete sloužit dvěma pánům [Mt 6, 24-34]. Buďte mými dětmi.
Modlitby Mne těší, jsou-li upřímné, jsou-li pronášeny kajícími dětmi, které chtějí duchovně růst, aby
splynuly s Boží vůlí.
Nedělejte si starosti s tím, co se vám stane. Starejte se jen tehdy, když k vám zkoušky nepřijdou.
Zkoušky jsou znamením, že jste si zvolili cestu, která vede ke Mně.
Modlete se, mé děti, modlete se, britská koruna bude velmi brzy v novinových titulcích.
Národy touží po nezávislosti.
Modlete se, děti moje, modlete se za Střední Ameriku, která se třese. Chile, Francie
a Itálie se budou třást.
Modlete se, mé děti, modlete se, velké společnosti vyrábějící potraviny pro lidstvo
upadají, cesta dodávek potravin bude odkloněna.
Modlete se, mé děti, modlete se, elita sílí a ekonomika upadá; řídí lidstvo ke svým
cílům.
VRÁTÍTE SE K NEKVAŠENÝM CHLEBŮM A BUDETE SE ŽIVIT SKROMNĚ. UDRŽUJTE
SHROMÁŽDĚNOU VODU V ZÁSOBĚ.
Buďte pozornými lidmi s pevnou vírou. Buďte bdělí, abyste nebyli oklamáni.
Modlete se svatý růženec a přijímejte Mě v mém Těle a Krvi v řádně připravené
eucharistii. Buďte experty na lásku.
PŘIPRAVTE SE NA VAROVÁNÍ, MOJE DĚTI, uvědomte si, že budete konfrontovány se svými
činy a skutky. Čiňte pokání!

Moji lidé:
TVÁŘÍ V TVÁŘ SKLÍČENOSTI, NEJISTOTĚ A STRACHU, KTERÉ VÁS MOHOU BRZY
PROVÁZET, BUĎTE STVOŘENÍMI, KTERÉ VĚŘÍ V MOU LÁSKU K MÝM DĚTEM.
NEDÁM VÁM KAMENÍ MÍSTO CHLEBA.
Nebojte se, má Matka vás chrání, nebojte se.
Zůstávám s každým z vás.
Žehnám vám a posílám vám své anděly, aby šli před vámi a otevřeli vám cestu.
Žehnám vám, mé děti. Ať vás obklopí můj pokoj.
Váš Ježíš
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VAŠE OHNIVÉ VÁŠNĚ
V tom, co přichází, přestane existovat život, který nyní znáte. Nahradí ho nejchudší časy pro ty,
kteří jsou ještě na zemi. Čas, kdy bude skutečně málo jídla a který bude oplývat zlem.
Mé děti, varoval jsem vás, abyste se vzdálily od ohně, ale vy stále zůstáváte ve svých hříších.
Ačkoli vás nepřítel přesvědčuje, že se nic zlého nestane a že je spousta času, lže. Ví, že stačí,
abyste ještě chvíli setrvali ve svém současném hříšném stavu, a budete ztraceni na věčnost
a on získá vaši duši pro své království temnoty.
Volba je v tomto čase na vás, ale jestli budete váhat a neodvrátíte se od svých ohnivých vášní,
čas rozhodování skončí a vy budete muset trpět hrůzami, které přijdou.
Moudře zvažte, co si zvolíte, neboť některá rozhodnutí nelze vzít zpět.
Ježíš
Gal 6, 8: Kdo zasévá pro své sobectví, sklidí zánik, kdo však zasévá pro Ducha, sklidí život věčný.
Ge 6, 11-13
11: Země však byla před Bohem zkažená a plná násilí.
12: Bůh pohleděl na zemi; byla zcela zkažená, protože všechno tvorstvo pokazilo na zemi svou cestu.
13: I řekl Bůh Noemu: "Rozhodl jsem se skoncovat se vším tvorstvem, neboť země je plná lidského násilí.
Zahladím je i se zemí."
Jr 3, 20-25
20: "Jako žena věrolomně opouští svého druha, tak věrolomně jste se zachovali vůči mně, dome izraelský,
je výrok Hospodinův."
21: Na holých návrších je slyšet volání, pláč a prosby synů izraelských. Zvrátili svou cestu, zapomněli
na Hospodina, svého Boha.

22: "Vraťte se, synové odpadlí, já vaše odpadlictví vyléčím. 'Zde jsme, přišli jsme k tobě, neboť
ty jsi Hospodin, náš Bůh.
23: Věru, klamavé jsou pahorky, halasící hory! Věru, jen v Hospodinu, našem Bohu, je spása Izraele.
24: Ohava požírala už od našeho mládí, čeho otcové těžce nabyli: jejich ovce i dobytek, syny
i dcery.
25: Ležíme v hanbě, přikryti pohanou, neboť jsme hřešili proti Hospodinu, svému Bohu, my i naši otcové,
od svého mládí až do tohoto dne. Neposlouchali jsme Hospodina, svého Boha.' "
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BUDOU SKLÍZET SMRŠŤ
Mé děti, přišel čas bezpráví. Váš svět se nyní radikálně změní a vy musíte připravit své srdce.
Protože zlu bylo dovoleno vládnout, ti, které jsem postavil k moci, jsou pošlapáni. To si nepřeji a na
ty bezbožné, kteří za tím stojí, čeká velký trest. Když jsem stvořil svět, vytvořil jsem dokonalý řád.
Člověk zhřešil a vnesl do něj nepořádek a chaos. Nyní lidé pošlapávají řád, který jsem stvořil.
(Viděla jsem, že má na mysli, že pošlapávají ty, kteří mají autoritu), a výsledkem bude velký chaos.
V chaosu není bezpečí a budou sklízet smršť.
Až se tento chaos uvolní, lidé ho nebudou schopni ovládnout.
Pamatujte si, že Já jsem váš ochránce a dobře vás mohu ochránit před veškerou újmou. Jen věřte.
Modlete se, rozhodujte, věřte. Dal jsem vám nástroje, ale musíte se rozhodnout je použít. Budu
chránit ty, kteří jsou moji, dokud je nepovolám domů, ale bezbožným dám plody jejich činů.

POZNÁMKA: V době, kdy píši tyto řádky, míří k pobřeží Texasu a Louisiany hurikán Laura. Vichřice
v tomto slově nevztahuje na tento hurikán. Lidé pošlapávající autoritu jsou ti, které vidíme ve
zprávách každý den pošlapávat autority - ve vysokých úřadech v zemi i na ulicích Ameriky - jsou
to ti, které mi Pán ukázal v Duchu, když mi sděloval toto slovo.
Ježíš
Oz 8, 7: Zaseli vítr, sklidí bouři. Nevyroste jim ani stéblo, co vzklíčí, nevydá žádnou mouku;
kdyby snad i něco vydalo, pohltí to cizáci.
Job 21, 18: jsou jak sláma ve větru a jako plevy uchvácené vichrem.
Ž 83, 15: On utvořil srdce každého z nich, on též rozumí všem jejich skutkům.
Př 1, 25-30
25: každé mé radě jste se vyhýbali, nedali jste na mé domlouvání,
26: i já se budu smát, až budete v bídě, budu se vysmívat, až na vás přijde strach,
27: až na vás přijde strach jako ničivá bouře a vaše bída se přižene jako vichřice, až na vás přijde soužení
a tíseň.
28: Tehdy mě budou volat, a neodpovím, budou mě hledat za úsvitu, a nenaleznou,
29: protože měli poznání v nenávisti a bázeň před Hospodinem si nezvolili,

30: nedali na mou radu, každou mou domluvu znevážili.
Př 10, 23-25
23: Radostnou hrou je pro hlupáka mrzké jednání, kdežto pro rozumného muže moudrost.
24: Čeho se leká svévolník, to na něj přijde, kdežto touha spravedlivých se splní.
25: Když se přižene vichřice, je po svévolníkovi, kdežto spravedlivý má základ věčný.
Na 1, 3: Hospodin je shovívavý a velkorysý, ale viníka bez trestu neponechá.
Iz 3, 9-11
9: Nestoudnost jejich tváře proti nim svědčí, jako Sodoma svůj hřích vystavují a neskrývají. Běda jim,
připravili si zlou odplatu.
10: Řekněte: "Spravedlivému bude dobře, bude jíst ovoce svých skutků."
11: Běda, zle bude svévolníku, tomu se dostane odplaty za to, co páchal.
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OŽIVENÍ
Průlom je pro mé poslušné právě před námi. Dlouho jste čekali na dobrou zprávu, nadešel váš čas.
Neboť v tomto čase pozvednu mnohé neznámé, kteří se podřizovali a připravovali v zákulisí, jak
jsem jim nařídil. Změním postavení těch, kteří dbali na má varování, ty, kteří se snaží poslouchat
Mne a nepřizpůsobují se světu kolem sebe.
V nadcházejících dnech uvidíte projevy mnoha mých vyvolených. V této době vyhlašuji probuzení.
Vyhlašuji zázraky, znamení a divy skrze můj lid na zemi, aby ti, kdo Mi mezi vámi nevěří, poznali,
že Já jsem Bůh, a Já budu oslaven na zemi!
Připravte se, děti, neboť uvidíte to, o čem jste dosud jen slyšely. Uvidíte mocné skutky a hrdinské
činy, které budou šokovat národy, a mnozí Mi v tomto čase dají svá srdce.
Dávejte si také pozor, protože pronásledování - extrémní pronásledování - bude zahájeno Zlým,
až tyto zázraky přivedou mnohé k obrácení. Jeho čas je krátký a on to ví, a bude bojovat proti mé
slávě na zemi.
Až přijde pronásledování, pozvedněte hlavu, neboť vaše vykoupení se blíží!
Ježíš
Iz 60, 1: "Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva. "
Jan 14, 12: Amen, amen, pravím vám: Kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které já činím,
a ještě větší, neboť já jdu k Otci.
2Tim 3, 12: A všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, zakusí pronásledování.
Lk 21, 28: "Když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko."

2175. Poselství Ježíše ze dne 26. září 2022.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com
VYHNĚTE SE JIM

Poslouchala jsem knihu Raye Bergmana "The World Will Become Like a Shanty Town" (Svět se
stane jako chatrč) v pořadu "Innocence Redeemed" a děkovala jsem Bohu za tu snovou vizi,
kterou dostal. Řekla jsem si: Páni, Pane, to je úžasné! Prorok Troy Black a já jsme oba dostali řeky
do ulic (Klikněte zde) a Ray dostal snové vidění o městě chatrčí. Spousta nových informací o tom,
co přijde!
A Pán řekl: Dávám to TEĎ poznat těm, kdo Mne slyší!
Mé děti se nemusí bát. Používejte rozlišování, které jsem do vás vložil, moji maličcí, a poznáte,
kdo mluví pro Mne, a kdo ne. Dám vám poznat, kdo jsou moji praví proroci, a stejně tak poznáte
i ty, kteří jimi nejsou.
V této době si přeji, abyste se vyhnuli těm, kdo o sobě tvrdí, že jsou moji, a přitom tak jasně
ukazují, že mými nejsou, protože se pro vás v nadcházejícím období brzy stanou nebezpečím.
Dal jsem vám pravé bratry a sestry pro společenství, nespolčujte se s temnotou, která o sobě
tvrdí, že je světlem, protože to do vašich životů otevírá dveře nepříteli a on přinese zkázu.
Držte se všeho, co je ode Mne. Váš čas na zemi brzy skončí a budete tady doma se Mnou.
Ježíš
Jan: 3, 19: Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo,
protože jejich skutky byly zlé.
Jan 8, 12: Ježíš k nim opět promluvil a řekl: "Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit
ve tmě, ale bude mít světlo života."
Jan 12, 35: Ježíš jim řekl: "Ještě jen na malou chvíli je světlo mezi vámi. Dokud máte světlo, neustávejte
v cestě, aby vás nepřekvapila tma; kdo chodí ve tmě, neví, kam jde."
Zj 13, 7: A bylo jí dáno, aby vedla válku proti svatým a aby nad nimi zvítězila. Dostala moc nad každým
kmenem, národem, jazykem i rasou;
Iz 60, 1-4
1: "Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva.
2: Hle, temnota přikrývá zemi, soumrak národy, ale nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou jeho
sláva. "
3: K tvému světlu přijdou pronárody a králové k jasu, jenž nad tebou vzejde.
4: Rozhlédni se kolem a viz, tito všichni se shromáždí a přijdou k tobě; zdaleka přijdou tví synové
a dcery tvé budou v náručí chovány.
Mt 5, 14-16
14: Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře.
15: A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen; a svítí všem v domě.
16: Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci
v nebesích.

Jan 8, 12: Ježíš k nim opět promluvil a řekl: "Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit
ve tmě, ale bude mít světlo života."
1Thes 5, 5: Vy všichni jste synové světla a synové dne. Nepatříme noci ani temnotě.
Ef 5,8: 8: I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem.

2176. Poselství Ježíše ze dne 27. září 2022.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com
PŘITISKNĚTE SE KE MNĚ

V pondělí večer tohoto týdne jsem se snažila udělat si večerní práci a nemohla jsem se zbavit
pocitu, že se na nás všechny chystá velký, velký smutek. Cítím to už několik dní, nepamatuji si,
kdy to začalo. Nakonec přišly slzy a já se začala modlit. Pane, cítím, že přichází velký smutek,
a chci se před ním schovat - chci před ním schovat své psy, chci před ním schovat své děti,
a nemohu. Cítím, že se není kam schovat. Co máme dělat?
Přimknout se ke mně. Přimkněte se ke Mně jako nikdy předtím, protože na tom závisí váš život.
Nebojte se, ať už uslyšíte, že se blíží cokoli, neboť každého z vás držím v bezpečí na dlani své
mocné ruky. Přeji si, aby každý z vás pokračoval v práci, kterou jsem mu uložil, a to, co se děje,
přenechal Mně. Už jsem viděl dolů na cestu, která je před vámi. Mnozí z vás nebudou na zemi,
aby čelili věcem, o kterých slyšíte, že přicházejí, buďte klidní.
Mnohé zkoušky, kterým nyní čelíte, jsou nanejvýš důležité, protože vaše odpovědi rozhodují o tom,
zda se vrátíte domů, nebo zůstanete déle a budete čelit dalším. Přeji si, abyste se soustředili na
absolvování každé z těchto zkoušek.
Soustřeďte se na to, mé děti, a nenechejte se odradit od své práce pro mé království, neboť jste
již téměř doma.
Ježíš
Joz 23, 8: Ale přimkněte se k Hospodinu, svému Bohu, jak jste činili dodnes.
De 10, 20: Hospodina, svého Boha, se budeš bát, jemu budeš sloužit, k němu se přimkneš
a v jeho jménu budeš přísahat.
De 13, 4: Že z tvého středu vyšli muži ničemní a svádějí obyvatele města slovy: "Pojďme sloužit jiným
bohům," které jste neznali.
De 11, 22: Jestliže budete bedlivě a cele dbát na toto přikázání, které vám přikazuji dodržovat, totiž
abyste milovali Hospodina, svého Boha, chodili po všech jeho cestách a přimkli se k němu,
2Kr 18, 6: Přimkl se k Hospodinu, neodstoupil od něho, dbal na jeho přikázání, jak je Hospodin vydal
Mojžíšovi.
Ž 63, 8: Že jsi mou pomocí býval, ve stínu křídel tvých plesám.
Joz 10, 25: Pak jim Jozue řekl: "Nebojte se a neděste, buďte rozhodní a udatní, neboť právě tak naloží
Hospodin se všemi vašimi nepřáteli, proti nimž bojujete."
Rt 3, 11: Už se neboj, má dcero! Udělám pro tebe všechno, oč si říkáš. Všechen můj lid v bráně ví, že jsi
žena znamenitá.

Joz 1, 9: Nepřikázal jsem ti snad: "Buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se, neboť Hospodin,
tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš?"
Iz 14, 13: A v srdci sis říkal: Vystoupím na nebesa, vyvýším svůj trůn nad Boží hvězdy, zasednu na Hoře
setkávání na nejzazším Severu.
Ž 118, 6: Hospodin je při mně, nebojím se. Co by mi mohl udělat člověk?
Př 29, 25: Kdo se třese před lidmi, ten klade sobě léčku, kdo však doufá v Hospodina, má v něm svůj hrad.
Lk 8, 50: Ježíš to uslyšel a řekl: "Neboj se, jen věř a bude zachráněna."

2177. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 23. září 2022.
Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com/

DOBŘE VÍTE, ŽE JSTE VE VÁŽNÉM NEBEZPEČÍ
Milovaní Boží lidé:
CHRÁNÍM VÁS Z BOŽÍHO ROZKAZU SE SVÝMI NEBESKÝMI LEGIEMI, KTERÉ JSOU
VŠECHNY NA ZEMI.
Každé lidské stvoření je radostí nebo smutkem našeho Krále a Pána Ježíše Krista. To je vědomí,
k němuž je povolána každá lidská bytost. Přezkoumejte své činy a skutky, ptejte se sami sebe,
zda jste radostí nebo smutkem našeho Krále a Pána Ježíše Krista.
Tento boj je duchovní [Ef 6,12], není marný, je o duše, protože ďábel vás neustále pokouší, abyste
padli a byli tak příčinou zármutku našeho Krále a Pána Ježíše Krista.
Dobře víte, že jako součást lidstva jste ve vážném nebezpečí, že se stanete účastníky třetí světové
války, a musíte si to uvědomit, abyste změnili vše, počínaje jazykem, který používáte, přes
vyjadřování a gesta až po osobní vztah k Nejsvětější Trojici, k naší Královně a Matce, ke svým
společníkům na cestě, ke svým andělům strážným a ke svým bratřím a sestrám. To vše vychyluje
rovnováhu ve prospěch nebo neprospěch dobra.

Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
TO JE OKAMŽIK, KDY VÁLKA PŘECHÁZÍ OD SLOV K ČINŮM A S VELKOU SILOU ZAČNE
UTRPENÍ LIDSTVA.
Země se bude silně otřásat, její jádro je magnetizováno Sluncem, které ji bičuje svými slunečními
erupcemi. Ze středu Země vychází prostřednictvím sopek to, co Země obsahuje ve svém nitru,
a velké sopky budou příčinou nečekaných erupcí.
Děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
Kolik nevinných je připraveno zemřít ve válce z donucení těch, kteří je vedou!
Kolik lidských bytostí mající hmotné statky se stane kočovníky, kteří se stěhují ze země do země,
aby se nestali obětí války!
Kolik lidí opouštějí své země, aby nemuseli aktivně sloužit v armádě!
Je to šílenství lidského tvora spolu s žádostivostí po moci, které vedou člověka k tomu, aby jednal
impulzivně.
Slyším v nebi:
"BĚDA, BĚDA, BĚDA TOMU, KDO PRVNÍ POZVEDNE RUKU A DÁ PŘÍKAZ K POUŽITÍ
JADERNÉ ENERGIE. BYLO BY LEPŠÍ, KDYBY SE TAKOVÝ ČLOVĚK NENARODIL".
Uvidíte nebeské těleso, které hoří na nebi a blíží se k Zemi. Buďte odolné, děti našeho Krále
a Pána Ježíše Krista, buďte odolné.
Buďte i nadále ostražité a nezoufejte.
KRÁL NEBES A ZEMĚ VÁM POSKYTUJE SVOU OCHRANU A OCHRANU SVÉ NEJSVĚTĚJŠÍ
MATKY SPOLU S ANDĚLSKÝMI SBORY.
Kupředu, a neobracejte se zpět!
Naděje a víra v Boží slovo vám nedovolí ochabnout. Beze strachu a beze spěchu pokračujte
s pevnou vírou v moc Nejsvětější Trojice. Buďte stvořeními dobra.
JAKO VELITEL NEBESKÝCH ZÁSTUPŮ ŽEHNÁM TĚM, KDO BEROU TOTO VOLÁNÍ VÁŽNĚ.
SLIBUJI VÁM, ŽE V ROZHODUJÍCÍCH CHVÍLÍCH BUDE PO VAŠEM BOKU TRVALE JEDEN
Z MÝCH ANDĚLŮ.
Žehnám vám svým mečem, aby vás lidská vůle nesvedla ke zlu.
Žehnám vám, děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista.
Svatý archanděl Michael

2178. Poselství Matky Spásy ze dne 21. září 2022.
Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com/

ZACHOVEJTE SI POTŘEBNÝ KLID A VÍRU

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
PŘIJMĚTE MÉ POŽEHNÁNÍ SPOLU S MÝM PŘÁNÍM, ABY VŠICHNI DOŠLI K POZNÁNÍ
PRAVDY [I Tim 2, 4].
Jako Boží děti máte schopnost žádat Ducha Božího o dar moudrosti, abyste pochopily, co vám
v Božím plánu pro každého z vás prospívá a co vám škodí. Boží Duch vás připravuje, abyste se
rozhodly pro obrácení a zachovaly si lásku, která vás vede k lásce k bližnímu.
Mějte velmi na paměti, co řekl můj Boží Syn:

"Ale až budete vysvobozeni, nedělejte si starosti s tím, jak nebo co budete mluvit. To, co máte na
srdci, vám bude sděleno v danou chvíli. Neboť to nebudete vy, kdo bude mluvit, ale Duch vašeho
Otce, který bude mluvit ve vás" [Mt 10, 19-20].
Moje milované děti:
ŽIVOT KŘESŤANA MUSÍ BÝT UKOTVEN V KRISTU…
JÁ JSEM JEHO MATKA, ALE MŮJ SYN JE BŮH: STŘED ŽIVOTA.
Pravý křesťan si zakládá na své víře, nenásleduje mého Syna jen z tradice, ale protože ho zná
a miluje v Duchu a Pravdě [Jan 4, 23-24].
Křesťan hasí svou žízeň v poznání Boží lásky k lidem v poznání Božího Zákona, v poznání svátostí
a skutků milosrdenství, rád se noří do Písma svatého a ví, že Bůh je Láska a Spravedlnost zároveň.

Pravý křesťan svůj život neustále uskutečňuje praktikováním všeho, co je povinnost, láska,
poslušnost, úcta, pokora, snášenlivost a cokoli, co musí udělat, aby žil podle vzoru mého Božího
Syna.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
BUĎTE V DUCHU OSTRAŽITÉ, ABYSTE SE NEDALY OKLAMAT, BUĎTE OPATRNÉ VE SVÉ
ŘEČI, ABYSTE NEZHŘEŠILY. Každý zná sám sebe a ví, kde se má změnit, jak má pracovat
a jednat. Učiňte to neprodleně! Můj Syn ví všechno a vy nesmíte otálet.
DÁVEJTE POZOR, DĚTI, NAPĚTÍ SE ZVYŠUJE! Ti, kdo stojí v čele národů, mluví o jaderné
energii, jako kdyby mluvili o ochraně Daru života. Pro některé vedoucí představitele nebo zástupce
států je diskuse o používání jaderné energie běžnou záležitostí.
Jak budou trpět ti, kdo způsobují bolest mému Božímu Synu touto zbraní ze samotného pekla,
která působí proti Daru života!
ZACHOVEJTE SI POTŘEBNÝ KLID A VÍRU, ANIŽ BYSTE DEZERTOVALI.
VĚZTE, BEZE STRACHU, ŽE MŮJ SYN ZŮSTÁVÁ SE SVÝM LIDEM, ŽE VÁS SVATÝ
ARCHANDĚL MICHAEL BRÁNÍ A ŽE JÁ VÁS NEÚNAVNĚ CHRÁNÍM.
Modlete se, moje děti, modlete se, země se bude silně otřásat, což povede k aktivitě
sopek a utrpení mých dětí.
Modlete se, děti moje, modlete se, v hlubinách země je země rozlámaná pohybem
tektonických zlomů, a to bude urychlovat stálost zemětřesení.
Modlete se, děti moje, modlete se, Země je v nebezpečí, Slunce vysílá silné solární
výrony, které ovlivňují komunikační prostředky.
Děti, zastavte se a podívejte se, jak se v této chvíli nad zemí valí voda, slunce vyzařuje větší žár,
v různých zemích se šíří oheň, vzduch vane silněji a země se na různých místech stále propadá…
To jsou znamení, kolik se toho stane.
Jako Matka lidstva musím své děti neustále varovat před tím, kolik bolesti jim to může způsobit…
STÁLE NAD VÁMI BDÍM, CHRÁNÍM VÁS A PŘIMLOUVÁM SE ZA VÁS U SVÉHO BOŽÍHO
SYNA, ABY ZMÍRNIL NĚKTERÉ PŘÍRODNÍ UDÁLOSTI.
Některé z mých dětí, které obývají Zemi, se budou stěhovat zejména do Jižní Ameriky, kde budou
hledat ochranu. Vzhledem k tomu musíte vědět, že země požehnání musí být předem očištěny.
Buďte dětmi adorace před nejsvětější svátostí oltářní. Můj Boží Syn slyší modlitby obětované
zkroušenými srdci a vrací je v požehnání celému lidstvu.
Modlete se, obětujte, připravujte se, buďte požehnáním pro své bratry, dávejte to nejlepší,
co máte ve svém srdci.
Milované děti:
KATEJON TRPÍ A VĚŘÍCÍ PLÁČOU A ČEKAJÍ NA TO, CO TOMUTO HROZNÉMU ZNAMENÍ
PŘEDCHÁZÍ.

Neztrácejte víru, jděte vpřed, modlete se, konejte pokání, napravujte, obětujte a buďte
vykonavateli Boží vůle. Buďte bratrští.
Chráním vás, můj plášť vás zakrývá, abyste nebyly spatřeny.
Miluji vás.
Matka Maria

2179. Poselství Ježíše ze dne 28. září 2022.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
PŮJDU S VÁMI
Nebojte se budoucnosti, mé děti. I když se v této době stane mnoho věcí, kterým nerozumíte,
nikdy vás v ní nenechám samotné.
Stačí, když ke Mně budete volat, a Já budu tady, abych vás utěšil. Budu s vámi kráčet každou
minutu každého dne po zbytek vašeho života.
Ježíš
2Kor 1, 3-4
3: Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy!
4: On nás potěšuje v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou v jakékoli tísni, tou útěchou,
jaké se nám samým dostává od Boha.
Iz 51, 12: „Já, já jsem váš utěšitel. Proč se tedy bojíš člověka, jenž umírá, lidského syna, který je jak
tráva?
Jan 14, 16-18
16: a já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi na věky –
17: Ducha pravdy, kterého svět nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť s
vámi zůstává a ve vás bude.
18: Nezanechám vás osiřelé, přijdu k vám.
Jan 15, 26: Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, jenž od Otce vychází, ten o mně
vydá svědectví.
Jan 16, 7: Říkám vám však pravdu: Prospěje vám, abych odešel. Když neodejdu, Přímluvce k vám nepřijde.
Odejdu-li, pošlu ho k vám.

2180. Poselství Ježíše ze dne 29. září 2022.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

TESTY A VÝCVIK

Toto je čas zkoušek a intenzivního výcviku pro mé vyvolené. Mé děti, neunavujte se, připravuji vás
na to, co přichází. Budete posilovány pro těžší časy, abyste obstály v tom, co přijde příště.
Mnohé z mých dětí žily měkké životy, životy bez skutečných výzev, životy bez těžkostí. Posiluji vás,
abyste byly v této době výkonné.
Ty z vás, které prožily těžší životy, učiním silnějšími.
Nyní je čas připravit vás na to, čemu budete čelit v budoucnosti.
Ježíš

1Petr 5, 10: A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení
vás obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ.
Jak 1, 12: Blahoslavený člověk, který obstojí ve zkoušce; když se osvědčí, dostane vavřín života,
jejž Pán zaslíbil těm, kdo ho milují.
Řím 12, 12: Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí.
1Kor 10, 13: Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni
zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu,
abyste mohli obstát.
Jan 16, 33: To jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj. Ve světě máte soužení.
Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět.
Př 3, 5-6
5: Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.
6: Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.
Řím 5, 3: A co když někteří byli nevěrní? Nezruší jejich nevěrnost věrnost Boží?
Ž 23, 4: I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty.
Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují.
Řím 8, 18: Soudím totiž, že utrpení nynějšího času se nedají srovnat s budoucí slávou,
která má být na nás zjevena.
1Petr 4,12: Moji milovaní, nebuďte zmateni výhní zkoušky, která na vás přišla,
jako by se s vámi dělo něco neobvyklého,
Fil 4, 13: Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu.
Ž 34, 17-18
17: Hospodinova tvář se však obrací proti pachatelům zla, vymýtí ze země každou památku
po nich.

18: Ty, kdo úpěli, Hospodin slyšel, ze všech soužení je vysvobodil.
2Kor 12, 9: Ale on mi řekl: "Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví má síla."
A tak se budu raději chlubit slabostmi, aby na mně spočinula moc Kristova.

2181. Poselství Ježíše ze dne 30. září 2022.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
CTĚTE MÉ JMÉNO
V těchto posledních časech ti, kdo stojí a ctí mé Svaté Jméno a nezapírají Mě, s nimi bude má
přítomnost sílit. Má přítomnost bude s nimi neustále, ale ti, kdo Mě popírají, má přítomnost je
opustí.
V této době je nezbytné, aby mé děti rozvíjely svou víru. Mnohé z mých dětí nikdy nepotřebovaly
mnoho víry, protože žijí život ve zdraví a hojnosti, ale v přicházejícím čase Mě všechny mé děti
budou muset dobře znát a být schopny Mi věřit ve všem, co potřebují.
Mé děti, nepřítel se vás snaží zničit a vaše vlády mu v tom budou brzy pomáhat. Stůjte pevně za
Mnou ve své víře a Já vám budu pomáhat ve všem, co děláte.
Ježíš
Ž 19, 1: Pro předního zpěváka. Davidův. Nebesa vypravují o Boží slávě, obloha hovoří o díle jeho rukou.
Ž 30, 5: Pějte žalmy Hospodinu, jeho věrní, vzdejte chválu tomu, co připomíná jeho svatost,
Ž 97, 12: Radujte se, spravedliví, z Hospodina, vzdejte chválu tomu, co připomíná jeho svatost!
Ž 103, 1: Davidův. Dobrořeč, má duše, Hospodinu, celé nitro mé, jeho svatému jménu!

2182 1. října 2022. Připomínka poselství Ježíše ze dne 13. září 2019.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
NEBEZPEČNÉ ILUZE
Děti moje, musíte se připravit. Musíte se naučit nevěřit tomu, co vidíte a slyšíte, neboť
nepřítel vám maluje iluze. Maluje přeludy, aby lidi na Zemi připravil na pád. Musíte
naslouchat pouze mému hlasu.

Poznámka: V tu chvíli jsem v duchu viděla bublinu na trhu s bydlením a vzpomněla jsem si na
dobu prosperity těsně před začátkem velké recese. Ukázal mi, že kdyby lidé skutečně znali pravdu,
místo aby věřili iluzím, které jim ďábel namaloval, šetřili by a neutráceli.
A pak jsem si vzpomněla na vizi, kterou jsem měl před lety, na začátku roku 2000, když jsem
dojížděla do práce do Dallasu a zpět. Vize jako na běžícím pásu. Nejsem si jistá, jak tato vize
souvisí s recesí, ale převyprávím zde z ní tolik, kolik si pamatuji:

Ve vizi jsem viděla mnoho aut, v nichž seděly prosperující rodiny z Dallasu. Hleděly před sebe
a usmívaly se. Všechna auta byla na obrovském dopravním pásu, který se pohyboval směrem
k něčemu, co vypadalo jako velký obraz visící před nimi.
(Doplněno pro zřetelnost): Obrázek ukazoval šťastný život, jako ztvárnění amerického snu,
šťastnou rodinu, atd.).
Najednou se mi ukázalo, že za obrazem stojí sám Satan a směje se. Když se každé auto k obrázku
přiblížilo, spadlo do velkého otvoru na konci dopravního pásu, který lidé nemohli vidět, dokud
k němu nedojeli.
(Poznámka: Otvor vypadal jako velká tmavá díra).
A Satan jen řval smíchy, když každý z nich sjel do toho otvoru, protože se nemohl dostat zpátky
nahoru.
(Poznámka: Nebyla pro ně žádná cesta ven z věčnosti, kterou jim vybrala jejich modloslužba).
Ve vizi, když jela některá auta, v nichž byli křesťané (kteří nezírali před sebe na tuto iluzi jako
v transu), se náhle natáhla obrovská ruka a vytrhla je z jejich aut a umístila je do prostoru zahrady,
kde se pak začali modlit. Věděla jsem, že vidím působit Boží ruku, která zachraňuje věřící před
strašlivým osudem.
Hledejte mou Tvář… hledejte mou Tvář… hledejte mou Tvář!
Ježíš

Poznámka: V duchu slyším Varování, varování, varování!!! Mám pocit, že v mém duchu právě teď
blikají světla a sirény a že jsme všichni v procesu pádu z útesu. Nikdo nebude schopen zastavit
svůj pád, kdykoli se stane to, co se stane! Tato zpráva se ke mně dostala ve čtvrtek ráno poté,
co mým domem v ranních hodinách otřáslo zemětřesení o síle 3,7 magnitudy, což mi nějak
nepřipadá jako náhoda.
Další poselství o iluzi, které jsme dostali minulý květen:
http://wingsofprophecy.blogspot.com/2019/05/illusion-and-delusion.html (č. 807)
Jan 10, 10: Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a působil zkázu. Já jsem přišel, aby měly život
a měly ho v hojnosti.
2Kor 10, 5: …(boříme rozumování) a každou domýšlivost, která se zdvihá proti nauce
od Boha zjevené, přivádíme každého člověka správně uvažujícího k tomu, aby se podřídil
a poslouchal Krista.
2Kor 5, 7: To proto, že v nynějším stavu (v Boha) jen věříme, ale dosud ho nevidíme.
Př 3, 5-7:
5: Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.
6: Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezku.
7: Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať.
2Kor 4, 16-18
16: A proto neklesáme na mysli. Tělo nám sice chátrá, ale duše se zmlazuje stále znova.
17: Nynější utrpení trvá jen chvilku a je lehké, ale zjednává nám slávu nad pomyšlení nesmírnou,
obrovskou, která potrvá věčně;

18: neboť nám neleží na srdci věci viditelné, nýbrž neviditelné. Věci viditelné přece pominou,
ale neviditelné budou trvat věčně.
Řím 10, 17: Víra je tedy z hlásání, hlásání se pak děje slovem Kristovým.
Žid 11, 1: Když věříme, máme už v podstatě to, več doufáme, a to nám dává pevné přesvědčení
o věcech, které nevidíme.

2183. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 28. září 2022.
Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com/

ZANEDBALI JSTE DUCHOVNÍ STAV

Milovaní lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
V KLANĚNÍ NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICI, V ÚCTĚ A ZADOSTIUČINĚNÍ ZA VŠECHNA LIDSKÁ
STVOŘENÍ, PŘICHÁZÍM K VÁM Z BOŽÍHO PŘÍKAZU.
PŘICHÁZÍM VÁS PROSIT O VĚTŠÍ ODDANOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICI, aby modlitby
"v Duchu a Pravdě" získaly potřebnou sílu k tomu, aby se dotkly duší, které v této chvíli více než
kdy dříve potřebují, aby se jich dotkla modlitba, která vychází ze srdce.
PŘICHÁZÍM, ABYCH VÁS VYZVAL K ZASVĚCENÍ NAŠÍ KRÁLOVNĚ A MATCE, abyste, jako
její zasvěcení, byli stálými ctiteli nejsvětější svátosti oltářní.
Musíte být láskou ke svým bratrům:
Respektovat život svých bližních.
Pomáhat bližnímu ve všem, co potřebuje, zejména v duchovní oblasti.
Přivést je na na cestu věčné spásy založenou na poznání Písma svatého.

Musíte dodržovat Boží Zákon a ukázat, že mu rozumíte.
Nezanedbávejte svátosti a Boží Lásku, abyste skrze ně dostali milosti, které potřebujete, abyste
mohli jít dál.
Lidská bytost nepochopila, že v každém svém jednání, v každém svém skutku a v každé své
myšlence vytváří dobro nebo zlo.
V TOMTO ČASE SI MUSÍTE BEZPODMÍNEČNĚ UVĚDOMIT, ŽE MODLITBA SE MUSÍ
"MODLIT" A SOUČASNĚ TAKÉ PROMĚNIT V ČIN [Jan 1, 22-25].
Lidská bytost, která zanedbává bratrství, riskuje, že se stane pro své bližní kamenem úrazu.
UVĚDOMTE SI, ŽE JSTE V TÉTO CHVÍLI DRŽENI V NAPĚTÍ, ABYSTE SE KÁLI, OBRÁTILI
SE K BOHU A BYLI MU POTĚŠENÍM. Pak budou řetězy, které vás svazují, přetrženy a stanete
se nové, obrácené a pevně přesvědčené bytosti.
Kdo
Kdo
Kdo
Kdo

nemá víru, neuspěje v kázání.
nemá naději, nemůže kázat naději.
není milosrdný, nemůže kázat lásku k bližnímu.
není Láska, nemůže kázat Lásku.

Lid Nejsvětější Trojice musí vědět, že modlitba je zakončena praktikováním toho, o čem se modlí,
aby přinesla plody věčného života. Prázdná víra je mrtvá [Jk 2,14-26] a lidské stvoření bez lásky je
prázdné stvoření.
KDO SE CHCE STÁT ČÁSTÍ BOŽÍHO LIDU, MUSÍ BÝT PŘIPRAVEN, POKUD JE TO NUTNÉ,
PŘEKONAT SÁM SEBE, ABY BYL TAKOVÝ, JAK SI PŘEJE BŮH. Musí odložit hadry lidských
hloupostí, aby žil v neustálém cvičení lásky k Boží Vůli.
ZANEDBALI JSTE DUCHOVNÍ STAV, minimalizovali ho a netoužíte se obnovit nebo mít
velkorysého ducha. Materialismus vás natolik prostoupil, že nerozlišujete, kdy jednáte z vlastního
zájmu a kdy z lásky.
Lidstvo bude informováno o obávané jaderné bombě, a pak bude umlčeno…
Bude také informováno o kolapsu ekonomiky a nedostatku potravin.
A obrátil se Boží lid? Je to nyní obrácený lid?
Lidstvo bude trpět a toto utrpení bude slyšet celé stvoření, dokud Boží ruka nezasáhne a nezastaví
to, co lidský tvor vykonal, a dokud nepocítí tíhu Boží ruky a hříchu, kterého se dopustil proti Bohu.
ZEMĚ HOŘÍ A BUDE I NADÁLE HOŘET…
Lidský tvor nevolá k Bohu, ale na svých bližních páchá zlo, bouří se na ulicích a svou agresivitou ze
sebe dělá tvora k nepoznání.
Modlete se, Boží lidé, modlete se za Itálii a Francii, které trpí kvůli přírodě.
Modlete se, lid Boží, modlete se, Argentina pláče a ve svém nářku hledí na naši
Královnu a Matku Lujánu, jak je a byla urážena (*).
Modlete se Lidé Boží, modlete se za Španělsko, lid povstává a příroda ho bičuje.

Modlete se, Boží lidé, modlete se za Mexiko, které se chvěje, jeho lid trpí a pláče.
Milovaný lide Nejsvětější Trojice:
PŘIJDE POSEL A POZNÁ VÁS? Uvidí tolik tyranie v lidském srdci a bude trpět jako Kristus.
Pocítí pokrytectví v lidském stvoření a všechny vás povolá k Němu.
OBRAŤTE SE
Žehnám vám svým mečem. Chráním vás.
Svatý Michael Archanděl

(*) Poznámka překladatele: Panna Maria z Lujánu a baziliky Luján - Naše Paní Lujánská.

www.arquimercedes-lujan.com.ar/cartelera-de-novedades/

2184. 2. října 2022. Připomínka poselství Ježíše ze dne 23. března 2022.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com
MODLETE SE VÍCE
Nepřítel dlouho čekal na čas, který nyní nastal, mé děti. Po stovky let ve vaší době plánoval své
útoky na můj lid, které nyní uvolňuje.
Jedním z jeho plánů je zaútočit na váš čas modlitby. Pro tuto dobu si schoval zvláštní rozptýlení,
aby můj lid odvedl od přímluv a odvedl ho ke světským zájmům a dění.
Mé děti, nenechejte se rozptylovat, protože vaše modlitby mají mnohem větší význam, než si
myslíte. Když se modlíte, mění se životy, zastavuje se zkáza a zlo je zadržováno.
Nedovolte nepříteli, aby proti vám zvítězil ve chvílích vašich modliteb, ale modlete se stále víc,
abych na zemi prokázal milosrdenství.
Ježíš
Jak 5, 14-18
14: Je někdo z vás nemocen? Ať zavolá starší církve, ti ať se nad ním modlí a potírají ho olejem ve jménu
Páně.
15: Modlitba víry zachrání nemocného, Pán jej pozdvihne, a dopustil-li se hříchů, bude mu odpuštěno.
16: Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc
má vroucí modlitba spravedlivého.
17: Eliáš byl člověk jako my, a když se naléhavě modlil, aby nepršelo, nezapršelo v zemi po tři roky a šest
měsíců.
18: A opět se modlil, a nebe dalo déšť a země přinesla úrodu.

2185. Poselství Ježíše ze dne 3. října 2022.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

NENÍ SE ČEHO BÁT
Mé děti, proč se bojíte doby, o které jsem vám tolik vyprávěl? Proč se bojíte, že budete bez
prostředků, když jsem slíbil, že vám poskytnu vše, co potřebujete? Když budete brzy ve svém
nebeském domově se Mnou? Proč trávíte svůj čas strachem, když jsem vám řekl, abyste se ke Mně
přiblížily?
Nasloucháte lžím mého nepřítele, že nebudete mít, co potřebujete, že všechno nebude v pořádku,
že to nebudete moci přetrpět.
Říkám, že budete, jen když Mě budete poslouchat. Dejte Mi každý den přednost. Věnujte mi svůj
čas. Myslete na Mne místo na svět. Proč trávíte večery světskými záležitostmi místo toho, abyste se
věnovaly mému svatému Slovu? Místo toho, abyste se přimlouvaly, jak jsem vás naléhavě žádal,
za ty, kteří Mě ještě neznají? Místo toho, abyste dělali to, co byste měly dělat, abyste se připravily.
Proto se bojíte. Víte, že jste se nepřipravily, jak jsem vám nařídil. Jak mé Slovo vás vždy učilo.
Pojďte ke Mně. Pojďte ke Mně a odložte svá břemena. Položte je k mým nohám, vezměte můj kříž
a lépe Mě poznejte a pochopíte, že se není čeho bát.
Ježíš
Jk 4, 7: Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám.
1Petr 5, 8: Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako 'lev řvoucí ' a hledá, koho by
pohltil.
Iz 41, 10: Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu,
pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.
Ge 15, 1: Po těchto událostech se stalo k Abramovi ve vidění slovo Hospodinovo: "Nic se neboj, Abrame,
já jsem tvůj štít, tvá přehojná odměna."
Joz 1, 9: Nepřikázal jsem ti snad: "Buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se, neboť Hospodin,
tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš?“
Iz 41, 13: Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, držím tě za pravici, pravím ti: 'Neboj se, já jsem tvá pomoc.'
Ž 118, 6: Hospodin je při mně, nebojím se. Co by mi mohl udělat člověk?
Př 29, 25: Kdo se třese před lidmi, ten klade sobě léčku, kdo však doufá v Hospodina, má v něm svůj hrad.

2186. Poselství Ježíše ze dne 4. října 2022.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com
MOJE VELKÁ ŠTĚDROST
Tolik mých dětí žije tichým životem, jsou Mi věrné a jsou zářivým příkladem ve světě temnoty,
po kterém tolik toužím. Mnohé z nich viděly jen málo odměn a občas si přály více, přály si,
aby jejich život odrážel stejnou hojnost, jakou cítí ve svých srdcích vůči Mně, po které toužily.
Dávaly, odváděly desátky a obětovaly a věnovaly svůj čas a prostředky mému království,
aniž by za to něco žádaly.
Mé děti, vy víte, kdo jste, a Já říkám, že TOTO je období ohromující odměny pro mé věrné děti!
TOTO je období, kdy vás pozvednu a předvedu vás nevěřícímu světu, když vám budu žehnat
požehnáním za požehnáním a dám vám mnoho požehnání, která jsou příliš velká, než abyste je
vůbec mohly obsáhnout! Požehnám vám tolik, že budete hledat další, kterým byste je rozdaly.
Dlouho jste pracovaly a vaše práce a vaše věrné dávání budou nyní odměněny.
Dívejte se, jak vás ohromím svou velkou štědrostí.
Ježíš
Gal 6, 9: V konání dobra neumdlévejme; neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas.
Mt 6, 1-4:
1: Varujte se konat skutky spravedlnosti před lidmi, jim na odiv; jinak nemáte odměnu u svého Otce
v nebesích.
2: Když prokazuješ dobrodiní, nechtěj budit pozornost, jako činí pokrytci v synagógách a na ulicích,
aby došli slávy u lidí; amen, pravím vám, už mají svou odměnu.
3: Když ty prokazuješ dobrodiní, ať neví tvá levice, co činí pravice,
4: aby tvé dobrodiní zůstalo skryto, a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí.
Žid 6, 10-11:
10: Bůh není nespravedlivý, a proto nezapomene, jak jste se činem své lásky k němu přiznali, když jste
sloužili a ještě sloužíte bratřím.
11: Toužíme jen, aby na každém z vás bylo vidět neutuchající horlivost až do konce, kdy se naplní naše
naděje;
Ef 6, 8: Víte, že Pán odmění každého, kdo něco dobrého učiní, ať je to otrok nebo svobodný.
Jr 17, 10: Já Hospodin zpytuji srdce a zkoumám ledví, já každému splatím podle jeho cesty, podle ovoce
jeho skutků.“

2187. Poselství Ježíše ze dne 5. října 2022.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com
NEUSTÁLÁ ZMĚNA
Mé děti, musíte se naučit myslet novými způsoby, než tomu bylo v minulosti. V příštím období se
setkáte s mnoha změnami a musíte se naučit rychle se přizpůsobit, abyste přežily.
V minulosti jste byly v klidu ve svém obvyklém chodu věcí ve svých zemích a ve vašich
každodenních životech. V této době už nebudete moci lpět na svých rutinních zvyklostech.
Neustálé změny budou v této době na denním pořádku. Naučte se žít s těmi změnami, abyste
mohly přežít, dokud vás nepovolám ke Mně domů.
Ježíš
Kaz 3, 1: Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas.
De 31, 6: "Buďte rozhodní a udatní, nebojte se a nemějte z nich strach, neboť sám Hospodin, tvůj Bůh,
jde s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě."
2Petr 3, 9: Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost,
protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání.

2188. Poselství Ježíše ze dne 6. října 2022.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com
ZŮSTAŇTE NEOCHVĚJNÍ
Mé děti, ani si nedovedete představit, jak moc se váš život změní. Nepřítel proti vám vydá zákony
a tyto zákony učiní váš život mnohem méně příjemným, než by jinak mohl být. Přeji si, abyste v té
době kráčely v pokoře a ctily Mě jak svými slovy, tak i skutky. Pamatujte si, děti, že země je jen váš
dočasný domov. Váš skutečný domov je zde, se Mnou.
I když nepřítel bude nad mým lidem vítězit, je to jen na určitý čas.
Zůstaňte pevné ve své víře ve Mne, bez ohledu na to, co uvidíte.
POZNÁMKA: V duchu jsem viděla, že v tomto čase budou představeny iluze - budou vypadat

pro celý svět jako skutečné, ale nejsou - nevím, jak je udělají, aby vypadaly tak opravdově,
ale mají nějaký způsob. Je to pokus, aby to vypadalo, že se děje něco, co chceme, ale ono to
tak není.
Ježíš

1Kor 15, 58: A tak, moji milovaní bratří, buďte pevní, nedejte se zviklat, buďte stále horlivější v díle Páně;
vždyť víte, že vaše práce není v Pánu marná.
Gal 6, 9: V konání dobra neumdlévejme; neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas.
Mt 10, 28: A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou; bojte se toho, který může i duši
i tělo zahubit v pekle.

Ž 61, 4: Ty jsi moje útočiště a pevná věž proti nepříteli.
1Kor 16, 13: Buďte bdělí, stůjte pevně ve víře, buďte stateční a silní!
Žid 3, 14: Vždyť máme účast na Kristu, jen když své počáteční předsevzetí zachováme pevné až do konce.
Kol 2, 5: I když nejsem mezi vámi přítomen, přece jsem duchem s vámi a raduji se, když vidím vaši kázeň
a pevnost vaší víry v Krista.
Joz 1, 9: Nepřikázal jsem ti snad: Buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se, neboť Hospodin, tvůj
Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš?“

2189. 7. října 2022. Připomínka poselství Ježíše ze dne 25. dubna 2018.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

BITVY KONCE ČASU

Mnoho bitev času konce se objeví kolem vás.
V minulosti jste bývali varováni, když se bitva blížila. V tomto čase konce tomu tak nebude, bitvy
se objeví náhle a vy se ocitnete obklopeni bojem. V těchto časech musíte zůstat klidní a ptát se Mě
na pokyny.
Rovnováha byla zničena, a tak chaos bude následovat. Existuje nyní velký boj proti Mně a proti
mému Slovu v nebi. Mé Slovo už dávno předpovědělo tento boj. Brzy se přesune na Zem a uvidíte
jej všichni kolem vás. Nemůžete vyhrát tuto bitvu, mé děti, protože vše, co bylo předpověděno,
nastane v rychlém sledu.
Tentokrát [boje] budou velmi rychlé a intenzivní. Bude mnoho bitev, hodně smrti a všeobecného
zármutku. Řekl jsem vám, abyste očekávali tyto události, ale srdce lidí nejsou připravena na to, co
uvidí. Šok bude následovat.
Připravte své srdce pomocí mého Slova – až uvidíte, jak k těmto událostem dochází, nacházejte
útěchu v tom, že jsem vám o tom řekl už předem, a všechno bude dobré. Půjdete domů.
Ježíš

Mt 24, 7: Neboť povstane národ proti národu a stát proti státu, na jednom místě za druhým bude hlad
a zemětřesení.
Lk 12, 53: Budou rozdvojeni otec proti synovi a syn proti otci, matka proti dceři a dcera proti matce,
tchyně proti snaše a snacha proti tchyni.
Mt 24, 10: A tehdy to bude pro mnohé kamenem úrazu, navzájem se budou zrazovat a nenávidět jeden
druhého.
Mt 24, 21: Neboť tehdy bude velké soužení, jakého nebylo od začátku světa až do nynějška a jakého
nikdy už nebude.
Dt 11, 18: Tato má slova si vložte do srdce a do své duše, přivažte se je jako znamení na ruku a ať jsou
jako pásek na čele mezi vašima očima.

Iz 34, 9-12
9: Potoky Edómu se změní v smůlu a jeho prach v síru, jeho země se stane hořící smolou.
10: Nevyhasne v noci ani ve dne, kouř z ní bude stoupat věčně. Po všechna pokolení zůstane v troskách,
nikdo už nikdy skrze ni neprojde.
11: Obsadí ji sova a sýček, výr a krkavec v ní budou bydlet. Bude nad ní natažena měřicí šňůra pustoty
a spuštěna olovnice prázdnoty.
12: Její šlechtici tam nebudou povoláváni ke královské hodnosti, všichni její velmožové nebudou ničím.
Zj 12, 7-12
7: Tehdy nastal na nebi boj: Michael a jeho andělé se dali do boje s drakem, drak i jeho andělé se postavili
proti nim,
8: ale neobstáli a přišli o svoje místo na nebi.
9: Velký drak – starý had - nazývaný ďábel a satan, svůdce celé země – byl svržen na zem a jeho andělé
byli svrženi s ním.
10: Tu jsem uslyšel hlasité volání v nebi. "Od nynějška patří vítězství, moc a královská vláda našemu Bohu
a panování jeho Pomazanému, neboť byl svržen žalobník našich bratří, co na ně žaloval před Bohem
ve dne v noci.
11: Oni nad ním zvítězili Beránkovou krví a svědectvím svého mučednictví, protože nemilovali svůj život
natolik, že by se zalekli smrti.
12: Proto se veselte, nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte! Běda však zemi a moři, protože ďábel k vám
sestoupil s velkým hněvem, neboť ví, že už má jen málo času.

2190. 8. října 2022. Připomínka poselství Ježíše ze dne 7. června 2016.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
JSEM SCHOPNÝ
Pro mé děti je tak těžké být trpělivé, když pro ně pracuji v zákulisí. Moji drazí, cožpak nevíte,
že svou nejlepší práci dělám tam, kde ji nikdo nevidí? Že pro vás připravuji nádherné řešení vaší
situace? Že vám z toho mohu přinést dobro, jak to nedokáže nikdo jiný?
Odolejte pokušení pracovat na problému, který jste Mi svěřili, protože vaše zasahování zastavuje
to, co dělám, a oddaluje od vás mou odpověď. Nepřítel často pokouší moje lidi, aby si vzali zpět to,
co Mi odevzdali, a výsledek nebude pro vás zrovna nejlepší.
Pokud Mi důvěřujete, nechte to být. Jsem dobře schopen přinést odpovědi, které potřebujete.
Ježíš

1Petr 5, 7: Všechnu 'svou starost vložte na něj', neboť mu na vás záleží.
Kaz 3, 1: Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas.

2191. Poselství Matky Spásy ze dne 3. října 2022.
Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com/

MŮJ SYN VÁM NEDÁ KAMENÍ MÍSTO CHLEBA

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, lidé mého nejmilovanějšího Syna:
MILUJI VÁS, CHOVÁM VÁS VE SVÉM MATEŘSKÉM SRDCI, ABYSTE V MÉM SRDCI
UCTÍVALI NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICI A VZDÁVALI DÍKY ZA NEKONEČNÉ BOŽÍ
MILOSRDENSTVÍ.
Lidé mého Syna:
NYNÍ JE ČAS, ABYSTE POCHOPILI, ŽE VAŠE SKUTKY A ČINY MUSÍ SMĚŘOVAT
K DOBRU A DÁT STRANOU DUCHOVNÍ PRŮMĚRNOST.
Lidské bytosti v této době touží vyzdvihnout své vnitřní já, aby vynikly, aniž by se ptaly samy sebe
nebo se obávaly, zda se tato osobní dokonalost nepovznese nad jejich bratry a sestry, a tak je
někdy nechají padnout na zem.
Jako Matka vás vyzývám k obrácení, a ne k uskutečňování osobních zájmů, protože antikrist
a jeho legie zaklepali na dveře lidstva a jejich zloba byla přijata lidem mého Božího Syna.
JIŽ POCIŤUJETE KRIZI, JIŽ ŽIJETE V KRIZI, PROŠLI JSTE KRIZEMI A VYŠLI Z NICH,
ALE TATO KRIZE NEBUDE PŘEKONÁNA, DOKUD NEZASÁHNE MŮJ BOŽÍ SYN.
Celé stvoření se změnilo rukou člověka, stejně jako se změnilo lidské srdce. Je to vrcholný okamžik
vlivu zla na změněné, nespokojené, nechápavé lidstvo, odcizené Bohu, sjednocené ve svém
smýšlení k rouhání proti Nejsvětější Trojici a proti této Matce lidstva.
Mé děti, ve svém myšlení jste sjednocovány prostřednictvím různých elektronických médií, která
používají velké mocnosti a která vy používáte ke komunikaci.

Dávejte pozor, děti moje:
SVĚTOVÁ NADVLÁDA PŮSOBÍ NA MYSL LIDSTVA NATOLIK NEGATIVNĚ, ŽE BUDETE
JEDNAT A CHOVAT SE JAKO LIDSKÁ STVOŘENÍ NA VELMI NÍZKÉ ÚROVNI.
Lidé mého Syna, odevzdejte se mému Božímu Synu, pozvěte Jej, aby zůstal s vámi ve všem,
co děláte, nebo jak jednáte ve svém každodenním životě; tak zůstanete pod ochranou Nejsvětější
Trojice, nebeských legií a této Matky.
Činy a jednání lidu mého Syna musí být neustále udržovány ve směru dobra [1Tes 5, 15], aby se
zabránilo negativním myšlenkám, protože v této době žijí lidská stvoření neustále obtěžována
negativními myšlenkami, které jsou jim posílány a které nejsou plodem lidské vůle. Protože se však
lidstvo staví proti mému Synu a přijímá světské, je snadnou kořistí zla, které je neustále pokouší.
Abyste se osvobodili od pokušení, musíte konat dobro, myslet v dobru, přát si dobro
pro sebe i své bratry [2Tes 3, 13].
Nepřipusťte myšlenku, která by byla v rozporu s bratrstvím, s láskou, s odevzdaností,
se zbožňováním Nejsvětější Trojice, s oddaností všem nebeským sborům a s úctou k této Matce.
Nezapomeňte, mé děti:
MUSÍTE SE PODŘÍDIT MÉMU SYNU A NEUSTÁLE JEJ PROSIT, ABY NA VÁS BYLA VYLITA
KREV A VODA, KTERÁ VYTEKLA Z JEHO OTEVŘENÉHO BOKU NA KŘÍŽI, ABYSTE BYLY
NOSITELI DOBRA A ABY DO VÁS ZLÝ NEMOHL PRONIKNOUT SVOU ZÁKEŘNOSTÍ.
Milovaní lidé mého Syna, jděte k Němu rychle. Lidstvo visí na vlásku a vy musíte zachránit duše,
zachránit vaše duše, protože budete podrobeni těžké zkoušce těmi, kdo chtějí projevit svou moc
zbraní nad celým lidstvem.
Ale nebojte se, děti moje, můj Syn vám nedá kamení místo chleba, můj Syn přinese mannu
z nebe, aby živil své děti.
PRACUJTE A JEDNEJTE V RÁMCI DOBRA A OBDRŽÍTE DOBRO A BOŽSKÉ POŽEHNÁNÍ
POTŘEBNÉ K TOMU, ABYSTE NEPODLEHLI ZKOUŠKÁM.
Miluji vás, děti moje, přikrývám vás svým mateřským pláštěm, přikrývám vás svou láskou.
PODEJTE MI RUKU, NEBOJTE SE, JSEM UČEDNÍKEM SVÉHO SYNA A PŘEJI SI, ABYSTE
JÍM BYLY I VY.
Žehnám vám svou Láskou, žehnám vám svým ANO Bohu.
Matka Maria

2192.10. října 2022. Připomínka poselství Ježíše ze dne 25. října 2016.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

PŘICHÁZÍ POHROMA

Přichází pohroma, která je obrovská, tak rozsáhlá ve svém dopadu, že celý svět bude truchlit
s Amerikou. Tato pohroma přinese finanční krizi, nepodobající se žádné jiné před ní. Otřes způsobí,
že všichni si provedou přehled svého života. Mnoho ztracených se vrátí ke Mně,
aby se o Mně více dověděli, a vy musíte být připraveni na tento čas. Musíte být připraveni
odpovědět na jejich dotazy o Mně. Musíte jít v mých cestách, abyste před nimi tvořili příklad Mne
samého.
Brzy začnu volat více mých stárnoucích svatých ke Mně domů. Nechci, aby tuto pohromu viděli.
Jsou to ti, kteří Mi dlouho a dobře sloužili a jejich odměna v nebi je velká.
Rozsah tohoto neštěstí bude ohromující. Mnoho duší bude ztraceno v tom, co se chystá stát.
Je to mé poslední soudní předvolání světu, aby se odvrátil od svých hříchů a obrátil se ke Mně
a dal Mi své srdce.
Současně mnozí, kteří Mě znají, se odvrátí a budou Mi tuto tragedii vyčítat a odloží svou víru.
Pak Satan vstoupí do jejich srdce a jejich konec bude daleko horší než začátek.
Držte se pevně své víry, mé drahé děti, nenechejte nepřítele zmocnit se vaší duše. Zůstaňte
neochvějné, neboť jsem vás neopustil, a konec všech věcí je blízko.
Ježíš

Žid 10, 23: Pevně se držme naděje, kterou vyznáváme, protože ten, kdo nám ten slib dal, je věrný.
2Petr 2, 20-21:
20: Jestliže totiž lidé, kteří unikli z hniloby světa důkladným poznáním Pána a Spasitele Ježíše Krista,
se zase do toho zaplétají a nechávají se tím přemoci, jsou na tom hůř na konci, než byli
na začátku.
21: Bylo by pro ně lépe, kdyby nebyli vůbec poznali cestu spravedlnosti, než se s ní dobře obeznámit,
a pak se obrátit zády k svatému příkazu, v němž byli vyučeni.
2Thes 2, 2-3:
2: Nenechte si tak snadno poplést hlavu, nebo dokonce se polekat nějakou prorockou řečí nebo listem prý
od nás poslaným, že byste se domnívali, jakoby ten den Páně měl už nastat.
3: Nenechte se žádným způsobem od nikoho oklamat. Napřed totiž musí nastat odpadání a objevit
se člověk veskrz hříšný, propadlý záhubě.
Mt 28, 19-20:
19:Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého,
20: a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa.

2193. Poselství Ježíše ze dne 11. října 2022.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
TOUHA PO ÚTĚKU
Moje děti, řekl jsem vám mnoho o tom, co přijde na zem. Vidím, kdy to tíží vaši mysl.
V přicházejících časech, jak se budou události odvíjet, budete často toužit uniknout tomu,
co přichází. Dokonce i nyní toužíte uniknout, protože jste unavení.
Vězte, že celé nebe vás, kteří žijete v této době, povzbuzuje. Je to těžká doba, ale vy ji dobře
zvládnete v mé síle a Já vás dobře ochráním, dokud pro vás nenastane čas jít domů.
Držte se Mne a čerpejte ode Mne veškerou sílu, kterou potřebujete.
Ježíš
De 11, 22: Jestliže budete bedlivě a cele dbát na toto přikázání, které vám přikazuji dodržovat,
totiž abyste milovali Hospodina, svého Boha, chodili po všech jeho cestách a přimkli se k němu.
2Kr 18, 6: Přimkl se k Hospodinu, neodstoupil od něho, dbal na jeho přikázání, jak je Hospodin vydal
Mojžíšovi.
Ž 63, 9: Má duše přilnula k tobě, tvá pravice mě pevně drží.
Jr 13, 11: Jako pás přilne k bedrům muže, tak jsem k sobě přimkl celý dům izraelský a dům judský,
je výrok Hospodinův, aby se mi stali lidem, jménem, chválou a oslavou. Ale neuposlechli.
Gal 6, 9: V konání dobra neumdlévejme; neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas.

2194. Poselství Ježíše ze dne 10. října 2022.
Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com/

MŮJ DŮM ZAOPATŘÍ TOHO, KDO NEMÁ NIC

Moji lidé, miluji vás… Jak moc vás miluji!
Můj lide, jsi Mnou milován.
PŘICHÁZÍM VÁS PROZKOUMAT, PODÍVAT SE NA VAŠI PRÁCI A JEDNÁNÍ…
PROTO SE UDRŽUJTE V OBRÁCENÍ.
Tolik vzpoury mého lidu je příčinou katastrof na zemi, a přesto se některé mé děti nechtějí dívat na
to, co se děje…
Jste hloupější než hloupost sama!
Dokud nezjistíte, že se topíte v nářku, nebudete ke Mně volat.
V TÉTO CHVÍLI SE NECHCETE MODLIT ANI MNE NAVŠTĚVOVAT, POHRDÁTE MNOU,
ŽIJETE, ANIŽ BYSTE MĚ POTŘEBOVALI. LIDSTVO SE VRHLO DO PROPASTI A BUDE
SKLÍZET OVOCE SVÉ POŠETILOSTI, ODLEHLOSTI MÉHO DOMU.
Moji lidé, krev je život, ale krev, odrážející se na Měsíci, je oznámením utrpení lidstva [Joel 2, 31].
NA KRVAVÉ MĚSÍCE BYLO POHLÍŽENO JAKO NA PODÍVANOU A MUSÍM ŘÍCI, ŽE
MINULÉ KRVAVÉ MĚSÍCE A TEN, KTERÝ ZNOVU UVIDÍTE, JSOU PŘEDZVĚSTÍ
STRAŠNÉHO UTRPENÍ, kterému bude lidstvo čelit v tomto vrcholném okamžiku.
Červený měsíc přijde oblečený jako lovec, což dává význam velmi bolestivé události využití jaderné
energie. Lovec bude jednat bez okolků v čase, který jste nejméně očekávali.
Moji milovaní lidé, od onoho krvavého měsíce zvaného "lovec" se válka bude ubírat jiným směrem.
Modlete se, pracujte a jednejte v touze po dobru pro své bratry, ale nejprve musíte změnit sami
sebe, abyste mohli dávat to, co nosíte uvnitř.
Moji lidé, světová ekonomika je ve vážném úpadku.
Vyzývám vás k modlitbě, aby vás vnitřní mír přivedl k jasnému pochopení toho, co se děje.
Bez mé přítomnosti v sobě nebudete mít vnitřní pokoj [J 14, 27; J 16, 33].
Lovci vědí, kde budou lovit, a proto si předem připravují plány.
Mé děti, moji lidé:
Využijí jadernou energii, a jakmile budou tato zařízení samotného ďábla použita, vtrhne do vás
ticho, strach z vás udělá kořist ještě před příchodem ohlášených událostí.
Přírodní zdroje budou znečištěny…
Potraviny budou znečištěny…
Udeří zima a mé děti se dostanou do vzájemných bojů, horší než dravá zvířata, která jim budou
neustále ztrpčovat život.
Pozor, děti moje!
Hrozba války již není hrozbou a můj lid bude trpět.

VYZÝVÁM VÁS, ABYSTE SE PŘIPRAVILI A POMOHLI TĚM, KTEŘÍ SE PŘIPRAVIT
NEMOHOU. MŮJ DŮM ZAOPATŘÍ TOHO, KDO NEMÁ NIC.
Modlete se, mé děti, modlete se, věnujte pozornost Číně, která učiní nečekaný skok.
Modlete se, mé děti moje, modlete se za Tchaj-wan.
Modlete se, děti moje, modlete se za vedoucí představitele Ruska.
Modlete se, děti moje, modlete se za vedoucí představitele Spojených států.
Modlete se, děti moje, modlete se za vedoucí představitele Ukrajiny.
JAKO LIDSTVO JSTE VE VÁŽNÉM NEBEZPEČÍ A TY, KDO NEUVĚŘILI MÝM SLOVŮM,
V NICHŽ JSEM VÁM JIŽ DŘÍVE ŘEKL, CO SE STANE, VYZÝVÁM, ABY V TÉTO CHVÍLI
UVĚŘILI A OBRÁTILI SE.
Očekávám vás jako milující Otec.
Lidská stvoření budou ovládána.
TOTO JE MOJE POSLEDNÍ VÝZVA, ABYSTE SE MATERIÁLNĚ PŘIPRAVILI.
Ti, kdo se nemohou připravit, o ty se postarám Já.
Démoni číhají a svatý Michael s nimi bojuje.
BUĎTE POZORNÉ, DĚTI MOJE, BUĎTE POZORNÉ!
BUĎTE DĚTMI, KTERÉ JSOU MNE HODNY.
MODLETE SE, VOLEJTE, POJĎTE KE MNĚ.
Žehnám vám.
Váš Ježíš
2195. Poselství Ježíše ze dne 12. října 2022.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
ČAS VYPRŠÍ
V čase úpadku Ameriky se podmínky stanou zoufalými a jen těm, kteří se ke Mně obrátí, bude
prokázána vůbec nějaká milost. Jen málo z nich Mi odevzdá své srdce, ale mnozí to neudělají a dají
přednost své zahořklosti před mou láskou a své pýše před mou pomocí. Ti většinou rychle
zahynou, ačkoli někteří budou skomírat a dlouho trpět.
V té době nebude téměř existovat lékařská péče a naděje bude věcí minulosti. Opuštěni Mnou,
zpustošeni nepřáteli, vše kolem nich zničeno, budou mít jen málo důvodů pokračovat. Přesto
půjdou dál, protože je budu znovu a znovu vyzývat, aby činili pokání v odpovědi na vaše modlitby.

Nakonec čas vyprší a ti, kdo nečinili pokání, budou předáni pánu, jemuž se rozhodli sloužit.
Modlete se za ně, mé děti, i za ty, které neznáte, neboť jejich konec bude vskutku děsivý, pokud
Mi nedají své srdce.
Ježíš
Job 42, 10: Hospodin také změnil Jobův úděl, poté co se modlil za své přátele, a dal mu všeho dvojnásob,
než míval.
1Tim 2, 1: Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání
za všechny lidi,
Jak 5, 16: Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni.
Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého.
Ef 6, 18: V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte
za všechny bratry i za mne.
Jan 15, 7: Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám.
Jan 14, 13: A začkoli budete prosit ve jménu mém, učiním to, aby byl Otec oslaven v Synu.
Fil 4, 6: Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti
Bohu.
Řím 8, 26: Tak také Duch přichází na pomoc naší slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit,
ale sám Duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním.
Lk 18, 1: Vypravoval jim podobenství, aby ukázal, jak je třeba stále se modlit a neochabovat.
Jr 29, 11: Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky
o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti.
Mt 6, 7: Při modlitbě pak nemluvte naprázdno jako pohané; oni si myslí, že budou vyslyšeni
pro množství svých slov.
1Thes 5, 17: V modlitbách neustávejte.

2196. Poselství Ježíše ze dne 13. října 2022.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
BUDOUCNOST AMERIKY
Mé děti, většina z vás nezůstane na zemi, aby viděla budoucnost Ameriky, protože budete zde
doma se Mnou, budete se těšit ze svých nových sídel, atmosféry nebe a společenství všech svých
bratří a sester.
V budoucnu se z Ameriky Krásné stane Amerika Opuštěná, neboť ji zcela opustím, přesně jak
chtěla, když Mě vytlačila ze všech míst, dokud v ní ze Mne nezůstalo jen málo.
V budoucnu, až její nepřátelé zpustoší její dřívější krásu válkou, až vtrhnou do jejích měst
a vezmou si, co budou chtít, a povraždí její silné muže, budou se pohybovat zemí, nesouce
válečnou kořist, a zanechají za sebou jen smrt a zkázu.
Pouze těm, kdo se ke Mně přiblíží, bude v této době prokázáno milosrdenství.

Ježíš
Mt 24, 6-10
6: Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách; hleďte, abyste se nelekali. Musí to být, ale to ještě nebude
konec.
7: Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha místech.
8: Ale to vše bude teprve začátek bolestí.
9: Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno.
10: A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět;
Ez 38, 3-4
3: Řekni: Toto praví Panovník Hospodin: Chystám se na tebe, Gógu, velkokníže Mešeku a Túbalu!
4: Odvedu tě, dám ti do čelistí háky a odvleču tebe i celé tvé vojsko, koně i jezdce, všechny dokonale
vystrojené, velké shromáždění s pavézami a štíty, všechny, kdo vládnou mečem,
Ez 38, 21-23
21: Zavolám proti němu meč na všechny své hory, je výrok Panovníka Hospodina, meč jednoho se obrátí
proti druhému.
22: Vykonám nad ním soud morem a krví; spustím příval deště a kroupy jako kameny, oheň a síru na něho
a na všechny jeho voje a na množství národů, které jsou s ním.
23: Ukážu svou velikost a svatost a dám se poznat před očima mnohých pronárodů. I poznají, že já jsem
Hospodin.“
Ez 39, 23-24
23: I poznají pronárody, že dům izraelský byl přesídlen pro svou nepravost. Protože se mi zpronevěřili,
skryl jsem před nimi svou tvář a vydal je do rukou jejich nepřátel, takže všichni padli mečem.
24: Jednal jsem s nimi podle jejich nečistoty a nevěrnosti. Skryl jsem před nimi svou tvář.“

2197. Sdělení Glyndy Linkous z pátku, 14. října 2022.
DOMÉNA STRÁNEK JPH MŮŽE BÝT DNES O PŮLNOCI VYPNUTA.

Došlo k problému s obnovením domény stránek JPH (https://wingsofprophecy.blogspot.com/)
a stránky mohou být dnes o půlnoci vypnuty. Mělo by se jednat o dočasný problém, nikoliv trvalý.
Pracuji na tom, ale zatím se mi to nepodařilo vyřešit. Stále byste měli mít přístup na stránky na
adrese http://wingsofprophecy.blogspot.com.
Problém je v tom, že doménu má pod kontrolou můj smluvní IT pracovník a mně se s ním
nepodařilo navázat kontakt. Obsah stránek jsem zálohovala pro případ, že bych je musela
přesunout na jinou doménu, což v tuto chvíli vypadá pravděpodobně.
Obdržíte další e-mail s novým názvem domény a adresou URL. Pokud jste přihlášeni do tohoto
e-mailového seznamu, budete stále dostávat všechna Slova, jakmile budou zveřejněna, a všechny
aktualizace, jen nebudete moci procházet stránky, pokud nepoužijete adresu
http://wingsofprophecy.blogspot.com.
Pokud nejste přihlášeni k odběru, doporučuji přihlásit se k odběru nyní tak, že sjedete
dolů v postranním panelu a zadáte svůj e-mail tam, kde je napsáno Enter Your Email to

Sign Up for Our Mailing List - zadejte tam svůj e-mail a klikněte na Subscribe.
E- mailový seznam je určen pouze pro věci, které zveřejňuji na JPH, a pro velmi
příležitostná oznámení, jako je toto. Váš e-mail nebude nikdy pronajat ani prodán.
Je dobré se přihlásit k odběru pro dobu, která brzy nastane, až dojde k pronásledování. V určitém
okamžiku budou všechny křesťanské stránky zrušeny a jediný způsob, jak budete moci dostávat
prorocké novinky, bude prostřednictvím mailing listu.
Modlitby jsou vítány, protože vůbec nejsem IT člověk.
Glynda Linkous
Poznámka admina:
Situace se nakonec zdárně vyřešila a toto oznámení paní Glyndy Linkous je nyní ze stránky JPH
odstraněno. (V našem velmi podobném případě se stránkou www.varovani.org to tak dobře

nedopadlo).

2198. Poselství Ježíše ze dne 14. října 2022.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
MOC, KTEROU SE VÁM CHYSTÁM PROPŮJČIT
Mé děti, není způsob, jak byste porozuměli moci, kterou se chystám propůjčit těm, kdo kráčejí po
mých cestách a jimž lze důvěřovat, že v této době nezpychnou.
Ačkoli je mým dětem tolik odnímáno, ačkoli je tolik lidí proti vám, ačkoli pronásledování proti vám
den ode dne sílí, vyliji na vás svou mocnou sílu, dokud nebudete zářit jako samotné slunce.
Řekl jsem vám, že v tom, co přichází, nebudete moci skrýt skutečnost, že jste moji. To proto, že
jak kolem vás roste temnota, roste mé světlo v těch z vás, kteří se neobracejí zpět, kteří Mě nijak
nezapírají a kteří jsou ochotni konat práci, k níž jsem vás povolal.
Nežijete v lehké době, mé děti, to víte, ale je to doba velmi důležitá, doba těsně před návratem
mého Syna. Shromažďujete poslední z pokladů, které si nashromáždíte, než sem přijdete ke svému
odpočinku a odměně. Vše bylo připraveno pro váš návrat domů a celé nebe sleduje, jak
dokončujete svůj závod.
Ježíš
Jan 3, 19: Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože
jejich skutky byly zlé.
Jan 12, 35: Ježíš jim řekl: „Ještě jen na malou chvíli je světlo mezi vámi. Dokud máte světlo, neustávejte
v cestě, aby vás nepřekvapila tma; kdo chodí ve tmě, neví, kam jde.
Iz 60, 1-2
1: Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva.
2: Hle, temnota přikrývá zemi, soumrak národy, ale nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou
jeho sláva.
Mt 5, 16: Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci
v nebesích.

2199. 15. října 2022. Připomínka poselství Ježíše ze dne 9. února 2019.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
SÍLA VE VAŠICH MODLITBÁCH
Skrze modlitby mého lidu v času konce se dosáhne vítězství. Skrze přímluvy mého lidu se změní
národy a duše budou přivedeny do mého království. Pomocí pokoření sebe sama skrze půst
a modlitby bude snížena bezbožnost na vysokých místech.
Moji lidé, neuvědomujete si, jakou moc máte ve svých modlitbách. Neuvědomujete si, jakou
změnu byste mohli způsobit již nyní ve svém každodenním životě, ve výsledku těch věcí, které
vidíte a o kterých každý den diskutujete.
Kdyby moji lidé, kteří jsou voláni mým Jménem, se místo stěžování modlili, mnohé by se změnilo.
Ježíš
Ef 6, 14-18
14: Stůjte tedy 'opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti,
15: obuti k pohotové službě evangeliu pokoje'
16: a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého.
17: Přijměte také 'přilbu spasení' a 'meč Ducha, jímž je slovo Boží'.
18: V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte
za všechny bratry i za mne,
2Pa 7, 14: A můj lid, který se nazývá mým jménem, se pokoří a bude se modlit a vyhledávat mě
a odvrátí se od svých zlých cest, tehdy je vyslyším z nebes, odpustím jim jejich hřích a uzdravím jejich
zemi.

2200. 16. října 2022. Připomínka poselství Boha Otce ze dne 22. dubna 2011.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

SITUACE NEJSOU TAKOVÉ, JAKÉ SE ZDAJÍ BÝT

Děti, lidé nejsou vždy takoví, jací se zdají být. Situace ve světě nejsou takové, jak se zdají být.
S každým dalším dnem to nyní bude sílit, jak se budete blížit ke konci času. Lidé vás dokáží
oklamat a situace se tváří jako něco jiného, aby vyhovovaly záměrům lidí a nepřítele, a to natolik,
že v této době mohou být oklamáni i moji vyvolení. Dávejte pozor, abyste rozeznávaly, co se kolem
vás skutečně děje, a často hledejte mou tvář. Dávejte pozor, abyste nic nebraly za bernou minci.
S postupem času musíte být stále ostražitější, protože mnozí se budou snažit mé vyvolené
oklamat. Mnozí se vás budou snažit chytit do pasti zmatků, které přicházejí.

Moji vyvolení budou mít něco, co svět nemůže napodobit - mou slávu. Ponesou světem pomazání,
které se nepřítel pokusí zastavit, ale nebude toho schopen, neboť moji mocní andělé vás budou
chránit, až budete v této době chodit z místa na místo a svědčit o Mně.
Vězte, že jak se dny stmívají, tak můj Duch v těch, kteří jsou skutečně mými, roste do jasu.
Poznáte je podle toho, že skrze ně jasně září můj Duch. Poznáte je podle toho, že budou mít mou
lásku k celému lidstvu, a to obětavě, neboť nemilují svůj vlastní život. Nemilují svět kolem sebe.
Jejich srdce touží být zde se Mnou, a tak tomu bude velmi brzy u všech. Vskutku velmi brzy.
Má láska zůstává ve vás, mé děti. Má láska proudí k vám a skrze vás k ostatním, abyste byly
svědky mé velké lásky k celému lidstvu. Mé Nejsvětější Srdce se rmoutí nad hříchem ve světě
a Já jej musím očistit. Musím očistit svou svatou Nevěstu od všeho hříchu. Musí být přede Mnou
čistá a svatá.
Přeji si, aby každý z mých vyvolených stál připraven na svém místě. Připraveni přijmout mé
pokyny, co má každý z vás pro Mne v této době udělat. Přeji si, abyste bděli a modlili se. Modlit se
za tento hříšný svět, modlit se, abyste neupadli do pokušení, modlit se za ztracené, abych je
zachránil dřív, než bude pozdě, což pro mnohé brzy bude. Přeji si, abyste bděli - s nadějí očekávali
návrat mého Syna, čekali na svého Ženicha.
Až ve vaší blízkosti udeří katastrofa, mnozí z vás budou mít pocit, že konec světa už je tady, ale
ještě není. Ještě ne, ale ani není daleko. Mnohým z vás to tak bude připadat, až budete sledovat,
jak se váš svět, svět, jak ho znáte, kolem vás hroutí. Stůjte pevně, mé děti, neboť tyto věci se
musí stát před návratem mého Syna. Buďte pevné a připravené. Připravte se na mé příkazy,
abyste dělaly vše, k čemu jsem každé z vás v této době povolal.
Každé z vás bude hrát důležitou roli. Ach ano, mnohé z vás si myslí: "Pane, k čemu bych mohlo být
použito?" Ale Já mám pro každé z vás roli, kterou budete hrát, a budete pro Mne ovlivňovat duše.
Buďte rychlé a poslechněte Mě, když vás volám, protože zbývá jen málo času k tomu, abyste
jednaly, než bude pro mnohé na tomto světě vše ztraceno.
Mé děti, plný rozsah toho, co přichází na svět, je mnohem horší než scénáře, které jste si
představovaly. Lidská mysl nemůže plně pochopit čiré zlo, které pro vás nepřítel plánuje, ale Já
jsem již učinil opatření pro vaši ochranu. Jsou posílány legie andělů, aby v této době střežily mé
vyvolené. Ze všech stran budete obklopeny anděly, kteří za vás bojují, pomáhají vám a slouží vám.
Plánoval jsem to už dávno, protože kdybych to neudělal, žádné z vás by to nevydrželo.
Bůh Otec
Mt 24, 21-22
21Neboť tehdy nastane hrozné soužení, jaké nebylo od počátku světa až do nynějška a nikdy již nebude.
22A kdyby nebyly ty dny zkráceny, nebyl by spasen žádný člověk; ale kvůli vyvoleným budou ty dny
zkráceny.
1Petr 5, 8: Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako ‚lev řvoucí‘ a hledá,
koho by pohltil.
Iz 60, 2: Hle, temnota přikrývá zemi, soumrak národy, ale nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se
nad tebou jeho sláva.
Jan 12, 25: Kdo miluje svůj život, ztratí jej; kdo nenávidí svůj život v tomto světě, uchrání jej pro život
věčný.

Ef 5, 27: tak si on sám připravil církev slavnou, bez poskvrny, vrásky a čehokoli podobného,
aby byla svatá a bezúhonná.
Mk 13, 33: Mějte se na pozoru, bděte, neboť nevíte, kdy ten čas přijde.
Mk 14, 38: Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Duch je odhodlán, ale tělo slabé.
Lk 21, 36: Buďte bdělí a proste v každý čas, abyste měli sílu uniknout všemu tomu, co se bude dít,
a mohli stanout před Synem člověka.“
1Petr 4, 7: Konec všech věcí je blízko. Žijte proto rozumně a střízlivě, abyste byli pohotoví
k modlitbám.
Ž 34, 7: Tento ponížený volal a Hospodin slyšel, ve všem soužení byl jeho spása.
Ž 91, 11: On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách.

2201: Poselství Ježíše ze dne 17. října 2022.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
TENTO ČAS ČEKÁNÍ
Mé děti, v tomto čase čekání na začátek událostí se ke Mně přibližte. Přibližte se ke Mně, abych
mohl promluvit do vašeho ducha, co má každý z vás udělat, aby se připravil na to, co přijde příště.
Dovolte Mi, abych vás osobně vedl, a pak uvidíte, že není důvod ke strachu.
Brzy bude má Nevěsta tady doma se Mnou.
Ježíš
Jk 4, 8: Umyjte si ruce, hříšníci, a očisťte svá srdce, lidé dvojí tváře!
Žid 1, 1-2
1: Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků;
2: v tomto posledním čase k nám promluvil ve svém Synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze
něhož stvořil i věky.
Mt 7, 24: A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil
svůj dům na skále.
Jr 29, 11: Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky
o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti.
Jan 15, 4-5
4: Zůstaňte ve mně, a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni,
tak ani vy, nezůstanete-li ve mně.
5: Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť
beze mne nemůžete činit nic.
Jan 10, 27: Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou.

2202. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 16. října 2022.
Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com/

DÁVEJTE SI POZOR NA FALEŠNÉ NAUKY

Lidé mého Krále a Pána Ježíše Krista:
Jako kníže nebeských legií jsem vyslán, abych vás informoval:
NAZRÁL ČAS… TEĎ!…
JAK TO PŘEDTÍM USTANOVILA NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE A JAK VÁM BYLO ŘEČENO.
Milované děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista, Země se otřásá z hlubin a zvětšuje linie zlomů,
které způsobují zemětřesení. Země se vždy na tom či onom místě otřásala, ale nelze popřít,
že v současné době dochází k častějším pohybům a přibývá sopečných erupcí kvůli pohybům
Země.
Dávejte si pozor na falešné nauky:
BOŽÍ ZÁKON NEMŮŽE BÝT ZMĚNĚN, MYSTICKÉ TĚLO NAŠEHO KRÁLE A PÁNA JEŽÍŠE
KRISTA SI JE VĚDOMO, ŽE BOŽÍ ZÁKON JE JEN JEDEN [Ex 20, 1-17; Mt 22, 36-40]
A ŽE JEN V KŘÍŽI A V JEDNOTĚ SE MŮŽE UKÁZAT ROZSAH BOŽÍ VŮLE.
Milí věřící, je třeba, abyste se posunuli od průměrného duchovního života k plnému prožívání
spirituality víry. Boží lidé musí mít pevnou víru [1Jan 5, 4] v době, kdy stále více postupuje
dekristianizace. Úcta k Bohu v lidském stvoření velmi poklesla, což povede k velkému
pronásledování Božího lidu. Proto je víra a porozumění lidského stvoření nezbytné k tomu,
aby bylo pevné v modlitbě, protože bez modlitby není možné splynutí s Nejsvětější Trojicí.
MODLITBA JE NEZBYTNÁ A JAKO KNÍŽE NEBESKÝCH LEGIÍ VÁS UJIŠŤUJI, ŽE KAŽDÁ
PROSBA VZNESENÁ SE ZKROUŠENÝM SRDCEM JE PŘIJATA NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICÍ
A NAŠÍ KRÁLOVNOU A MATKOU POSLEDNÍCH ČASŮ.

Přijímejte Tělo a Krev našeho Krále a Pána Ježíše Krista a buďte věrní pravému učení církve
našeho Krále a Pána Ježíše Krista.
Děti Nejsvětější Trojice:
Je čas, abyste žily víru naplno, beze strachu, bez obav, bez úzkosti před postupem válečné vřavy
a bez zapomínání, že mírové smlouvy nejsou mírem, ale předstíráním národů, aby se více připravily
a došly k tomuto záměru.
VÍRA, LIDÉ BOŽÍ!
Milovaní lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
VAROVÁNÍ JE BLÍZKO, PROTOŽE VÁLKA JE BLÍZKO…
Modlete se jako Boží lidé, modlete se svatý růženec, je to jedna z modliteb, v níž spolu
s naším Králem a Pánem Ježíšem Kristem a spolu s naší Královnou a Matkou prožíváte
život, utrpení, smrt a zmrtvýchvstání našeho Krále a Pána Ježíše Krista.
Modlete se, modlete se. V Božím domě se vyhlašují chvály Nejsvětější Trojici a naší
Královně a Matce Posledních časů a hlásá se svatý růženec tváří v tvář hrozbám, které
lidstvu hrozí v souvislosti s nebeským tělesem, které se blíží se k Zemi.
Modlete se, děti Nejsvětější Trojice, modlete se za to, co se v této době děje na Zemi,
a modlete se za síly, které přejdou od hrozeb ke skutečnému zbrojení.
Modlete se, děti Nejsvětější Trojice, modlete se z celého srdce, aby se zmírnila
intenzita používání vám neznámých zbraní, je-li to Boží vůle.
Modlete se, modlitba je balzám na duši.
Žehnám vám a chráním vás.
Svatý archanděl Michael

2203. Poselství Matky Spásy ze dne 23. května 2004.
Louise Starr Tomkiel (USA), http://www.apparitionmariales.org (dnes v placeném archivu).
Více v knize "Poselství zbytku" (Download - ke stažení).
MÉ ŽÁDOSTI NEBYLY VYSLYŠENY

Louise začala přijímat poselství od naší Blahoslavené Matky Marie: "Ježíši, prosím, přikryj mě svou
nejdražší Krví."
Pak Matka Maria promluvila:
Skrze Lucii jsem požádala Svatého Otce se všemi biskupy světa o zasvěcení Ruska mému
Neposkvrněnému Srdci. Na mou žádost nikdo nereagoval.
Kdyby se zasvěcení uskutečnilo, dnes byste měli mír a ne válku. Rusko by se obrátilo
a hněv Boží spravedlnosti by byl omezen.

Kvůli neposlušnosti mého syna-kněze bude země a každý živý tvor - člověk i zvíře - žít a uvidí
zkázu, nemoci, války a vyhlazení [národů] na mnoha a mnoha místech.
Bůh mě k vám poslal, abych vás poučila o jeho Slovu a o jeho cestách. Spěšně kráčíte vstříc zkáze
lidstva a ztrátě miliard ubohých duší. Slova vaší Matky jsou ignorována a Bůh se velmi hněvá.
Bůh, náš Otec, si vybral posly po celém světě, aby šířili jeho Slovo, jeho pokyny a varování.
Vysmíváte se jeho dětem a nadále ohrožujete svůj život zde na zemi i život věčný.
Bůh nyní rozpoutá svůj hněv.
Každé místo na zemi, každý muž, žena, dítě, tvor a vše živé bude nyní žít ve strachu, protože Boží
hněv se jako kyvadlo přehoupne přes celou zemi. Mé žádosti nebyly splněny. Jednoho dne však
člověk prohlédne svou hloupost a Rusko se obrátí zasvěcením a Já, vaše Matka, zvítězím nad
Satanem a všichni zlí duchové budou odsouzeni a spoutáni v pekle. Zavládne mír!
Než se mé proroctví naplní, dojde k velké zkáze. Většina vedoucích církve mého Syna nevěří,
neposlouchá, nejsou z Ježíše. Od hierarchie až po nejnižšího kněze je víra malá.
V Ježíšově církvi dochází k velkému odpadlictví a rozkolu. Mnoho skutečných kněží zemře
z neznámých důvodů nebo bude zavražděno.
Náš Otec pošle mnoho znamení a varování, ale také mnoho zkázy. Dbejte na slova své Matky,
neboť má slova pocházejí od Boha. Modlete se. Modlete se. Modlete se. Zasvěťte se mně a Ježíši.
Čiňte pokání a odpusťte. VĚŘTE MI, když vám řeknu, že čas se nesmírně krátí! Buďte připraveni
myslí, tělem i duchem.
Mluvím k vám a přicházím k vám jako vaše Matka lásky. Zvu vás – vstupte do portálu mého
Neposkvrněného Srdce – dovolte mi, abych vás vedla, abych vás chránila před naším protivníkem,
před věčným odloučením od mého Syna a slavné Nejsvětější Trojice. Obraťte se zády k světu
a vraťte se k Ježíši!!!
Matka Maria

2204. Poselství Ježíše ze dne 20. října 2022.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
ZŮSTAŇTE PŘIPRAVENI
Mé pravé děti vidí rukopis na zdi. Rozpoznáváte znamení mého brzkého návratu a radostně jej
očekáváte. Mnozí, kteří tvrdí, že jsou moji, ale neznají Mě, tuto skutečnost popírají, a to jim
nakonec přinese utrpení. Touží po světě, a ne po Mně, a zakusí, co má přijít, pokud Mě nepoznají.
Mé drahé děti, jak toužím po tom, abyste tu byly všechny se Mnou doma! Celé nebe očekává váš
návrat domů s velkou radostí a mnoha přípravami. Na zemi už nebudete moc dlouho.
Zůstaňte připraveny k odchodu, jako by měla nevěsta čekat na svého ženicha. Některé z vás
odejdou tak, jiní jinak, ale brzy se váš čas na zemi naplní a vy necháte všechny strasti za sebou.
Přilněte ke Mně každý den víc než kdy dříve a budete připraveny.
Ježíš

Žid 10, 36: Potřebujete však vytrvalost, abyste splnili Boží vůli a dosáhli toho, co bylo zaslíbeno.
Jak 1, 12: Blahoslavený člověk, který obstojí ve zkoušce; když se osvědčí, dostane vavřín života,
jejž Pán zaslíbil těm, kdo ho milují.
Žid 12, 2: S pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Místo radosti,
která se mu nabízela, podstoupil kříž, nedbaje na potupu; proto usedl po pravici Božího trůnu.
Žid 12, 1: Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás
tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo.

2205. Poselství Ježíše ze dne 20. září 2012 v 18:59.
Jennifer (USA), http://www.wordsfromjesus.com

CO VÁS ZDRŽUJE?

Mé dítě, rozpad začal, protože velký rozvrat brzy zachvátí celý svět. Mé slzy milosrdenství padají,
ale jen málokdo reaguje na má varovná slova. Málokdo dbá na mé milosrdenství a ruku
spravedlnosti již nelze zadržet.
Pojďte, mé děti, a obraťte se k eucharistii, neboť tam jsem plně přítomen Tělem, Krví, Duší
a Božstvím. Milosti tam na vás čekají, a přesto se ptám, co vás zdržuje? Nespěte, mé děti,
raději zůstaňte bdělé, neboť přišla hodina, kdy máte být opravdu pozorné.
Modlete se, modlete se ze srdce a dovolte mé ruce, aby vás vedla po cestě ke spáse. Dovolte, aby
se vaše srdce spojilo s mým skrze svátosti, a to začíná skrze smíření. Svět se musí smířit se svým
Stvořitelem, neboť Já jsem Ježíš. Jedno po druhém vás volám, protože jedno po druhém jsem vás
utvářel v lůně vaší matky a právě lůno je ničeno sobectvím a hříšností.
Pojďte, mé děti, a usmiřte se, neboť svět se rozpadá do své vlastní hříšnosti. Příliš mnoho lidí
hledá rozkoš a ne bolest, ale jsou to vaše rozkoše, které způsobují, že vaše duše trpí. Pohlédněte
na kříž a naleznete radost, pokoj a své pravé štěstí, neboť Já jsem Ježíš. Já jsem láska, radost
a pokoj.
Pojďte, mé děti, pojďte ke Mně, neboť Já jsem váš pokoj v tomto světě, který pokoj nemá. Nyní
vyjděte a čiňte pokání, neboť pro svět přišla hodina a mé milosrdenství a spravedlnost zvítězí.
Ježíš

2206. Poselství Ježíše ze dne 30. srpna 2012 v 12:55.
Jennifer (USA), http://www.wordsfromjesus.com

DNY TEMNOTY JSOU JIŽ ZDE
Mé dítě, kde jsou mé ostatní děti? Každé z vás volám jménem, protože Já jsem Ježíš, Spasitel
světa, jediný prostředek, kterým získáte vstup do ráje.
Příliš mnoho lidí se dnes snaží usmířit špatnou věc, snaží se usmířit peníze, moc, postavení, avšak
jaký obraz dáváte světu vy? Jste zobrazením muže nebo ženy dobrých mravů? Jste osobou, která
je obhájcem pravdy a mých Přikázání?
Říkám svým dětem, že pokud nekleknete na kolena, nebudete činit pokání a modlit se ze srdce,
svět se bude kvůli své hříšnosti dál rozpadat. Příliš mnoho lidí přihlíží tomu, jak se ti, kdo nemají
morálku, snaží strhnout zbytek lidstva do hrobu temnoty.
Nedovolte Satanovi, aby vládl slávou a mocí nad vaší duší a doprovodil ji do své ohnivé
komnaty. Žijte podle pravdy a pak zvítězí radost a pokoj. Přicházím k vám, můj lide,
s poselstvím lásky, míru a milosrdenství, a to vše proto, že můj Otec ze své nekonečné
lásky dovolil tento prodloužený čas milosrdenství, kterého se mnozí nedokáží chopit.
Dny temnoty již nejsou na obzoru, ale jsou zde na výzvu lidí a jejich pyšných srdcí. Peníze se
stanou strašákem, jídlo bude omezeno a spravedlnost bude nastolena skokově.
Je vám dán jeden život, jedna duše a nevíte, v kterou hodinu přijdete a stanete před svým
Stvořitelem. Boží plán byl vlit do každého z vás, vyjděte vpřed a skrze vedení Ducha Svatého
buďte nádobou, k níž jsem vás povolal, abyste byli vykonavateli tohoto plánu.
Volám slepé a chromé, bohaté a chudé. Ve vašem životě není jediná překážka, která by vám
bránila být šiřiteli mé lásky a milosrdenství, být obránci mých Přikázání tím, že je budete žít.
Nestávejte se sami sobě překážkou, protože čas je krátký a volání mého milosrdenství se brzy
promění v ruku spravedlnosti, protože Já jsem Ježíš a mé milosrdenství a spravedlnost zvítězí.
Ježíš

2207. Poselství Boha Otce ze dne 21. října 2022.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
DÁVÁM NA VÁS POZOR

Tolik mých dětí si myslí, že mým cílem je zničit je v tom, co přichází, ale není to pravda. Mé děti,
cožpak nevíte, že kdyby zničení bylo mým cílem, mohl jsem to udělat už dávno? To váš nepřítel
vám říká tuto lež.
Mé myšlenky vůči vám byly vždy dobré. Varoval jsem vás před tím, co přichází, abyste se připravily
a byly ušetřeny věčné zkázy. Varoval jsem vás, abych vás ušetřil bídy a zármutku. Varoval jsem
vás, protože jste mé děti.

Miluji vás věčnou láskou, mé děti. Žádejte ode Mne, co chcete, jsem milující Otec. Bdím nad vámi
a vedu vás, když kráčíte svými dny. Bdím nad vámi, když spíte. Chráním vás před tolika
nebezpečími, o kterých ani nevíte, že jsou blízko. Posílám vám do cesty požehnání. Naslouchám,
když se modlíte. Dopřávám vám příležitosti k budování vaší víry, abyste byly připraveny na to,
co přijde.
Miluji vás. Toužím po dni, kdy se vrátíte ke Mně domů.
Bůh Otec
Jr 29, 11: Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji,
nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti.
Ž 32, 8: Dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš, budu ti radit, spočine na tobě mé oko.
Ge 28, 15: Hle, já jsem s tebou. Budu tě střežit všude, kam půjdeš, a zase tě přivedu do této země.
Nikdy tě neopustím, ale učiním, co jsem ti slíbil.

2208. 22. října 2022. Připomínka poselství Ježíše ze dne 17. února 2016.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
ZKLAMÁNÍ
Nedovolte, aby zklamání ztemnilo vaše dny, mé děti, neboť Já jsem mocný Bůh, dobře schopný
obrátit jakoukoli situaci k vašemu prospěchu, a líbí se Mi to pro ty, kdo Mně slouží.
I když se vám ostatní staví na odpor nebo odmítají chodit v lásce, i když vaše talenty a schopnosti
nejsou uznávány, i když bezmocně sledujete sebedestruktivní chování někoho ve vaší blízkosti
a cítíte, že už není naděje, není vše ztraceno.
S potěšením vlévám naději do beznadějných situací. Jsem Mistr rekonstrukce. To, co nepřítel zbořil
a zanechal v troskách a popelu, není pro Mne žádnou výzvou, abych znovu vytvořil ve vznešenosti
a velikosti.
Dejte mi svou beznaděj. Dám vám krásu místo popela.
Ježíš

Řím 8, 28: Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho
rozhodnutí.
Ž 25, 3: Ano, nebude zahanben, kdo skládá naději v tebe, zahanbeni budou věrolomní, vyjdou s prázdnou.
Řím 10, 11: neboť Písmo praví: ‚Kdo v něho věří, nebude zahanben.‘
1Petr 2, 6: Neboť v Písmu stojí: ‚Hle, kladu na Siónu kámen vyvolený, úhelný, vzácný; kdo v něj věří,
nebude zahanben.‘
Ez 37, 2-10
2: A provedl mě kolem nich. A hle, na té pláni bylo velice mnoho kostí a byly velice suché.
3: I otázal se mne: "Lidský synu, mohou tyto kosti ožít?" Odpověděl jsem: "Panovníku Hospodine,
ty to víš."
4: Tu mi řekl: "Prorokuj nad těmi kostmi a řekni jim: Slyšte, suché kosti, Hospodinovo slovo!

5: Toto praví Panovník Hospodin těmto kostem: Hle, já do vás uvedu ducha a oživnete.
6: Dám na vás šlachy, pokryji vás svalstvem, potáhnu vás kůží a vložím do vás ducha a oživnete.
I poznáte, že já jsem Hospodin."
7: Prorokoval jsem tedy, jak mi bylo přikázáno. A zatímco jsem prorokoval, ozval se hluk, nastalo dunění
a kosti se přibližovaly jedna ke druhé.
8: Viděl jsem, jak je najednou pokryly šlachy a svaly a navrch se potáhly kůží, avšak duch v nich ještě
nebyl.
9: Tu mi řekl: "Prorokuj o duchu, lidský synu, prorokuj a řekni mu: Toto praví Panovník Hospodin:
Přijď, duchu, od čtyř větrů a zaduj na tyto povražděné, ať ožijí!"
10: Když jsem prorokoval, jak mi přikázal, vešel do nich duch a oni ožili. Postavili se na nohy a bylo to
převelmi veliké vojsko.

2209. 23. října 2022. Připomínka poselství Ježíše ze dne 18. dubna 2011.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
HLÁSEJTE MNE NYNÍ
"Je čas to vyhlásit. Vyhlašujte, co jsem vám dal. Prohlašujte, že to, co jsem vám řekl, uskutečním.
Vyhlašujte to, neboť nyní se to jistě stane v životě všech mých dětí, které zůstaly na úzké cestě."
"Vyhlašujte Mi nyní s vírou věci, které jsem vám slíbil a o které jste s vírou stáli. Aby je vám
nepřítel nemohl vzít, prohlašujte také, že jsou vaše, neboť v nich nyní jistě budete kráčet."
"Ti, které jsem připravil, již nezůstanou ve stínu, neboť jas mé slávy, který skrze ně září, již
nemůže být skryt. Toto je čas mých vyvolených a Já nyní odstraním závoj z očí těch, kteří jsou
kolem vás, mé děti, a oni uvidí, kdo skutečně jste - kým jste byli stvořeni být, kým jste ve Mně."
"Připravte se. Připravte se zářit a připravte se na vše, co to bude obnášet. Připravte se organizovat
a spravovat vše, co vám vkládám do rukou a do vaší moci."
"Kráčejte v moudrosti a spravujte ji moudře. Kráčejte přede Mnou v čistotě srdce a mysli. Kráčejte
přede Mnou v píli. Kráčejte přede Mnou ve vytrvalosti a neochabujte na cestě, na niž jsem vás
povolal, ani z úkolů, které jsem vám dal, neboť nyní není čas k otálení."
"Ve vašem životě se nyní začnou odehrávat události, které přinesou změny, jež vás umístí do
služeb, které jsem pro vás vybral. Zůstaňte v proudu mého Ducha. Budete žasnout nad tím, jak
dokonale jsem schopen vše uskutečnit, jak jsem vám slíbil, že to udělám, a radost v této době
předstihne únavu ve vašich srdcích a duších."
Ježíš
Iz 42, 9: Hle, už nastalo, co bylo na počátku, teď oznamuji nové věci. Dříve než vyraší,
vám je ohlašuji.
1Kor 4, 2: Od správců se nežádá nic jiného, než aby byl každý shledán věrným.
Př 4, 23: Především střez a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život.

Fil 4, 8: Konečně, bratří, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté,
cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu.
Iz 61, 3: Pozvednout truchlící na Sijónu, dát jim místo popela na hlavu čelenku, olej veselí
místo truchlení, závoj chvály místo ducha beznaděje. Nazvou je "Stromy spravedlnosti"
a "Sadba Hospodinova" k jeho oslavě.

2210. Poselství Ježíše ze dne 24. října 2022.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
JÁ JSEM BŮH

Mé děti, ve vašem světě se brzy všechno změní. Tyto změny přijdou nečekaně a bez jakéhokoli
varování. Jeden den bude život probíhat tak, jak probíhá nyní, a druhý den nastane chaos.
Vypukne válka a nic už nebude jako dřív.
Nyní nemůžete vědět, co toto období přinese na váš práh. Přeji si, abyste nedovolili strachu
vstoupit do svých srdcí. Bát se znamená věřit slovům nepřítele více než mým. Já jsem Bůh nad
každou situací a jsem Bůh nad vašimi situacemi. Nebojte se, mé děti.
Jste moji a Já s vámi v tomto období kráčím na každém kroku cesty.
Ježíš
Jak 4, 7: Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží
se k vám.
1Petr 5, 8: Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako ‚lev řvoucí‘ a hledá,
koho by pohltil.
Iz 41, 10: Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu,
pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.
Joz 1, 9: Nepřikázal jsem ti snad: Buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se, neboť Hospodin,
tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš?
Iz 41, 13: Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, držím tě za pravici, pravím ti: 'Neboj se, já jsem tvá pomoc.'

2211. Poselství Ježíše ze dne 25. října 2022.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

OTŘESY A ROZCHODY
Mé děti, připravte se. Příští období přinese mnoho nečekaných překvapení. Bude odhaleno mnoho
pravd, o kterých si možná budete přát, abyste je neznaly. Dělám to proto, abyste byly v právě
přicházejícím období ve větším bezpečí.

V tomto období zvratu zažijete otřesy a rozchody ve vztazích, které jsou vám blízké. Posílám otřesy
do vztahů, abych vám ukázal, co je třeba odhalit.
Pokud důvěřujete někomu nedůvěryhodnému, odhalím to. Pokud se za úsměvem skrývá falešný
přítel, odhalím to. Odhalím to, co mé děti potřebují vědět, aby byly v nadcházejícím čase v bezpečí,
ale některá z těchto odhalení vám mohou způsobit bolest.
Ježíš

Mt 10, 21-13
21: Vydá na smrt bratr bratra a otec dítě, povstanou děti proti rodičům a připraví je o život.
22: Budou vás všichni nenávidět pro mé jméno; ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.
23: Když vás budou pronásledovat v jednom městě, prchněte do jiného; amen, pravím vám,
že nebudete hotovi se všemi izraelskými městy, než přijde Syn člověka.
Mt 10, 34-39
34: Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč.
35: Neboť jsem přišel postavit syna proti jeho otci, dceru proti matce, snachu proti tchyni;
36: a nepřítelem člověka bude jeho vlastní rodina.
37: Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mne hoden; kdo miluje syna nebo dceru
víc nežli mne, není mne hoden.
38: Kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden.
39: Kdo nalezne svůj život, ztratí jej; kdo ztratí svůj život pro mne, nalezne jej.

2212. Poselství Ježíše ze dne 26. října 2022.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
VÁŠ ZÁVĚREČNÝ ZÁVOD
Děti moje, připravte se na svůj poslední závod, neboť konec je před vámi. Brzy opustíte zemi
a přesunete se do svého domova zde v nebi se Mnou.
Zlo kolem vás vzrostlo a brzy pro vás země nebude tím nejlepším místem. Začněte tam balit,
(dokončovat své poslední úkoly), protože vám zbývá málo času.
Jste připraveni rozloučit se se svým životem na Zemi? Jste připraveni opustit vše, co jste tam znali?
Dokážete tam zanechat ty, které milujete, abyste přišli a žili se Mnou?
Ježíš
1Kor 9, 24: Nevíte snad, že ti, kteří běží na závodní dráze, běží sice všichni, ale jen jeden dostane cenu?
Běžte tak, abyste ji získali!
Fil 3, 13-14:
13: Bratří, já nemám za to, že jsem již u cíle; jen to mohu říci: zapomínaje na to, co je za mnou, upřen
k tomu, co je přede mnou,

14: běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu, jíž je Boží povolání v Kristu Ježíši.
Žid 12, 1-3
1:Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás tak
snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo,
2: s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Místo radosti, která se
mu nabízela, podstoupil kříž, nedbaje na potupu; proto usedl po pravici Božího trůnu.
3: Myslete na to, co všecko on musel snést od hříšníků, abyste neochabovali a neklesali na duchu.
2Tim 4, 7-8
7: Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru zachoval.
8: Nyní je pro mne připraven vavřín spravedlnosti, který mi dá v onen den Pán, ten spravedlivý soudce.
A nejen mně, nýbrž všem, kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod.

2213. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 23. října 2022.
Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com/

KDO ZAÚTOČÍ NA ŘÍM?

Lide mého Krále a Pána Ježíše Krista:
JSI MILOVANÝ NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICÍ, MILOVANÝ NAŠÍ KRÁLOVNOU A MATKOU
POSLEDNÍCH ČASŮ.
Praxe naplňování Božího Zákona je pevným základem, na němž každá lidská bytost
posiluje svou spiritualitu, a proto je její víra pevná a silná.
Děti mého Krále a Pána Ježíše Krista:

Současná móda je ohavná. Ženy a jejich nahota vyjadřují dobu, v níž se lidstvo nachází. Muži se
oblékají jako ženy, do hedvábných šatů…
LIDSTVO SI NEUVĚDOMUJE, ŽE TOTO JE DOBA DUCHA SVATÉHO, V NÍŽ BY BOŽÍ DÍTĚ
MOHLO DŮSTOJNÝM ŽIVOTEM DOSÁHNOUT VĚTŠÍHO ROZLIŠOVÁNÍ VE SVÉ PRÁCI
A JEDNÁNÍ DÍKY MILOSTI DUCHA SVATÉHO.
Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
Chybí formace křesťanů, abyste byli skutečně věrnými Božími dětmi a tvory víry.
Nemluvím k vám o rozvoji velkých učenců, ale o formování učedníků našeho Krále a Pána Ježíše
Krista [Mt 28, 19-20], jejichž víra se posiluje ve vztahu nekonečné Boží lásky ke každému člověku.
V TÉTO CHVÍLI JE PŘÍTOMNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE A NAŠÍ KRÁLOVNY A MATKY
V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA NEZBYTNÁ.
Zažívá už lidstvo hladomor? Ten bude narůstat a rozšíří se ze země do země, až zahrne celý svět.
Ruka člověka s velkou mocí způsobí, že lidstvo zakusí následky použití zbraní, které povedou lidstvo
k největšímu chaosu. Smrt bude projíždět Zemí a zanechávat za sebou stopu utrpení.
Modlete se, Boží děti, modlete se, Země je ve svém nitru v neustálém pohybu, který
bude stoupat na povrch.
Modlete se, Boží děti, modlete se, lidstvo se blíží k válce. Bude to nejhorší noční můra,
jakou kdy tato generace zažila.
Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
V TÉTO DOBĚ DUCHA SVATÉHO BUDE TATO GENERACE PROŽÍVAT NEJVĚTŠÍ NOČNÍ
MŮRY A PRO LIDSTVO PŘIJDE NEJVĚTŠÍ POŽEHNÁNÍ [J 16, 13-14].
Kdo zaútočí na Řím?
Děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista, žehnám vám. Vyzývám vás k pokání, k návratu na cestu
věčné Pravdy. Vyzývám vás, abyste se nebáli, ale abyste se vnitřně změnili pod vedením Naší
Královny a Matky posledních časů.
Nebojte se, buďte pevnější ve víře.
Svatý archanděl Michael

2214. Poselství Ježíše ze dne 27. října 2022.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
ŽÁDNÝ DOBRÝ ÚMYSL
Mé děti, říkal jsem vám o nárůstu světla a temnoty v každém člověku, ale nyní to posouvám na
novou úroveň, abyste vy, které pro Mne pracujete, poznaly pravdu o každém člověku ve vaší
blízkosti.
Začínám exponenciálně zvětšovat světlo a temnotu uvnitř každého z těch, kdo tvrdí, že jsou moji.
Udělám rychlé dílo a uvidíte, jak se nyní projeví, ať už v dobrém, nebo ve zlém.
Pokud mají více světla než temnoty, budou v této době zářit jasně jako slunce. Mají-li více temnoty,
uvidíte, jak se v jejich slovech a činech projevuje zlo a špatnost, a bude to jasné.
Buďte ve střehu, mé děti, neboť někteří z těch, kdo jsou vám nablízku, nejsou těmi, za koho se
vydávají, a nemají vůči vám dobré úmysly, jak by chtěli, abyste věřily.
Ježíš
2Tim 3, 13: Avšak se zlými lidmi a podvodníky to půjde stále k horšímu, neboť klamou jiné i sebe.
Joz 9, 3-13
3: I obyvatelé Gibeónu se doslechli, jak Jozue naložil s Jerichem a Ajem.
4: Vymyslili si tedy také lest, že půjdou a budou se vydávat za poselstvo. Vložili na osly vetché pytle
a zpuchřelé, popraskané a svazované vinné měchy,
5: na nohou měli vetché spravované střevíce a na sobě odřené pláště. I všechen chléb, jímž se zásobili,
byl vyschlý a rozdrobený.
6: Tak přišli k Jozuovi do tábora v Gilgálu a řekli jemu i mužům izraelským: "Přišli jsme z daleké země.
Uzavřete s námi smlouvu!"
7: Ale izraelští muži Chivejcům odpověděli: "Možná, že sídlíte mezi námi; jakpak bychom mohli s vámi
uzavřít smlouvu!"
8: Řekli nato Jozuovi: "Jsme tvoji otroci." Jozue se jich otázal: "Kdo jste a odkud přicházíte?"
9: Odpověděli mu: "Z velmi daleké země přišli tvoji otroci za jménem Hospodina, tvého Boha. Slyšeli jsme
o něm zprávy, co všechno učinil v Egyptě
10: a jak naložil s dvěma emorejskými králi v Zajordání, s chešbónským králem Síchonem a s bášanským
králem Ógem z Aštarótu.
11: Naši stařešinové a všichni obyvatelé naší země nás vyzvali: 'Vezměte si s sebou zásoby na cestu, jděte
jim vstříc a řekněte jim: Jsme vaši otroci. Uzavřete s námi smlouvu.'
12: Toto je náš chléb. Byl ještě horký, když jsme se jím zásobili při odchodu z našich domů, než jsme se
vydali k vám. A teď se podívejte: je vyschlý a rozdrobený.
13: A tyto vinné měchy byly nové, když jsme je plnili. Podívejte se, jak popraskaly. A toto jsou naše pláště
a střevíce; zvetšely, protože cesta byla velmi dlouhá.“
1Sam 21, 14: Proto před nimi změnil své chování, jednal v jejich rukou jako potřeštěný, dělal značky na
vrata brány a pouštěl po bradě sliny.

2Sam 13, 6: Amnón tedy ulehl a předstíral nemoc. Král se na něho přišel podívat. Amnón králi řekl:
"Nechť přijde prosím má sestra Támar a udělá před mýma očima dvě srdíčka, abych se z její ruky posilnil."
2Sam 14, 2: Poslal tedy Jóab do Tekóje pro moudrou ženu a řekl jí: "Předstírej smutek, oblékni si
smuteční šaty a nemaž se olejem. Vydávej se za ženu, která již po mnoho dní drží smutek nad mrtvým.
1Kr 14, 5: Ale Hospodin Achijášovi řekl: "Hle, přišla žena Jarobeámova dotázat se tě na slovo o svém synu,
který je nemocen. Promluvíš k ní tak a tak. Až přijde, bude se vydávat za někoho jiného."
Př 13, 7: Leckdo se vydává za bohatého, ačkoli nic nemá, někdo se vydává za chudého, a má velké jmění.
Mk 12, 40: Vyjídají domy vdov a dlouho se naoko modlí. Ty postihne tím přísnější soud.
Lk 20, 20: Nespustili ho však z očí. Poslali své lidi, kteří měli předstírat, že to myslí upřímně,
aby jej přistihli při výroku, pro nějž by ho mohli vydat vladařově moci a soudu.

2215. Poselství Ježíše ze dne 28. října 2022.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
MNOHO ÚTOKŮ
Můj nepřítel podnikl v této době mnoho útoků proti mému lidu. Pocítili jste útoky ve svých vztazích,
zaměstnání, manželstvích a financích. Ví, co vám nejvíce ublíží a jak vás udržet rozrušené po
dlouhou dobu.
Moji lidé, nemusíte tyto útoky snášet, pokud jste ochotní bojovat. Zanechal jsem vám zbraně,
s nimiž můžete bojovat. Kde jsou? Proč jich nevyužíváte?
Nejste-li ochotni se proti němu postavit, utrpíte vskutku v tomto čase mnoho ztrát.
Ježíš
2Kor 10, 4-6
4: Zbraně našeho boje nejsou světské, nýbrž mají od Boha sílu bořit hradby. Jimi boříme lidské výmysly
5: a všecko, co se v pýše pozvedá proti poznání Boha. Uvádíme do poddanství každou mysl, aby byla
poslušná Krista,
6: a jsme připraveni potrestat každou neposlušnost, dokud vaše poslušnost nebude úplná.
Lk 18, 7-8
7: Což teprve Bůh! Nezjedná on právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i nocí volají, i když jim
s pomocí prodlévá?
8: Ujišťuji vás, že se jich brzo zastane. Ale nalezne Syn člověka víru na zemi, až přijde?“
Zj 3, 10-11
10: Protože jsi zachoval mé slovo a vytrval, zachovám tě i já v hodině zkoušky, která přijde na celý svět
a prověří obyvatele země.
11: Přijdu brzy; drž se toho, co máš, aby tě nikdo nepřipravil o vavřín vítěze.

2216. 29. října 2022. Připomínka poselství Ježíše ze dne 10. prosince 2020.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

DOBRO, NEBO ZLO

Mé děti, přeji si, abyste si vzpomněly, zatímco uplývá poslední čas, že vše, co vidíte, je prastarý
boj mezi dobrem a zlem. Každá volba, kterou učiníte, je dobrá, nebo zlá. Je to život, nebo smrt.
Není nic mezi tím.
Každé slovo, které řeknete, je život, nebo smrt. Každá činnost, jíž se zabýváte, je dobrá, nebo zlá.
Vzpomeňte si na váš cíl a připomeňte si, že jste moje a nechávejte to vidět ve všem,
co říkáte a děláte – za všech okolností.
Tak nebudete litovat, až váš čas vyprší, a budete stát přede Mnou a skládat Mi účty.
Ježíš

1Kor 15, 33: Neklamte se: špatná společnost kazí dobré mravy.
Př 3, 7: Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať.
Řím 2, 6-8
6: On odplatí každému podle jeho skutků.
7: Těm, kteří vytrvalostí v dobrém jednání hledají nepomíjející slávu a čest, dá život věčný.
8: Ty však, kteří prosazují sebe, odpírají pravdě a podléhají nepravosti, očekává hněv a trest.
Řím 12, 21: Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem.
Iz 5, 20: Běda těm, kdo říkají zlu dobro a dobru zlo, kdo vydávají tmu za světlo a světlo za tmu, kdo
vydávají hořké za sladké a sladké za hořké!

2217. Poselství Ježíše ze dne 30. října 2022.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
NEPŘÁTELSKÉ ÚZEMÍ

Brzy začne celosvětové probuzení, které Pán nazývá svým Probuzením poslední sklizně. Církev,
s níž jsem spojena, dostala před mnoha lety proroctví, že ji zasáhne velké probuzení. Také se
objevila i další proroctví. Pán řekl, že to bude probuzení typu Azusa Street, což znamená mnoho
zázraků.
Věřím, že toto Slovo se vztahuje ke konečnému probuzení sklizně, které se Pán chystá zahájit
po celém světě. Bude naplněno zázraky, jaké jsme nikdy neviděli, aby pomohlo nevěřícím uvěřit
a odevzdat svá srdce Ježíši. Musíme se připravit na to, abychom tomuto probuzení pomohli - tím,
že budeme posilovat svou víru, znalost Božího Sova a duchovního boje a že ze svého života

odstraníme všechny známé hříchy. Toto Slovo se vztahuje na konečné Probuzení sklizně na celém
světě.
O každé vítězství budete muset bojovat. Satanovy útoky budou neúprosné. Bude útočit na vás,
na církev, na budovy, na vaše vozidla i na lidi, kterým sloužíte.
Musíte bojovat dobře a musíte bojovat společně.
Ti z vás, kteří mají ve svém životě hřích, při těchto útocích padnou. Nemohu vás ochránit v tom,
čemu dáváte souhlas a pouštíte do svého života.
Odměna je velká pro ty, kteří jsou ochotni obětovat tělesné potěšení a hřích, ale jejich počet mezi
vámi, kteří to udělají a budou bojovat bitvy, k nimž jsou povoláni, je malý. (Pán tedy říká, že jen

málo z vás je skutečně ochotno obětovat a odložit své hříchy a bojovat potřebné bitvy).

Počet vás, kteří nechodíte v pýše, je malý a Satan ví, kdo jsou pyšní a jak vás přimět k pádu.

(Satan tedy ví, kdo z vás je pyšný a jak vás přimět k pádu kvůli vaší pýše).
Čiňte pokání a odvraťte se od hříchu, jinak ponesete následky.
Ježíš

Joz 23, 10: Jediný z vás bude schopen pronásledovat tisíc mužů, protože Hospodin, váš Bůh, bojuje
za vás, jak vám přislíbil.
Lv 26, 8: Pět z vás jich bude pronásledovat sto a sto z vás jich bude pronásledovat deset tisíc.
Tak padnou vaši nepřátelé před vámi mečem.
Řím 6, 23: Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu.
2Kor 2, 10-11
10: Komukoli něco odpustíte, odpustím i já. A když já něco odpouštím – mám-li co odpouštět – činím
to před tváří Kristovou kvůli vám,
11: aby nás satan neobelstil; jeho úskočnost přece známe.
1Petr 5, 8: Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako 'lev řvoucí ' a hledá, koho
by pohltil.
Ef 6, 10-20
10: A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci.
11: Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům.
12: Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá
tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla.
13: Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno
překonat a obstát.
14: Stůjte tedy 'opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti,
15: obuti k pohotové službě evangeliu pokoje'
16: a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého.
17: Přijměte také 'přilbu spasení ' a 'meč Ducha, jímž je slovo Boží '.
18: V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte
za všechny bratry i za mne,

19: aby mi bylo dáno pravé slovo, kdykoliv promluvím. Tak budu moci směle oznamovat tajemství
evangelia,
20: jehož jsem vyslancem i v okovech, a svobodně je zvěstovat, jak je mi uloženo.

2218. 31. října 2022. Připomínka poselství Ježíše ze dne 29. srpna 2018.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

POVÝŠEN V ČASE SOUŽENÍ

Daniel byl předveden před krále Belšasara, aby vyložil nápis na zdi. Tu noc král Belšasar ztratil své
království, když byl napaden Médy.
Tak [médský] král Darius převzal království a Daniel byl jmenován jedním ze tří správců říše a byl
upřednostňován pro svůj skvělý charakter. Pak ti ostatní hledali způsob jak se Daniela zbavit,
protože byli žárliví, že mu byla dávána přednost kvůli jeho výborné povaze.
Daniel měl mimořádného ducha, protože poslouchal a následoval jen Boha.
Protože Daniel měl skvělého ducha, jelikož dělal, co bylo správné, Satan vstoupil do srdcí těch
kolem něho a pokusil se ho zabít.
Pán mi ukázal, že někteří z vás budou brzy povýšeni do vedoucích pozic – budete vysoce
postavení. A bude vám dána volba, zda také dovolíte svému srdci se povýšit, stát se pyšným na
své nové postavení, nebo zůstanete pokorní.
Stanete-li se pyšní, ďáblu bude dovoleno zničit vaše postavení a vy zaplatíte velkou cenu.
Půjdete-li v ctnosti jako Daniel, Pán říká, že budete pronásledováni. Pronásledování bude silné a vy
z toho nebudete mít radost, ale VELICE vám to zvýší odměnu, jak na zemi, tak i v nebi.
Pán říká, abych vám sdělila:
Vyberte si v tento den, komu budete sloužit – posvěťte Pána Boha ve svém srdci a buďte vždy
připraveni dát odpověď každému, kdo se vás bude ptát na důvod naděje, která je ve vás, spolu s
mírností a obavou, neboť bude od vás vyžadována odpověď.
To je jen začátek času soužení, přichází toho mnohem víc. Musíte se naučit být vždy připraveni.
Musíte se naučit jít v odvaze, neboť mnozí zemřou kvůli odpovědi, kterou dají, a nikdo nebude
vědět, kdy přijde jeho čas, otevře-li svá ústa, aby mluvil.
Ježíš

Ž 75, 6-7
7: Nikdo od východu, nikdo od západu, nikdo od hornaté pouště,
8: Jenom Bůh je soudce: jednoho poníží, druhého povýší.
1Petr 3, 15: Mějte v srdci posvátnou úctu ke Kristu jako k Pánu a buďte stále připraveni obhájit se před
každým, kdo se vás ptá po důvodech vaší naděje, ale ovšem s jemností a ostýchavostí.

Mt 5, 10: Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jim patří nebeské království.
2Tim 3, 12: Tak i všichni ostatní, kdo chtějí zbožně žít v Kristu, musejí podstupovat pronásledování.
Joz 1, 9: Nepřikázal jsem ti snad: "Buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se, neboť Hospodin, tvůj
Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš?"

2219. Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 29. října 2022.
Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com/

ŽIJETE VE VÁLCE O VAŠE DUŠE

Moji milovaní lidé, lidé mého Nejsvětějšího Srdce:
Žehnám vám vírou…
Žehnám vám nadějí…
Žehnám vám láskou…
ŽIJETE V DUCHOVNÍ VÁLCE, VE VÁLCE MEZI DOBREM A ZLEM, VE VÁLCE O DUŠE,
O VAŠE DUŠE.
Jste součástí lidstva a součástí dějin spásy, proto si musíte uvědomit, v jakém vrcholném období
žijete, a nepřehlížet duchovní změny, které musí v této době převládnout.
Je důležité, abyste znali Starý zákon, aby vám to, co se děje v této době, nebylo cizí. Uvědomte si
zázrak lásky mé skutečné přítomnosti v eucharistickém pokrmu a v mém lidu, který chráním.
Některé z mých dětí mají velké intelektuální schopnosti, ale nebojují proti svému osobnímu egu,
aby se proměnily v bytosti víry, lásky, laskavosti, klidu, útěchy a lásky k bližnímu, které jsou tak
potřebné v tomto kritickém okamžiku, v němž se nacházejí.

Počasí si v každém ročním období zachovává své výkyvy a silné působení, což vede k nejkrutější
zimě.
Modlete se, děti, modlete se za Rusko, Spojené státy, Ukrajinu a Čínu.
Modlete se, děti, modlete se za Indii, trpí přírodou.
Modlete se, děti, modlete se, zbraně zastaví lidstvo.
Modlete se, děti, modlete se, sopky zvyšují svou aktivitu.
Modlete se, děti, modlete se, Latinská Amerika trpí, Já trpím za ni. Braňte víru, modlete
se srdcem.
Moji lidé, moji milovaní lidé:
BUDETE ŠOKOVÁNI NÁHLÝM ČINEM VYUŽITÍ JADERNÉ ENERGIE, KTERÝ MĚ PŘIMĚJE
JEDNAT S MOU SPRAVEDLNOSTÍ.
NEDOVOLÍM, ABY LIDSKÝ TVOR ZNIČIL SÁM SEBE, ANI ABY ZNIČIL STVOŘENÍ.
Probuďte se, nespěte, probuďte se, mé děti!
Moje Blahoslavená Matka vás chová ve svém Neposkvrněném Srdci. Tato Matka, která miluje své
děti, vám dává svůj dech a svou ochranu.
Můj lide: VÍRA, VÍRA, VÍRA!
STOJÍM PŘI VÁS TÍM, ŽE VÁS OSVOBOZUJI OD ZLÉHO.
MUSÍTE MI TO DOVOLIT, PROSTE O TO S VÍROU.
Modlete se, můj lid se musí přimlouvat za lidstvo.
Má Láska zůstává v každém z vás. Chráním vás.
Váš Ježíš
2220. Poselství Ježíše ze dne 1. listopadu 2022.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
POVÝŠENÍ V POSLEDNÍ SEZÓNĚ
Někteří z vás uvažovali o zkouškách, které jste přetrpěli. Přemýšleli jste, proč se okolnosti
najednou staly tak těžkými, proč jsou lidé kolem vás tak hrubí.
Mé děti, nepoznáváte známky mého zušlechťování? Leštím vás, abych vás mohl mocně použít ke
své slávě v posledním období, než budou mé děti vzaty ze země.
Váš čas už tady téměř vypršel, ale je třeba zachránit ještě další duše a Já chci být oslaven.

Odevzdejte Mi své životy a svá těla jako živou oběť a sledujte, co udělám!
Ježíš

Mt 16, 24-26
24: Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům: "Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj
mne.
25: Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však ztratí svůj život pro mne, nalezne
jej.
26: Jaký prospěch bude mít člověk, získá-li celý svět, ale svůj život ztratí? A zač získá člověk svůj život
zpět?"
Řím 12, 1-3
1: Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou
oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba.
2: A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat,
co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.
3: Každému z vás říkám na základě milosti, která mi byla dána: Nesmýšlejte výš, než je komu určeno, ale
smýšlejte o sobě střízlivě, podle toho, jakou míru víry udělil každému Bůh.
1Petr 1, 6-9
6: Z toho se radujte, i když snad máte ještě nakrátko projít zármutkem rozmanitých zkoušek,
7: aby se pravost vaší víry, mnohem drahocennější než pomíjející zlato, jež přece též bývá zkoušeno
ohněm, prokázala k vaší chvále, slávě a cti v den, kdy se zjeví Ježíš Kristus.
8: Ač jste ho neviděli, milujete ho; ač ho ani nyní nevidíte, přec v něho věříte a jásáte nevýslovnou,
vznešenou radostí,
9: a tak docházíte cíle víry, spasení duší.
Zj 3, 16-21
16: Ale že jsi vlažný, a nejsi horký ani studený, nesnesu tě v ústech.
17: Vždyť říkáš: Jsem bohat, mám všecko a nic už nepotřebuji! A nevíš, že jsi ubohý, bědný a nuzný, slepý
a nahý.
18: Radím ti, abys u mne nakoupil zlata ohněm přečištěného, a tak zbohatl; a bílý šat, aby ses oblékl
a nebylo vidět tvou nahotu; a mast k potření očí, abys prohlédl.
19: Já kárám a trestám ty, které miluji; vzpamatuj se tedy a čiň pokání.
20: Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním
večeřet a on se mnou.
21: Kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na trůn, tak jako já jsem zvítězil a usedl s Otcem na jeho
trůn.

2221. Poselství Ježíše ze dne 2. listopadu 2022.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
SKLIZEŇ DUŠÍ
Mým dětem, které tak trpělivě čekaly, aby se dověděly, jaký je jejich úkol v těchto časech konce –
Nebojte se, pro každé mám práci.

Nebudete opominuty. Neboť neřekl jsem, že žeň je hojná, ale dělníků je málo? A tak to také je.
Buďte vždy připraveny být povolány do mé poslední sklizně duší.
Ježíš
Mt 9, 37-38
37: Tehdy řekl svým učedníkům: "Žeň je velká, dělníků málo.
38: Proste proto Pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň!"
Mt 13, 30: Nechte, ať spolu roste obojí až do žně; a v čas žně řeknu žencům: "Seberte nejprve plevel
a svažte jej do otýpek k spálení, ale pšenici shromážděte do mé stodoly."
Mt 13, 39: Nepřítel, který jej nasel, je ďábel. Žeň je skonání věku a ženci jsou andělé.
Zj 14, 14-16
14: A viděl jsem, hle, bílý oblak, a na oblaku sedí někdo jako Syn člověka, na hlavě má korunu ze zlata
a v ruce ostrý srp.
15: Vtom další anděl vyšel z chrámu a mocným hlasem zavolal na toho, který seděl na oblaku: "Pošli svůj
srp a začni žeň, protože nastala hodina žně a úroda země dozrála."
16: A ten, který seděl na oblaku, hodil svůj srp na zem, a země byla požata.

2222. Poselství Ježíše ze dne 3. listopadu 2022.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
MNOHO PRÁCE, KTEROU JE TŘEBA UDĚLAT
V tomto čase zvětším počet snů, vizí a slov daná mým přátelům prorokům.
Přeji si, aby si všechny mé děti uvědomily pokročilost této hodiny, neboť je třeba vykonat ještě
mnoho práce, aby mohla přijít poslední sklizeň.
Zaujměte svá místa, děti, a věnujme se záležitostem záchrany duší.
Ježíš

Mt 9, 37-38
37: Tehdy řekl svým učedníkům: "Žeň je velká, dělníků málo.
38: Proste proto Pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň!"
Mt 13, 39: Nepřítel, který jej nasel, je ďábel. Žeň je skonání věku a ženci jsou andělé.
Zj 14, 14-16
14: A viděl jsem, hle, bílý oblak, a na oblaku sedí někdo jako Syn člověka, na hlavě má korunu
ze zlata a v ruce ostrý srp.
15: Vtom další anděl vyšel z chrámu a mocným hlasem zavolal na toho, který seděl na oblaku:
"Pošli svůj srp a začni žeň, protože nastala hodina žně a úroda země dozrála."
16: A ten, který seděl na oblaku, hodil svůj srp na zem, a země byla požata.

2223. Poselství Ježíše ze dne 4. listopadu 2022.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

HŘÍCH, DŮVĚRA A POSLUŠNOST
Mé děti, jste zkoušeny, abyste zjistily, zda jste připraveny na povýšení. Mohu vám svěřit více?
Mohu vám důvěřovat, že budete proudit v mé zázračné moci a nebudete si pyšně myslet, že je
to vaše vlastní? Mohu vám svěřit bohatství a poklady, abyste je nespotřebovávaly na své choutky,
ale rozdávaly těm, kdo je velmi potřebují, aby Mě mohli oslavit? Mohu vám svěřit slávu, abyste
v očích davů propagovaly Mne, a ne sebe?
Nakolik vám mohu důvěřovat? Upadnete do hříchu? Budete skutečně poslušné, když se nikdo jiný
nedívá? To jsou otázky, kterými vás v této době zkouším. Budete Mě skutečně poslouchat
a nezhřešíte, i když vám dám na dosah to, po čem ze všeho nejvíc toužíte? Nebo se Mi
zpronevěříte a budete hřešit proti Mně?
Mohu vám svěřit více? Nyní jste zkoušeny. Svou odpovědí rozhodnete, co se stane dál ve vašem
životě.
Ježíš
Gal 6, 8: Kdo zasévá pro své sobectví, sklidí zánik, kdo však zasévá pro Ducha, sklidí život věčný.
Jak 4, 3-4
3: Prosíte sice, ale nedostáváte, protože prosíte nedobře: jde vám o vaše vášně.
4: Proradná stvoření! Což nevíte, že přátelství se světem je nepřátelství s Bohem? Kdo tedy chce být
přítelem světa, stává se nepřítelem Božím.
Jr 3, 20-25
20: "Jako žena věrolomně opouští svého druha, tak věrolomně jste se zachovali vůči mně, dome izraelský,
je výrok Hospodinův."
21: Na holých návrších je slyšet volání, pláč a prosby synů izraelských. Zvrátili svou cestu, zapomněli
na Hospodina, svého Boha.
22: " 'Vraťte se, synové odpadlí, já vaše odpadlictví vyléčím. 'Zde jsme, přišli jsme k tobě, neboť
ty jsi Hospodin, náš Bůh.
23: Věru, klamavé jsou pahorky, halasící hory! Věru, jen v Hospodinu, našem Bohu, je spása Izraele.
24: Ohava požírala už od našeho mládí, čeho otcové těžce nabyli: jejich ovce i dobytek, syny i dcery.
25: Ležíme v hanbě, přikryti pohanou, neboť jsme hřešili proti Hospodinu, svému Bohu, my i naši otcové,
od svého mládí až do tohoto dne. Neposlouchali jsme Hospodina, svého Boha.' "
Mt 6, 33-34
33: Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.
34: Nedělejte si tedy starost o zítřek; zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost vlastního trápení.
Jan 14, 15: Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání;
1Jan 2, 3: Podle toho víme, že jsme ho poznali, když zachováváme jeho přikázání.
Řím 12, 2: A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli
rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.

Řím 6, 16: A když se postíte, netvařte se utrápeně jako pokrytci; ti zanedbávají svůj vzhled, aby lidem
ukazovali, že se postí; amen, pravím vám, už mají svou odměnu.

2224. 5. listopadu 2022. Připomínka poselství Ježíše ze dne 21. června 2017.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
PŘIPRAV SE NA PORÁŽKU
Ameriko, nejsi srovnatelným soupeřem medvěda, který si na tebe připravil drápy. Ve své pošetilosti
sis hrála na nevěstku a zanedbávala, co bylo třeba. Jak sis tak hrála, nepřítel si připravil svá kopí.
Zatímco ses radovala ze vzpoury a bláznovství, váš nepřítel tiše nabíral na síle. Nyní se nebudeš
moci bránit, když budeš stát ve své vlastní moci a zjistíš, že jsi slabá.
Nyní budeš ve velké nouzi, protože nikdo nepřiběhne bránit ty, kdo se prohlašují za mocné. Nikdo
nebude ochoten riskovat sám sebe pro nevěstku světa.
Ameriko, připrav se na porážku.
Ježíš
Jr 5, 6-8
6: Proto je zadáví lev z divočiny, zahubí je stepní vlk. U jejich měst bude číhat levhart a rozsápe každého,
kdo z nich vyjde, neboť jejich nevěrností je tolik, tak četná jsou jejich odvrácení.
7: "Jak bych ti to mohl odpustit? Tvoji synové mě opustili a přísahají při tom, co není Bůh. Sytím je, a oni
cizoloží, v domě nevěstky si zasazují smuteční zářezy.
8: Jsou to bujní hřebci, hned jak vstanou, každý plane vášní k ženě svého bližního."

2225. 6. listopadu 2022. Připomínka poselství Ježíše ze dne 26. června 2011.
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PROČ ŘÍKÁTE, ŽE JSTE MOJI?

Mám mnoho slov, která chci říci svému lidu, aby se mohl připravit a byl připraven na to, co přijde,
aby nebyl zaskočen jako svět příchodem Zlého.
Moji lidé hynou pro nedostatek poznání, přesto naplňují svůj život vším, co je ze světa, a tak málo
tím, co je ze Mne nebo z mého Slova. Jejich televize nesou špínu, a přesto ji přijímají noc co noc,
naplňují se hříšnými myšlenkami a světskými rozkošemi, a to není ode Mne. Je Mi to odporné.
Proč říkáte, že jste moji, a přitom se nasycujete poskvrnou tohoto světa? Cožpak to nevíte?
Nevidíte, že Mě to uráží? Že nepřítel získává větší přístup do vašeho života skrze dveře, které mu

otevíráte? Cožpak nechápete, že Já jsem svatý? Nevidíte, jak jeho cesty znečišťují vaše myšlení
a tím i vaše chování?
Nenechejte se oklamat, maličcí, a nemyslete si, že nevidím nebo se nestarám, když si užíváte
světské zábavy a světských rozkoší, když jsou vaše myšlenky plné hříchu a chtíče, chamtivosti
a vraždy.
Proč se v mém Slovu nepřipravujete na to, co přijde? Proč ztrácíte drahocenné hodiny a dny
zabýváním se světem, když je toho tolik v sázce? Nemyslíte na to, že Mi budete muset skládat účty
za to, co jste udělali, a za všechno, co jste zanechali nedokončené?
Jak se vaše mysl naplňuje světem, tak následuje i vaše konverzace a vaše činy. Vypadáte a jednáte
jako svět, mé děti, a to se Mi vůbec nelíbí.
Přeji si, abyste trávily více času v mé přítomnosti, daleko od světa a jeho špíny, neboť je
kontaminován zlem a je cestou do záhuby.
Jak jen toužím po tom, abyste myslely na Mne a mé Slovo a následovaly mé cesty, ale vy jste se
obrátily k jinému, jehož záměrem je vás zničit.
Vraťte se ke Mně, abych vás ochránil, abych vás ukryl před přicházejícím zlem, abych vás nasytil
v čase hladu a promlouval k vám útěšná slova, abyste se nebály toho, co vás čeká.
Ježíš
Oz 4, 6: Můj lid zajde, protože odmítá poznání. Ty jsi zavrhl poznání a já zavrhnu tebe;
nebudeš mým knězem. Zapomněls na zákon svého Boha, i já zapomenu na tvé syny.
1Petr 5, 8: Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako 'lev řvoucí ' a hledá,
koho by pohltil.
1Jan 2, 15-17
15: Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není.
16: Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho oči a na čem si v životě
zakládá, není z Otce, ale ze světa.
17: A svět pomíjí i jeho chtivost; kdo však činí vůli Boží, zůstává na věky.
Př 4, 23-24:
23: Především střez a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život.
24: Odvracej svá ústa od falše a od svých rtů vzdal neupřímnost.
Mt 7, 13: Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby;
a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí.
Joz 1, 8: Kniha tohoto zákona ať se nevzdálí od tvých úst. Rozjímej nad ním ve dne v noci, abys mohl
bedlivě plnit vše, co je v něm zapsáno. Potom tě bude na tvé cestě provázet zdar, potom budeš jednat
prozíravě.
Jan 10, 10: Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měly život a měly
ho v hojnosti.

2226. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 3. listopadu 2022.
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MODLETE SE ZA TY, KDO VÁS NEMILUJÍ

Děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
Jako vyslanec Nejsvětější Trojice vám musím sdělit následující:
Lidstvo, které stále více upadá do materialismu, se zaměstnává jen tím, co je bezprostřední
a konečné.
LIDSKÝ TVOR SI VYTVOŘIL BOHA ZE SEBE SAMA, ZE SVÉHO SMRTELNÉHO TĚLA,
SVÉHO EGA, SVÉHO POSTAVENÍ VE SPOLEČNOSTI, COŽ MŮŽE VÉST K TOMU,
ŽE ZTRATÍ SVOU DUŠI, POKUD SE OKAMŽITĚ NEROZHODNE PRO RADIKÁLNÍ
ZMĚNU SVÉHO ŽIVOTA TÍM, ŽE BUDE USILOVAT O OBRÁCENÍ.
Fascinovaně hledíte na dvě země, které jsou ve válce, a to je prostředek, kterým odvádíte svou
pozornost tím, že zlehčujete význam ostatních zemí v konfliktu. Uvědomte si, že na Balkáně dojde
k smrti vůdce, což okamžitě povede k válce mezi národy.
Děti naší Královny a Matky se nepokoušejí zkoumat, co se skrývá za tím, co se v této době děje:
právě se připravuje scéna pro třetí světovou válku.
Ubohé lidstvo!
Pod vědeckými pojmy skrýváte opakované bičování Země přírodou a klimatickou změnou nazýváte
to, před čím vás už předem varovalo nebe.
VŠE, CO SE DĚJE, VEDE LIDSTVO K NAPLNĚNÍ TOHO, CO MU BYLO OZNÁMENO.
Velké změny povedou k tomu, že ještě urychlí příchod událostí pro očistu této generace.

Před vámi je další znamení: Měsíc oděný do červené barvy, barvy krve, který znáte jako takzvaný
bobří měsíc. Bobr si obstarává zásoby na zimu, ale je ohrožován těmi, kdo ho pronásledují, aby ho
ulovili.
Měsíc vám oznamuje, jak blízko je očišťování lidstva:
Předznamenává blížící se velká zemětřesení a sopečné erupce…
Ve většině zemí je to smutná předzvěst bolesti, kterou budou trpět protestující země…
Předznamenává vážná ozbrojená povstání s cílem svrhnout vaše vlády…
Předznamenává, že toto lidstvo bez Boha, bude pronásledovat své vlastní bratry…
Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista, jste lidmi plnými ctnostmi, jimiž bezbožný člověk pohrdá.
Je to čas smutku vyvolaný samotnou inteligencí člověka, který odmítl Nejsvětější Trojici
a naši Královnu a Matku. Jeho duchovní schopnosti slábnou, což lidskému stvoření brání v tom,
aby v sobě uchovalo víru a ušlechtilé city plné lásky, jak to přikázal náš Král a Pán Ježíš Kristus.
JE TO ÉRA DUCHA SVATÉHO PRO TY, KTEŘÍ STOJÍ PEVNĚ VE VÍŘE… [Joel 2, 28-29].
PRO TY, KDO SE CHTĚJÍ OBRÁTIT, NASTANE ČAS ZÁZRAKŮ, JE TO ČAS, KDY TOHOTO
ZÁMĚRU LZE DOSÁHNOUT.
AŤ UŽ JE OKAMŽIK JAKKOLI SILNÝ, JE OPTIMÁLNÍ PRO OSOBNÍ OBRÁCENÍ.
Návodem na cestu je Láska.
Vodítkem, které je vyznačeno, abyste nesešli na scestí, je poslušnost.
Místem setkání je bratrská láska.
Máte Matku, která vás miluje a ve svém Neposkvrněném Srdci chrání všechny své děti před
svedením zlem.
POZORNÝ, POSLUŠNÝ, BRATRSKÝ A MILOSRDNÝ, takový je lid našeho Krále a Pána Ježíše
Krista: lid lásky, láskyplné lásky a pevné a silné víry, tak silné, že ani vichřice jej nepřemohou
[1Kor 13, 1-13].
Čekejte na anděla pokoje, dostanete ho díky pevné víře, s níž na něj čekáte.
Modlete se v každém čase [Ef 6, 18].
Modlete se činy a skutky a milujte bližního, i když vaším katem bude váš vlastní bližní.
Modlete se za ty, kdo vás nemilují.
Modlete se srdcem.
Svatý archanděl Michael

2227. Poselství Ježíše ze dne 7. listopadu 2022.
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VĚŘTE

Dávejte si pozor, aby se do vašich duší nevkradl strach, děti. Nepřítel chce ve vás vyvolat strach
z toho, co přichází, ale Já jsem vám řekl, že půjdu s vámi. Kráčím s vámi a pošlu před vás anděly,
není se čeho bát.
Čas, který vám na zemi zbývá, je nyní velmi krátký. V tomto posledním období jde jen o sklizeň.
Budeme společně sklízet poslední duše, které přijdou do mého nebeského království, a vy budete
povolány domů, abyste se těšily z mnoha velkých odměn.
Zde (v nebi) nebudete mít žádný zármutek ani utrpení a Já jsem schopen učinit bezbolestným
každé utrpení, které vám tady (na Zemi) způsobí Zlý.
Věřte.
Ježíš
Žid 11, 6: Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest
a že se odměňuje těm, kdo ho hledají.
De 31, 8: "Sám Hospodin půjde před tebou, bude s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě; neboj se
a neděs."
Mt 10, 29-31
29: Neprodávají se dva vrabci za haléř? A ani jeden z nich nepadne na zem bez dopuštění vašeho Otce.
30: U vás pak jsou spočteny i všecky vlasy na hlavě.
31: Nebojte se tedy; máte větší cenu než mnoho vrabců.
Mt 24, 29-31
29: Hned po soužení těch dnů se zatmí slunce, měsíc ztratí svou zář, hvězdy budou padat z nebe
a mocnosti nebeské se zachvějí.
30: Tehdy se ukáže znamení Syna člověka na nebi; a tu budou lomit rukama všechny čeledi země
a uzří Syna člověka přicházet na oblacích nebeských s velkou mocí a slávou.
31: On vyšle své anděly s mohutným zvukem polnice a ti shromáždí jeho vyvolené od čtyř úhlů světa,
od jedněch konců nebe ke druhým.
Zj 21, 4: "A setře jim každou slzu z očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude –
neboť co bylo, pominulo."

2228. Poselství Ježíše ze dne 8. listopadu 2022.
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DALŠÍ ÚTOKY

Tolik mých dětí nyní trpí útoky mého nepřítele. Tolik z vás se v těchto útocích snaží zůstat
bezúhonných.
Uvědomte si, mé děti, že nepřítel plánuje další útoky, mnohem větší a velmi důmyslné útoky proti
vám.
Měl mnoho let na to, aby připravil své útoky pro tuto dobu. Po celá léta vás pozoroval a zná
každou vaši slabost a každý hřích, který vás přitahuje.
Nyní musíte být před ním stále ostražití, protože plánuje, že vás chytí do pasti způsobem, kterému
nemůžete uniknout.
Ježíš

Jan 10, 10: Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měly život a měly
ho v hojnosti.
Lk 10, 19: Hle, dal jsem vám moc šlapat po hadech a štírech a po veškeré síle nepřítele,
takže vám v ničem neuškodí.
Mt 4, 1: Tehdy byl Ježíš Duchem vyveden na poušť, aby byl pokoušen od ďábla.
Řím 12, 21: Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem.
Ž 3, 1-2:
1: Davidův, když prchal před svým synem Abšalómem.
2: Hospodine, jak mnoho je těch, kteří mě souží, mnoho je těch, kdo proti mně povstávají!

2229. Poselství Ježíše ze dne 9. listopadu 2022.
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ZNIČÍ JI

(V duchu jsem již několik let stále znovu viděla, že naše ústava bude prohlášena za zastaralou
a "neaktuální" a že ji zlí lidé u moci zničí).
Ptala ses Mne na vaši ústavu. Skutečně ji (bezbožní u moci) ZNIČÍ, stejně jako se pokusili zničit
základy, na nichž je postavena. (Naše víra v Něj).
Váš svět se nezvratně změní, mé děti, neboť musím provést změny a odstranit požehnání,
aby zkažení a nevěřící mezi vámi pochopili, že Mne potřebují. Nebojte se, neboť VY budete
zaopatřeni zázračným způsobem. Nenápadně, v zákulisí.

Ježíš

Kaz 3, 1: Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas.
De 31, 6: Buďte rozhodní a udatní, nebojte se a nemějte z nich strach, neboť sám Hospodin, tvůj Bůh, jde
s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě.“
2Petr 3, 9: Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože
si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání.
Žid 13, 8: Ježíš Kristus je tentýž včera i dnes i na věky.

2230. Poselství Ježíše ze dne 10. listopadu 2022.
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PO ČEM TOUŽÍ

Viz také odkaz na konci Slova na nejnovější podcast Innocence Redeemed se speciálním hostem
prorokem Johnem, který zveřejňuje mnoho prorockých slov pro neznámé posluchače, Slovo pro
Tělo Kristovo a Slovo pro Ameriku.
Amerika zpečetila svou zkázu tím, že nerespektuje můj lid a mé svaté Slovo a zákony, které přijala,
aby umožnila rozkvět zla. Nechci přebývat se zlem a špatnost na vysokých místech přináší jen
zkázu.
Proto je (bezbožné) vydám tomu, po čem touží - světu beze Mne v něm. Touží po světě bez
přesvědčení z mého svatého Slova. Dám jim to a svět bez laskavosti a milosrdenství mého lidu.
Když Mě budou odstrkovat, dám jim svět bez mého požehnání.
Bezbožní touží po tom, aby nikdo nekáral jejich hřích. Touží po svém hříchu víc než po správném
jednání. Touží po něm nade vše, a proto jej budou mít. Vydám je jejich hříchu a jejich hřích je
pohltí.
Ježíš
Ž 1, 1-3
1: Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává
s posměvači,
2: nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci.
3: Je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas, jemuž listí neuvadá.
Vše, co podnikne, se zdaří.
Řím 1, 23-25
23: zaměnili slávu nepomíjitelného Boha za zobrazení podoby pomíjitelného člověka, ano i ptáků
a čtvernožců a plazů.
24: Proto je Bůh nechal na pospas nečistým vášním jejich srdcí, takže zneuctívají svá vlastní těla;

25: vyměnili Boží pravdu za lež a klanějí se a slouží tvorstvu místo Stvořiteli – on budiž veleben
na věky! Amen.
1Jan 2, 15-17
15: Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není.
16: Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho oči a na čem si v životě zakládá,
není z Otce, ale ze světa.
17: A svět pomíjí i jeho chtivost; kdo však činí vůli Boží, zůstává na věky.
Řím 8, 5-7
5: Ti, kdo dělají jen to, co sami chtějí, tíhnou k tomu, co je tělesné; ale ti, kdo se dají vést Duchem,
tíhnou k tomu, co je duchovní.
6: Dát se vést sobectvím znamená smrt, dát se vést Duchem je život a pokoj.
7: Soustředění na sebe je Bohu nepřátelské, neboť se nechce ani nemůže podřídit Božímu zákonu.
Př 14, 34: Spravedlnost vyvyšuje pronárody, kdežto hřích je národům pro potupu.
Řím 1, 18-22
18: Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří svou nepravostí potlačují
pravdu.
19: Vždyť to, co lze o Bohu poznat, je jim přístupné, Bůh jim to přece odhalil.
20: Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé
přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu.
21: Poznali Boha, ale nevzdali mu čest jako Bohu, ani mu nebyli vděčni, nýbrž jejich myšlení je zavedlo
do marnosti a jejich scestná mysl se ocitla ve tmě.
22: Tvrdí, že jsou moudří, ale upadli v bláznovství:
Řím 1, 28–32
28: Protože si nedovedli vážit pravého poznání Boha, dal je Bůh na pospas jejich zvrácené mysli,
aby dělali, co se nesluší.
29: Jsou plni nepravosti, podlosti, lakoty, špatnosti, jsou samá závist, vražda, svár, lest, zlomyslnost,
jsou donašeči,
30: pomlouvači, Bohu odporní, zpupní, nadutí, chlubiví. Vymýšlejí zlé věci, neposlouchají rodiče,
31: nemají rozum, nedovedou se s nikým snést, neznají lásku ani slitování.
32: Vědí o spravedlivém rozhodnutí Božím, že ti, kteří tak jednají, jsou hodni smrti; a přece nejenže sami
tak jednají, ale také jiným takové jednání schvalují.
Zj 21, 8: Avšak zbabělci, nevěrní, nečistí, vrahové, cizoložníci, zaklínači, modláři a všichni lháři najdou svůj
úděl v jezeře, kde hoří oheň a síra. To je ta druhá smrt.“

Všechny prorocké epizody v pořadu Innocence Redeemed se zvláštním hostem, prorokem Johnem,
který zveřejňuje mnoho individuálních prorockých slov a také Slovo pro Kristovo tělo a Slovo pro
Ameriku:
https://www.innocenceredeemed.blog/2022/11/10/new-podcast-prophetic-word-podcast-wspecial-guest-prophet-john-11-10-2022/
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SPOJENÍ, KTERÁ NEJSOU ZE MNE

Tento týden jsem poslouchala po telefonu jednu kamarádku, která mluvila o nedávných
změnách v jejím manželství a o tom, jak se s manželem dostali od téměř podané žádosti
o rozvod ke společné návštěvě kostela a o nové lásce, která mezi nimi díky tomu rozkvetla,
když mi Pán v duchu něco ukázal. Ukázal mi, že otřásá manželstvími, v nichž je pravý věřící,
který je ve jhu s tím, kdo věří málo nebo vůbec, a že jimi silně otřásá, aby ten, kdo opravdu
nevěří nebo je v nevíře, buď začal následovat Jeho, nebo aby byl věřící osvobozen. Později
toho večera při bohoslužbě ke mně promluvil toto Slovo.
Vaše vztahy budou v tomto čase zkoušeny ohněm. Co není ze Mne, nepřežije zkoušku mým
zušlechťujícím ohněm. V tom, co přichází, musí být vaše svazky čisté.
Mnozí z vás v tomto čase zušlechťování zažijí ztráty. Vězte, že svým lidem navrátím to, co jim
právem náleží, a způsobím, že kromě toho ještě navíc vzroste.
Nevěřícím nyní nechávám si vybrat. Přišel jsem, abych v této době osvobodil svůj lid od všeho,
co mu brání sloužit Mi celým srdcem. Nyní odstraním překážky a strategicky přesunu svůj lid do
pozice pro to, co velmi brzy přijde. Svazky, které nejsou ode Mne, nemohou odolat bouři, která
přichází.
Nebuďte překvapeni, až uvidíte, že se dlouholetá spojení přes noc rozpadnou, protože to se stane
mou mocnou rukou.
Připravuji vás, moji lidé. Budu se o vás starat v časech, které přijdou, nebojte se, neboť jsem
milující a věrný Otec. Mnozí z vás se budou bát, až se začnou naplňovat plánované události, ale
tyto věci musí přijít, aby mé Jméno bylo oslaveno na celé zemi před brzkým návratem mého Syna.
Bůh Otec

Ž 127, 1: Poutní píseň, Šalomounova. Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé.
Nestřeží-li město Hospodin, nadarmo bdí strážný.
2Kor 6, 14: Nedejte se zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěřícími. Co má společného spravedlnost
s nepravostí? A jaké spolužití světla s temnotou?
Mal 3, 2-3
2: Kdo však snese den jeho příchodu? Kdo obstojí, až se on ukáže? Bude jako oheň taviče, jako louh
těch, kdo bělí plátno.
3: Tavič usedne a pročistí stříbro, pročistí syny Léviho a přetaví je jako zlato a stříbro. I budou patřit
Hospodinu a spravedlivě přinášet obětní dary.
Jo 2, 25: Tak vám nahradím, co po léta požíraly kobylky a brouci, různá havěť a housenky, mé veliké
vojsko, které jsem na vás posílal.
Ž 23, 3: Naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno.

2232. 12. listopadu 2022. Připomínka poselství Ježíše ze dne 21. února 2019.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

ROZVAZOVÁNÍ VZTAHŮ

Mé děti, v tom, co přichází, nezůstanou všechny rodiny nedotčené. Mnoho z vás již vidí, jak se
vaše rodiny začínají rozpadat. Nebuďte tím vyděšené, protože v některých případech chráním vás.
Některé z vás také prožívají zrušení svateb. Nebuďte tím vylekané, neboť ochraňuji své vlastní tím,
že odstraňuji ty, které se vám stanou nebezpečím v přicházejících dnech.
Nelpěte na tom, co odstraňuji z vašeho života. Nevhodná spojení mohou být věcí života a smrti
v tom, co přichází. Musíte se podřídit mému vedení, když chcete mou ochranu. Já jsem s vámi
a postarám se o vás.
Ježíš

Poznámka: Viz také: "Spojení, která nejsou ze Mne" (č. 2231).
2Kor 6, 14: Nespřahejte se už s nevěřícími – jste přece něco jiného! Vždyť co má co dělat spravedlnost
s nepravostí? Co má společného světlo s tmou?
Ž 127, 1: Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé. Nestřeží-li město Hospodin, nadarmo
bdí strážný.
Mal 3, 2-3
2: Kdo však snese den jeho příchodu? Kdo obstojí, až se on ukáže? Bude jako oheň taviče, jako louh těch,
kdo bělí plátno.
3: Tavič usedne a pročistí stříbro, pročistí syny Léviho a přetaví je jako zlato a stříbro.
Jl 2, 25: Tak vám nahradím, co po léta požíraly kobylky a brouci, různá havěť a housenky, mé veliké
vojsko, které jsem na vás posílal.
Ž 23, 3: Naživu mě udržuje, stezkou spravedlnost mě vede pro své jméno.

2233. Poselství Matky Spásy ze dne 6. listopadu 2022.
Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com/

INTELIGENCE BEZ BOHA NEZÍSKÁ NEBE

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, žehnám vás svou láskou.
Lidé mého Syna:
VYZÝVÁM VÁS, ABYSTE BYLI BRATRŠTÍ, ZACHOVÁVALI SI VÍRU, [Mt 17, 20-24],
DÁVALI, ABYSTE PŘIJÍMALI, POZORNĚ SLEDOVALI ZNAMENÍ A SIGNÁLY
[Lk 12, 4-56], ABYSTE SE STALI LIDMI, KTEŘÍ ROZJÍMAJÍ O TOM, CO SE DĚJE.
Můj Syn trpí za každý čin a jednání, které jsou v rozporu s jeho vůlí.
Přišel čas, kdy mé děti nevidí, neposlouchají a nekážou: zůstávají slepé, hluché a němé,
aby se zalíbily těm, kdo nejsou v souznění s Boží vůlí.
Lidé jsou poblázněni hlukem všednosti a škodí svému tělu i duchu, nemodlí se a odvrátili
se od mého Syna. Jsou to lidé bez Boha.
LIDSTVO JE VE VÁŽNÉM NEBEZPEČÍ A VY TO NEVIDÍTE, naopak, neustále se
bavíte, aniž byste mysleli na urážky, kterými zraňujete mého Syna.
Tato generace žije v tak velkém hříchu, že je větší než Sodoma a Gomora [Gn 19, 1-30].
V tuto chvíli je pohár [trpělivosti] téměř prázdný.

JSEM MATKA A UČITELKA, NEJSEM NOSITELKOU STRACHU, NAOPAK, PŘEJI SI,
ABYSTE SE PŘIPRAVILI A OBRÁTILI.
Lidstvo žije v naprostém násilí, je vnitřně prázdné, uspokojuje své nízké pudy a je snadnou
kořistí zla.
Můj Syn vás miluje a tato Matka a Učitelka vás miluje, proto vás přicházím vyzvat
k duchovní proměně a připravit se na utišení hladu a zmírnění chladu. Mějte doma
modlitební knihy, duchovní knihy, které musíte mít v tištěné podobě.
Kráčíte v temnotě, v téže temnotě, která přijde na Zemi a zcela ji zahalí; pak přijde Boží
světlo a osvítí vše, co existuje.
LÁSKA BUDE V TĚCH DĚTECH, KTERÉ SE KAJÍ, A STANOU SE MÝMI SYNY,
MAJÍCÍ NOVÝ ŽIVOT.
Lidé mého syna:
VÁLKA SE STÁLE ROZŠIŘUJE! Lidská rasa jde bezcílně, aniž by viděla, jak zájmy
zejména jednoho národa rozdmychávají oheň, aby konflikty neustávaly.
Utrpení lidstva se prohlubuje: hlad člověku ukáže svou tvář a nastane nářek. Země se
budou muset zatemnit, aby nebyly v noci vidět, aby tak ochránily své obyvatele.
DĚTI MÉHO NEPOSKVRNĚNÉHO SRDCE, BEZE STRACHU, STÁLE POKRAČUJTE
V RŮSTU VÍRY, PŘIBLIŽUJTE SE MÉMU BOŽSKÉMU SYNU, MODLETE SE
K SVATÉMU ARCHANDĚLU MICHAELOVI A JEHO LEGIÍM.
Buďte bytostmi vnitřního pokoje, beze sporů a závisti a bez arogance; pamatujte,
že inteligence bez Boha nezíská nebe, ale jen moudrost, pokora, mírnost, tichost,
poslušnost, láska k bližnímu a vytrvalost.
Lidé mého Syna, modlete se, modlete se, modlete se, země se ve svých
útrobách probudila a z jejího nitra vše, co obsahuje, stoupá ven skrze sopky.
Lidé mého Syna, modlete se, modlete se, modlete se, Francie pláče, Anglie
upadá do chaosu, modlete se, děti.
Lidé mého Syna, modlete se, modlete se, lidský čas není Božím časem,
spěchejte k obrácení. V mžiku oka se ocitnete v chaosu.
Jste milováni Nejsvětější Trojicí. Buďte lidmi, kteří praktikují modlitbu, milosrdenství, lásku,
bratrství, pokoru a víru, aniž byste zapomínali na Boží Zákon, skutky milosrdenství, svátosti
a slovo Písma svatého.
JAKO VAŠE MATKA VÁS CHRÁNÍM A ŽEHNÁM VÁM.
VAŠE MODLITBY A POTŘEBY S LÁSKOU PŘEDKLÁDÁM NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICI.
POKRAČUJTE NA SVÉ CESTĚ BEZE STRACHU.

Děti mého Neposkvrněného Srdce:
MĚJTE NA PAMĚTI, ŽE NAKONEC MÉ NEPOSKVRNĚNÉ SRDCE ZVÍTĚZÍ.
Miluji vás, lidé mého Syna, miluji vás. Nosím vás ve svém lůně, abych vás chránila.
Nebojte se, jsem s vámi.
Matka Maria
2234. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 10. listopadu 2022.
Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com/

TRÁVÍTE SVŮJ ŽIVOT V DUCHOVNÍ PRÁZDNOTĚ

Milované děti Nejsvětější Trojice:
PŘICHÁZÍM K VÁM JAKO POSEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE…
Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
MUSÍTE RŮST VE VÍŘE A ŽÍT POD OCHRANOU BOŽÍ VŮLE.
JAK SE BUDE TENTO ČAS VYOSTŘOVAT, SKUTKY A JEDNÁNÍ TĚCH, KTEŘÍ CHODÍ VE
STÍNU NEJVYŠŠÍHO, PONESOU OČEKÁVANÉ OVOCE VĚČNÉHO ŽIVOTA [Jan 15, 16; Jan
15, 5) A BUDOU JE SDÍLET SE SVÝMI BRATRY.
Lidská bytost tohoto času tráví svůj život v duchovní prázdnotě tak hluboké, že vrhá na své bratry
všechen svůj nedostatek bratrství a na každém kroku infikuje své bratry chladem, v němž většina
z nich žije svůj život.

Lidské ego nemá být vykořeněno, ale má být proměněno a spojeno s působením a jednáním
našeho Krále a Pána Ježíše Krista, aby všichni lidé žili v hluboké lásce a sdíleli požehnání, že jsou
Božími dětmi.
Tato generace se odvrátila od Nejsvětější Trojice a hledala Boží světlo nesprávnými způsoby, a tak
se ponořila do nebezpečných vod, ve kterých neumí plavat, jen se drží na hladině, protože jsou to
vody odporné.
Dívám se na tolik lidských tvorů, jak běží za antikristem, aniž by znali našeho Krále a Pána Ježíše
Krista, aniž by věděli, že náš Král a Pán Ježíš Kristus konal zázraky a nechlubil se tím, ale naopak,
ve spěchu se vzdálil.
Co je na antikristovi jiné, je to, že bude oznamovat údajné "zázraky", které bude konat. Dobře víte,
že to nebudou zázraky, ale skutky zla: bude využívat démonů, aby to vypadalo, že vzkřísil mrtvého.
PROTO JE NALÉHAVĚ NUTNÉ, ABYSTE ZNALI NAŠEHO KRÁLE A PÁNA JEŽÍŠE KRISTA
PŘÍMO Z PÍSMA SVATÉHO, ABYSTE JEJ POZNALI A NENECHALI SE OKLAMAT.
Chraňte svou mysl, pokračujte, aniž byste ji poskvrnili a přijali do ní škodlivé věci světa…
Obraťte se na naši Královnu a Matku, která vás v těchto bouřlivých časech povede ke svému
Božímu Synu.
Tento lid Nejsvětější Trojice je pošetilý, neví, že mír nenastane. Za falešnými mírovými dohodami
se skrývá příprava s největší výzbrojí na vzájemné vyhlazení.
Lidé Nejsvětější Trojice, proroctví se naplňují jedno za druhým.
Vy, kteří věříte, vy, kteří máte víru, vy, kteří se bojíte Boha, vidíte, že události nepočkají…
Boží lidé, vy, kteří jste se rozhodli vzdálit se od Boží lásky, bude vám, spolu se znamením
posledního krvavého měsíce, oznámen tento trest: ohavné zpustošení církve našeho Krále a Pána
Ježíše Krista.
ZPUSTOŠENÍ DUŠE PŘIJDE V DOBĚ, KDY ODSTRANÍTE NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICI Z MÍST
VYHRAZENÝCH K MODLITBĚ A UCTÍVÁNÍ A ODSTRANÍTE Z NICH NAŠI KRÁLOVNU
A MATKU.
To je malé varování před velkým a posledním znesvěcením…
Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
VEZMĚTE SI TOTO POSELSTVÍ K SRDCI!…
Prohlubujte svou víru tím, že budete zachovávat Boží Zákon, svátosti a poznání Toho, který se
obětoval na kříži pro spásu lidstva!
PŘEMÍTEJTE O TÉTO VÝZVĚ, NEBERTE JI NA LEHKOU VÁHU!…
V lásce našeho Krále a Pána Ježíše Krista vám žehnám, osvětluji vám cestu, ochraňuji vás
a bráním vás.
Svatý archanděl Michael

2235. 13. listopadu 2022. Připomínka poselství Ježíše ze dne 28. října 2020.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

ČAS EZAU

Čas od času mi Pán dává letmý pohled na to, co přichází Zem, abych tak mohla varovat ostatní.
Dnes, brzy ráno, jsem přemýšlela s Pánem v mém klidném čase o našem světě,
a začala jsem silně cítit tuto dobu, do níž jsme vstoupili. Pocity začaly rychle přicházet a já jsem
v duchu uviděla obrazy a začala jsem psát o tom, co jsem spatřila. S těmito výjevy jsem pocítila,
jak v mém duchu roste hluboký pocit smutku. Smutek přišel již před několika dny a já jsem se
divila, proč tomu tak je.
Čas velké temnoty a nedostatku je u našeho prahu. Čas tak zoufalý – na rozdíl od čehokoli,
co jsme tady v Americe zažili. Čas bez práce, bez zábavy a radosti. Nejblíže tomu, co mě napadá
k srovnání, je Velká deprese, ale i ve Velké depresi se tu a tam konala oslava.
V tomto temném čase nic z toho nevidím.
Bylo mi ukázáno, že On zařídil, aby úplně všechno nám bylo vzato, a tak máme pouze Jeho,
abychom se na Něj soustředili. Je to jeho milosrdenství, ale bude to vypadat jako cokoli jiného
než milosrdenství.
Vidím zimu – chlad, mrazivý až na kost, a žádné slabě svítící lampy a hřejivá ohniště
a přikrývky, abychom se udrželi v teple. Vidím ochucenou vodu místo vydatného guláše, abychom
se nasytili v chladu. Vidím velmi málo světla, a které tam je, je velmi ztlumené.
A duchovní světlo je stejné.
Vidím lidi sedět ve svých domech, jakoby na něco čekali a v jejich tvářích vidím beznaděj. Zdá se,
že se nikdo nepohybuje ani nikam nechodí, ale není mi ukázáno proč. Je to proto,
že je jim tak zima? Nebo jsou nějak uvěznění? A uvědomuji si, že nevidím žádné děti.
V těchto obrazech nevidím jedinou osobu pod 20 let. Kam odešly všechny děti? Proč se
nikdo neusmívá? Není žádný úsměv ani v jediném z těchto obrazů.
Přemýšlím, jestli Nevěsta nebyla již vzata.
Vidím násilí, znásilňování a rabování, když lidé už nic nemají. Vidím ještě pár lidí, kteří mají
majetek, a vidím, že jej úzkostlivě střeží, protože je to jejich bůh. Nic je neděsí víc, než ztráta
jejich bohatství.
Vidím rodiče jíst jejich poslední jídlo ve svých kuchyních, zatímco jejich hladovějící děti spí. Všichni
mají hlad. To málo domácích mazlíčků, které zde ještě vidím, trpí a skoro umírají hladem. Zdá se,
že všude všichni hladoví. Co se stalo se vším tím jídlem? Toto je vskutku temná doba.
Vidím lidi, jak chodí po ulicích a hledají kdekoli, co by mohli sníst, ale vidím vojáky na vojenských
vozidlech, jak jim říkají, aby se vrátili do svých domovů. Pak vidím úsměv, ale je to úsměv zlý.
Jeden z těch – buď poslechnete, nebo vás zabiju. A vidím, že někteří lidé teď žijí v lesích, protože
nemají žádné domovy. Neměli peníze, aby si je udrželi.
Nevidím žádné televizní vysílání zpráv – zdá se, že už žádné televizní programy nejsou – možná,
že už není elektrický proud. Možná proto jsou světla tak slabá. Nevím, jestli válka pokračuje, slyším
jen ticho.
A už není žádná vláda. Co se stalo naší vládě? Už nemohu vidět naše hlavní město. Přemýšlím,
jestli naše země nebyla napadena a převzata komunisty. Taková je atmosféra – velmi těžká,

skličující. Vynucená. Jako bychom byli do této situace nuceni. Není divu, že všechna naděje je
pryč.
Pokouším se uvidět Hollywood, ale vše, co vidím, je, že se tam netočí žádné filmy. Blíže
k domovu také nevidím, že by se hrály jakékoli sporty, dokonce ani na středních nebo na vysokých
školách. Není mi ukázáno proč.
Všude vidím zimu, zoufalství a beznaděj. Nikdo nemluví o budoucnosti. Nikdo se neusmívá.
Amerika už není zemí naděje a snů. Stala se zemí zoufalství.
Vidím několik lidí, jak se snaží tiše mluvit o utrpení Pána, ale lidé jsou na Boha velmi rozzlobení.
Obviňují Jej ze všeho. Skutečnost, že se snaží mluvit tiše, mě přivádí na myšlenku, že svědčit o
Něm bylo postaveno mimo zákon. Nevidím nikoho sedět a číst si svou Bibli a kostely jsou všechny
zavřené.
Vidím několik mladších mužů znechucených situací, jak říkají "Půjdu do armády! Alespoň tam se
mohu najíst" a jejich ženy a rodiny je prosí, aby to nedělali, a říkají, že je to rozsudek smrti.
Toto je čas Ezau, kdy mnozí vymění svou duši za misku polévky. Toto je čas, kdy si doslova
vybereme mezi svým tělem a duchem. Nakrmit své tělo, nebo zachovat svou duši? A v čase,
kdy se objeví Značka, slyším lidi, jak říkají, že Satan lhal, když říkal: "Samozřejmě, že NENÍ BŮH,
protože se to děje. Jdu si dát něco k jídlu."
To je tichá otázka, která bude položena každému z nás, až bude zavedena Značka Šelmy.
Řekni mým lidem, dcero: Řekni mým lidem, že Já jsem jejich jediná naděje. Řekni jim, aby se
přitáhli blíž ke Mně už nyní, aby byli ušetřeni toho, co vidíš. Jsou to ti, kdo odmítají Mne, kdo
budou trpět tímto osudem. Ti, kdo odmítají Mne a mé tresty, budou napraveni mnohem drsnějšími
prostředky, až pozvednu nepřátele proti každému zkaženému národu, jenž Mě neuznává jako
jediného pravého Boha, neboť Já vydám jejich země do rukou jejich nepřátel.
Ježíš

Ž 107, 33-34
33: Řeky mění v poušť a vodní zřídla v suchopáry,
34: v solné pláně žírnou zemi pro zlobu těch, kdo v ní sídlí.
Am 8, 11: Hle, přicházejí dny, je výrok Panovníka Hospodina, kdy pošlu na zemi hlad, ne hlad po chlebu,
ani žízeň po vodě, nýbrž po slyšení slov Hospodinových.
Kaz 9, 16: Řekl jsem si: Lepší je moudrost než síla, třebaže moudrostí toho nuzáka pohrdli a jeho slova
nebyla slyšena.
Ez 7, 16: A vzala si část svých rouch a křiklavě sis jimi vyzdobila posvátná návrší. Na nich jsi smilnila,
jak tomu nikdy nebylo a nebude.
Př 11, 4: V den prchlivosti neprospěje majetek, kdežto spravedlnost vysvobodí od smrti.

2236. Poselství Boha Otce ze dne 14. listopadu 2022.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

PROTOŽE MILUJÍ SVĚT

Stvořil jsem světlo a to světlo si mohu vzít zpět. Zpupnost bezbožných je svádí na scestí. Věří,
že mohou stvořit světlo, ale já jim ukážu, že se mýlí.
Zkažení věří, že mohou vytvořit jídlo, ale mýlí se - nemohou stvořit to, z čeho jídlo vyrábějí, když
jim to vezmu. Věří, že budou mít dostatek, ale mýlí se. Ukážu jim omyl jejich cest, až se kolem
nich začne dít vše, co je v mém svatém Slovu, abych jim ukázal, že jsem skutečný (cítím, že tím
myslel Knihu Zjevení).
Někteří se pak ke Mně obrátí, ale mnozí ne. Někteří Mě budou proklínat do posledního dechu,
když se budou snažit držet života, který jsem jim Já sám dal, protože milují svět. Nemají svá
zalíbení ve věcech nahoře, ale ve věcech dole.
Mé drahé děti, brzy budete tady doma se Mnou. Soustřeďte se na Mne a neobávejte se,
že nezažijete to, co má přijít. Až uvidíte tyto události, o kterých jste si mysleli, že je nikdy
neuvidíte, pamatujte, že vás držím v dlani své mocné ruky a jsem dobře schopen vás chránit
a zaopatřit, stejně jako jsem to udělal svému lidu Izraele na poušti.
Jen věřte tomu, co jsem vám řekl.
Bůh Otec

Př 16, 18: Pýcha předchází pád, domýšlivost klopýtnutí.
Př 8, 13: Bázeň před Hospodinem znamená nenávidět zlo; nenávidím povýšenost, pýchu, cestu zlou,
proradná ústa.
1Sam 2, 3: Nechte už těch povýšených řečí, urážka ať z úst vám neunikne! Vždyť Hospodin je Bůh
vševědoucí, neobstojí před ním lidské činy.
Jak 4, 6: Mocnější však je milost, kterou dává. Proto je řečeno: 'Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným
dává milost.'
Řím 12, 3: Každému z vás říkám na základě milosti, která mi byla dána: Nesmýšlejte výš, než je
komu určeno, ale smýšlejte o sobě střízlivě, podle toho jakou míru víry udělil každému Bůh.
Iz 13, 11: A budu stíhat zlobu světa a nepravost svévolníků. Učiním přítrž pýše opovážlivců, ponížím
troufalost ukrutníků.
Př 21, 24: Pyšný opovážlivec jménem posměvač jedná bezmezně zpupně.
Př 16, 5: Hospodin má každého domýšlivce v ohavnosti, zaručeně nezůstane bez trestu.
Juda 1, 16: Vzpouzejí se a odporují Božímu vedení a žijí si podle svých vášní, jejich ústa mluví nadutě
a lichotí lidem pro svůj prospěch.

2237. Poselství Boha Otce ze dne 15. listopadu 2022.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
SVĚT, KTERÝ MĚ NAHRADÍ
Protože bezbožní touží po světě bez mého lidu, mého Slova a mého světla, dám jim svět bez mého
lidu, mého Slova a mého světla.
Až světu vezmu své světlo, uvědomí si, že jsem to Já, kdo způsobuje, že slunce vychází a zapadá.
Uvědomí si, že pouze Já mohu osvětlovat měsíc. Pouze Já mohu způsobit, že jejich jídlo roste.
Jen Já mohu nakrmit a napojit všechna polní zvířata.
Teprve pak si uvědomí svůj omyl. Ale i tak stále zůstanou arogantní a budou se snažit nahradit
mé světlo. Budou se snažit nahradit celé mé Stvoření. Budou se pokoušet vytvořit svět, který Mě
nahradí, a neuspějí.
Když se pokusí nahradit vše, co je ode Mne, dovolím, aby se vše, co jsem stvořil, obrátilo proti
nim.
Ukážu jim, že Mě potřebují, ale mnozí Mě přesto odmítnou a postaví se na stranu zla.
Nakonec je zlo ovládne.
Bůh Otec

Př 16, 18: Pýcha předchází pád, domýšlivost klopýtnutí.
Př 8, 13: Bázeň před Hospodinem znamená nenávidět zlo; nenávidím povýšenost, pýchu, cestu zlou,
proradná ústa.
1Sam 2, 3: Nechte už těch povýšených řečí, urážka ať z úst vám neunikne! Vždyť Hospodin je Bůh
vševědoucí, neobstojí před ním lidské činy.
Jak 4, 6: Mocnější však je milost, kterou dává. Proto je řečeno: 'Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným
dává milost.'
Řím 12, 3: Každému z vás říkám na základě milosti, která mi byla dána: Nesmýšlejte výš, než je
komu určeno, ale smýšlejte o sobě střízlivě, podle toho jakou míru víry udělil každému Bůh.
Iz 13, 11: A budu stíhat zlobu světa a nepravost svévolníků. Učiním přítrž pýše opovážlivců, ponížím
troufalost ukrutníků.
Př 21, 24: Pyšný opovážlivec jménem posměvač jedná bezmezně zpupně.
Př 16, 5: Hospodin má každého domýšlivce v ohavnosti, zaručeně nezůstane bez trestu.
Juda 1, 16: Vzpouzejí se a odporují Božímu vedení a žijí si podle svých vášní, jejich ústa mluví nadutě
a lichotí lidem pro svůj prospěch.

2238. Poselství Ježíše ze dne 16. listopadu 2022.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

PŘIJDU BRZY

Přijdu dříve, než si myslíte, a vy nejste připraveni. Stále odkládáte věci, o kterých víte, že je máte
udělat, abyste si mohli déle hrát.
V této době vám začnu brát požehnání, dokud si Mě nebudete vážit, jak byste měli. Odstraním ty
věci, které vás baví, a věci a lidi, kterým věnujete svůj čas, dokud si na Mne nevzpomenete.
Zbavím váš život vycpávek, dokud neuvidíte, že Mě sami potřebujete, dokud nebudu vaší
prioritou.
A pokud se poté, co jste se naučili hledat Mě tak, jak byste měli, se k těmto způsobům kdykoli
vrátíte, vezmu vám jich ještě víc.
Znovu a znovu jsem vás volal a přitahoval, ale stále jste nepřicházeli. Toužil jsem po tom,
abyste si na Mne udělali čas, abyste chtěli ten čas jako Já, a přesto jste si stále hráli.
Brzy přijde čas, kdy vás už nebudu volat, ale odevzdám vás vašemu hraní a vy poznáte Mé
očišťování.
Ježíš

Mt 24, 36: O onom dni a hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn, jenom Otec sám.
1Kor 15, 51-52:
51: Hle, odhalím vám tajemství: Ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni,
52: naráz, v okamžiku, až se naposled ozve polnice. Až zazní, mrtví budou vzkříšeni k nepomíjitelnosti
a my živí proměněni.
Mt 24, 27: Neboť jako blesk ozáří oblohu od východu až na západ, takový bude příchod Syna člověka.
Mat 24, 24: Neboť vyvstanou lžimesiášové a lžiproroci a budou předvádět veliká znamení a zázraky, že by
svedli i vyvolené, kdyby to bylo možné.

2239. Poselství Ježíše ze dne 14. listopadu 2022.
Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com/

BUDETE SVĚDKEM VELKÉ ZKÁZY

Moji milovaní lidé, žehnám vám svou Láskou.
Moje milované děti:
MÁ LÁSKA ZAHRNUJE CELÉ LIDSTVO…
Všechny mé děti jsou zahrnuty mou Láskou a z lásky umožňuji každému z vás, abyste měly přístup
k mé Lásce, nebo abyste ji odmítly podle své svobodné vůle. Proto některá lidská stvoření přijímají
mou Lásku a jiná ji nepřijímají; a přesto je všude hledám, aby se ke Mně obrátily.
Lidstvo se ode Mne vzdálí natolik, že se bude zdát, že Mne má církev nepoznává, a bude přijímat
činy a skutky, které nepocházejí z mé vůle.
Lidstvo touží po bohu, který mu dovolí jednat a chovat se, jak se mu zlíbí, A TO NEJSEM JÁ.
Musíte žít v mé vůli a být vojáky mé Boží Lásky.
Moji lidé, žijte v mém nekonečném milosrdenství jako stvoření plnící mou vůli a milující mou
Nejsvětější Matku.
BILANCE MÉ SPRAVEDLNOSTI LEŽÍ PŘED KAŽDÝM ZVLÁŠŤ, JÁ JSEM SPRAVEDLIVÝ
SOUDCE [Iz 11, 3-4; 1Kor 4, 5].
Moji milovaní lidé, tato generace bude svědkem velké zkázy, jakou jste dosud nezažili, a proto vás
znovu a znovu volám k obrácení.
Mé děti nemohou zůstat těmi, kdo soudí své bratry [Jk 5, 9], ti stejní blázni, ti stejní hlupáci, kteří
úmyslně zůstávají hluší, slepí a němí, kteří jednají a chovají se jako farizeové.

Modlete se, moji lidé, modlete se, společná modlitba je nezbytná. Žijte ve vnitřní
modlitbě podle mého působení a jednání, udržujte svou mysl ve Mně a ve vašem
vztahu ke Mně.
Modlete se, moji lidé, přijde velká temnota, válka přijde v okamžiku, aniž byste
to čekali, jako blesk, a pak přijde velká temnota.
Modlete se, moji lidé, modlete se, na mé mystické Tělo se vylévá velký zmatek,
udržujte se ve snaze žít svatě.
Modlete se, moji lidé, modlete se za Chile, Střední Ameriku a Mexiko, budou otřeseny.
Modlete se, moji lidé, modlete se za Japonsko, Čínu a Blízký východ, modlete se
za Anglii a Spojené státy, válka zuří a nemoci opět přicházejí.
Moji milovaní lidé:
VY, KTEŘÍ SE SNAŽÍTE ZMĚNIT A CHCETE NYNÍ BÝT MÝMI NEJLEPŠÍMI DĚTMI,
NEBUDETE ZKLAMÁNI A BUDETE MÍT SVOU ODMĚNU. DRAHÉ DĚTI NEZKLAMU VÁS –
"JÁ JSEM VÁŠ BŮH" [Jan 8, 58] A ZŮSTANU S VÁMI.
Je čas, abyste se ztišili a zasvětili se tomu, abyste žili podle mé vůle.
Žehnám vám svou Láskou, žehnám vám svou vůlí.
Váš Ježíš

2240. Poselství Ježíše ze dne 17. listopady 2022.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
BEZ OHLEDU NA CENU
Jak budou tyto časy postupovat, budu posilovat vaši víru ve Mne, jak jste Mě o to požádali. Učiním
tak tím, že vám dám mnoho příležitostí, abyste se ve své víře postavili za Mne.
V této době si budete znovu a znovu vybírat, zda jste mými, nebo ne. Budete si vybírat, zda
skutečně věříte tomu, co říkáte, že věříte, nebo ne. Tímto způsobem se posílí vaše víra a vzroste
vaše odvaha.
Toto posílení a dodání odvahy je velmi potřebné pro to, co vás čeká, až vás pošlu svědčit pro Mne
těsně předtím, než budou do mého království povolány poslední duše.
Mé děti, žijete v jednom z největších časů, v době těsně před tím, než už žádný čas nebude. Mnozí
před vámi toužili vidět dobu, ve které žijete, ale neviděli ji. Vy ji vidíte a žijete v ní, zatímco celé
nebe sleduje, jak si povedete.
Postavíte se pevně za Mne, za mou slávu? Zvolíte si Mě, nebo si zvolíte mého nepřítele? Dokážete
kráčet po mých cestách a být nebojácné bez ohledu na cenu?
Ježíš

Mt 16, 24-26
24: Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj
mne.
25: Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však ztratí svůj život pro mne, nalezne
jej.
26: Jaký prospěch bude mít člověk, získá-li celý svět, ale svůj život ztratí? A zač získá člověk svůj život
zpět?
Řím 12, 1-3
1: Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou
oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba.
2: A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat,
co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.
3: Každému z vás říkám na základě milosti, která mi byla dána: Nesmýšlejte výš, než je komu určeno,
ale smýšlejte o sobě střízlivě, podle toho, jakou míru víry udělil každému Bůh.
1Petr 1, 6-9
6: Z toho se radujte, i když snad máte ještě nakrátko projít zármutkem rozmanitých zkoušek,
7: aby se pravost vaší víry, mnohem drahocennější než pomíjející zlato, jež přece též bývá zkoušeno
ohněm, prokázala k vaší chvále, slávě a cti v den, kdy se zjeví Ježíš Kristus.
8: Ač jste ho neviděli, milujete ho; ač ho ani nyní nevidíte, přec v něho věříte a jásáte nevýslovnou,
vznešenou radostí,
9: a tak docházíte cíle víry, spasení duší.
Zj 3, 16-21
16: Ale že jsi vlažný, a nejsi horký ani studený, nesnesu tě v ústech.
17: Vždyť říkáš: Jsem bohat, mám všecko a nic už nepotřebuji! A nevíš, že jsi ubohý, bědný a nuzný,
slepý a nahý.
18: Radím ti, abys u mne nakoupil zlata ohněm přečištěného, a tak zbohatl; a bílý šat, aby ses oblékl
a nebylo vidět tvou nahotu; a mast k potření očí, abys prohlédl.
19: Já kárám a trestám ty, které miluji; vzpamatuj se tedy a čiň pokání.
20: Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním
večeřet a on se mnou.
21: Kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na trůn, tak jako já jsem zvítězil a usedl s Otcem na jeho
trůn.

2241. Poselství Ježíše ze dne 18. listopadu 2022.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
MÍSTO TOHO
Řekl jsem svým dětem o věcech, které přijdou a o tom, co si přeji, abyste dělaly, abyste se na tyto
události připravily.
Proč, děti, děláte opak toho, co vám říkám?

Říkám vám, abyste byly v mém Slovu, abyste hledaly mou Tvář, abyste se ke Mně více modlily
za své milované. Místo toho mezi sebou diskutujete o tom, jak bude vše beznadějné. Říkám vám,
abyste měly víru, a vy místo toho máte strach.
Říkám vám, abyste byly v mém Slovu, a místo toho jste ve zprávách a věříte lžím mého nepřítele,
místo abyste Mě poznávaly.
Říkám vám, abyste žily v pokoji, ale vy jste se vzdaly svého pokoje ve prospěch obav a starostí
o věci, které nemůžete změnit.
Mé děti, pokud nebudete naslouchat a poslouchat, mohu toho udělat jen málo, abych vás v tom
ochránil.
Ježíš
Jak 4, 7: Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám.
1Petr 5, 8: Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako 'lev řvoucí ' a hledá, koho by
pohltil.
Iz 41, 10: Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu,
pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.
Ge 15, 1: Po těchto událostech se stalo k Abramovi ve vidění slovo Hospodinovo: "Nic se neboj, Abrame,
já jsem tvůj štít, tvá přehojná odměna."
Iz 41, 13: Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, držím tě za pravici, pravím ti: 'Neboj se, já jsem tvá pomoc.'

2242. 19. listopadu 2022. Připomínka poselství Ježíše ze dne 6. května 2020.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
PŘEMÝŠLEJTE

Mé děti, v této době se kolem vás začne dít mnoho událostí, které uvedou do pohybu můj plán,
aby na zemi způsobil konec všech věcí. Nebojte se, když uvidíte, že se tyto věci dějí.
Připravte svá srdce tak, aby uvolnila vaši náklonnost k tomu, co je na zemi, neboť to brzy pomine.
Upněte své city k věcem nahoře, kde budete brzy se Mnou.
Přemýšlejte o svém srdci a o svých pravých pohnutkách, když procházíte svým dnem, a čiňte
pokání, pokud v něm najdete hřích, abych vám mohl odpustit.
Svět kolem vás se stává každou minutou temnější a brzy bude utrpením pro všechny, kdo v něm
přebývají. Nepřeji si, abyste byly mezi nimi.

POZNÁMKA: Pokud jde o poslední řádek tohoto slova, Pán mi dal pochopit, že jak budeme
postupovat ke konci, zkoušky budou stále intenzivnější, aby přitáhly lidi k pokání, a že ti, kteří
dříve odmítali Pánův proces zušlechťování, zažijí zušlechtění v tomto čase. Nenacházet se mezi
těmi, kteří jsou stále zde, tedy znamená, že Mu dovolíme, aby nás nyní napravil a změnil.

Ježíš

Kol 3, 1-6
1: Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží.
2: K tomu směřujte, a ne k pozemským věcem.
3: Zemřeli jste a váš život je skryt spolu s Kristem v Bohu.
4: Ale až se ukáže Kristus, váš život, tehdy i vy se s ním ukážete v slávě.
5: Proto umrtvujte své pozemské sklony: smilstvo, necudnost, vášeň, zlou touhu a hrabivost,
která je modloslužbou.
6: Pro takové věci přichází Boží hněv.
Ž 7, 9: Sám Hospodin povede při s lidmi. Dopomoz mi, Hospodine, k právu, podle mé spravedlnosti
a bezúhonnosti.
Da 12, 1-4
1: "V oné době povstane Míkael, velký ochránce, a bude stát při synech tvého lidu. Bude to doba soužení,
jaké nebylo od vzniku národa až do této doby. V oné době bude vyproštěn tvůj lid, každý, kdo je zapsán
v Knize.
2: Mnozí z těch, kteří spí v prachu země, procitnou; jedni k životu věčnému, druzí k pohaně a věčné hrůze.
3: Prozíraví budou zářit jako záře oblohy, a ti, kteří mnohým dopomáhají k spravedlnosti, jako hvězdy,
navěky a navždy.
4: A ty, Danieli, udržuj ta slova v tajnosti a zapečeť tuto knihu až do doby konce. Mnozí budou zmateně
pobíhat, ale poznání se rozmnoží."

2243. 20. listopadu 2022. Připomínka poselství Ježíše ze dne 5. dubna 2021.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

MŮŽETE TOMU VĚŘIT?
Zlí nyní začínají uskutečňovat svůj plán proti mému lidu. Budou vás omezovat, moji lidé, ale
zůstaňte klidní. Mají v plánu vám vzít zdravotní péči, ale Já jsem váš léčitel. Plánují omezit vaše
zásobování potravinami, ale Já jsem váš živitel. Plánují, že vás nenechají nikam utéct, že nebude
žádná cesta ven, ale Já vždy udělám cestu tam, kde žádná cesta není.
Nezoufejte, až uvidíte, že se tyto věci dějí, mé děti, neboť oni si nahromadí soudy, pokud nebudou
činit pokání, a mohou si vzít jen to, co ovládají. Mne neovládají a Já jsem váš zdroj všeho,
co potřebujete.
Když vám odejmou přístup k jídlu, někteří, kdo mají laskavé srdce, udělají vše, co budou moci,
aby vám pomohli, za což budou velmi odměněni. Zlí to uvidí a pak bude zavedeno znamení Šelmy.
To je jejich cíl už teď a budou se vymlouvat, aby ospravedlnili svůj zlý plán. Nebojte se, až k tomu
dojde. Já jsem živil svůj lid Izraele na poušti a jsem schopen dobře nasytit i vás. Jsem váš zdroj
všeho, co potřebujete.
Ježíš

Fil 4, 19: Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete, podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši.
Ž 78, 24: a jako déšť spouštěl na ně manu, aby jedli, nebeské obilí jim dával.
Iz 41, 10: Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám
ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.
Jr 33, 6: Hle, jeho ránu zahojím a vyléčím, uzdravím je a zjevím jim hojnost pokoje a pravdy.
Iz 43, 19: Hle, činím něco docela nového a už to raší. Nevíte o tom? Já povedu pouští cestu, pustou
krajinou řeky.
Zj 13, 16-18
16: A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce
nebo na čele cejch,
17: aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména.
18: To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka,
a je to číslo šest set šedesát šest.

2244. Poselství Boha Otce ze dne 21. listopadu 2022.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
PŘÍLIV A ODLIV SE ZMĚNÍ
Ameriko, jsi národ, který ztloustl na svých požehnáních. I teď, když se příliv a odliv začíná měnit,
utápíš se v hojnosti. Tyto přílivy se velmi brzy obrátí proti tobě a tvoji lidé poznají nedostatek.
Velkou nouzi. Lidé světa, kteří v tobě žijí, poznají ještě větší nouzi, protože Já nebudu zaopatřovat
ty, kteří Mě zapřeli a kteří se posmívají mému svatému Slovu a velké oběti mého Syna.
Jste vskutku obtěžkáni požehnáními, ale brzy už nebudete, protože vám tato požehnání odejmu.
A nikdy se nevrátí. Tvůj lid touží po národu beze Mne, a tak jim jej dám. I když po něm nebudou
toužit, až bude jejich, až Můj lid a vše, co je ze Mne, bude z něj důkladně odstraněno.
Teprve pak si uvědomí, že to vůbec nebylo ono, po čem toužili, ale to už pro ně bude pozdě,
protože budou vydáni hříchu, po kterém nyní tolik dychtí.
Připrav se, Ameriko, na svou zkázu.
Bůh Otec
Kaz 3, 1: Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas:
De 31, 6: "Buďte rozhodní a udatní, nebojte se a nemějte z nich strach, neboť sám Hospodin,
tvůj Bůh, jde s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě."
2Petr 3, 9: Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost,
protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání.
Žid 13, 8: Ježíš Kristus je tentýž včera i dnes i na věky.
Ž 33, 12: Blaze národu, jemuž je Hospodin Bohem, lidu, jejž si zvolil za dědictví.
Př 14, 34: Spravedlnost vyvyšuje pronárody, kdežto hřích je národům pro potupu.

Ž 9, 18: Do podsvětí se vrátí svévolníci, všechny pronárody, jež na Boha zapomněly.

2245. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 18. listopadu 2022.
Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com/

ZACHOVEJTE SI VNITŘNÍ POKOJ

Milovaní lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
V TOMTO ČASE ZMATKU JSEM POSLÁN NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICÍ.
Poutníci, Boží Láska, s níž se ke každému z vás obrátil náš Král a Pán Ježíš Kristus
a naše Královna a Matka, vás povzbuzuje, abyste neupadli do zmatku. V tomto pokušení, v němž
se nacházejí vaši bratři a sestry, bez zdravého rozumu, aby se podívali na to, co se děje na Zemi,
vše popíráte s velkou nevědomostí.
LIDSKÉ STVOŘENÍ MUSÍ ŽÍT S NEUSTÁLOU POTŘEBOU USILOVAT O TO,
ABY STÁLO PO BOKU NAŠEHO KRÁLE A PÁNA JEŽÍŠE KRISTA A NAŠÍ KRÁLOVNY
A MATKY.
Stvoření bude žít v pokoji jen tehdy, když bude ve svém životě cítit potřebu našeho Krále a Pána
Ježíše Krista a naší Královny a Matky. Tehdy budete myslet na našeho Krále a Pána Ježíše Krista
a na naši Královnu a Matku. Lidský tvor tak pozná, že je na správné cestě, jinak bude žít jen
z prchavých tužeb a falešných iluzí, které zlý utlačovatel duší může vést k tomu, že v okamžiku
podlehnete.
Milovaní našeho Krále a Pána Ježíše Krista, aniž byste dokázali milovat život, nadále jím pohrdáte
a nevážíte si jej.
Je třeba, aby si každý byl jist, že má vlastnosti, kterými ho obdařil Bůh Otec, aby miloval Boha

a miloval bližního, a aby byl svatou a čistou láskou, která přijímá bližního s poznáním, že Bůh je
v jeho životě vším.
Víra v existenci Boha a "láska k Bohu nade vše" [Mt 22,37-40] vás nečiní méně lidskými,
ale svobodnějšími. Proto ten, kdo miluje svého bratra, je skutečně lidským stvořením, svědkem
trojiční lásky.
Lidstvo bude mít jistotu, že bez Boha není ničím. Bude žít ve vnitřní prázdnotě, protože bude
pohrdat tím, koho má milovat: naším Králem a Pánem Ježíšem Kristem, který zemřel na kříži
a vstal z mrtvých, aby pro lidstvo získal Vykoupení.
Proto, aniž byste zapomněli, že vás nebe upozorňuje z lásky, žijte s povinností:
UCTÍVAT NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICI A ZÁROVEŇ SI UVĚDOMIT VELIKOST, KTEROU VÁM
VTISKNE TROJIČNÍ LÁSKA.
Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
TITO LIDÉ JSOU JAKO MOŘSKÉ VLNY, PŘICHÁZEJÍ A ODCHÁZEJÍ, ANIŽ BY DOSÁHLY
DUCHOVNÍ STABILITY, HLEDAJÍ SENZACI, A NE PRAVDU.
Válka pokračuje na tom či onom místě, přichází zima s hořícím ohněm zbraní.
Neshoda národů je přivede k povstání.
Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista, země se uvnitř otevírá, zemětřesení sílí a jeho síla se
zvětšuje.
Modlete se lidé Nejsvětější Trojice, modlete se za Střední Ameriku, Mexiko
a Spojené státy, země se chvěje.
Modlete se lidé Nejsvětější Trojice, modlete se za Panamu, Chile, Ekvádor, Kolumbii
a Brazílii, které budou otřeseny ve svých zemích.
Modlete se lidé Nejsvětější Trojice, modlete se, nejistota přichází tam,
kam se v této chvíli obracejí oči lidských tvorů.
Modlete se lidé Nejsvětější Trojice, modlete se za Francii, Rusko, Německo, Irák,
Ukrajinu a Libyi, kde přízrak války je nejvíce vidět.
Modlete se lidé Nejsvětější Trojice, modlete se za Japonsko, které bude otřeseno
a pronásledováno.
Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista, zachovejte si vnitřní pokoj, aby ve vás nehořel oheň zla,
který vás spálí.
Modlete se, cvičte se v modlitbě, buďte vytrvalí, vyznávejte své hříchy a přijímejte Tělo a Krev
našeho Krále a Pána Ježíše Krista.
BRÁNÍM VÁS, VZÝVEJTE MĚ.
V jednotě věřících lidí vám žehnám.
Svatý archanděl Michael

2246. Poselství Ježíše ze dne 22. listopadu 2022.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com
BDÍM NAD VÁMI
Příliv a odliv se nyní pro můj lid mění. Velmi brzy začnou zázraky mé konečné sklizně probuzení,
které k vám přitáhnou mnohé. Jakmile budou tyto zázraky svědčit o Mně, vznikne pronásledování,
které bude velmi tvrdé. Můj Duch bude v těchto časech silně přebývat s vámi. Nebojte se, neboť
Já jsem schopen zabránit jakékoli bolesti v tom, co snášíte, a jsem schopen vás rychle povolat
do nebe, až přijde váš čas. Věřte tomu a stane se tak, je-li to váš osud.
V tomto čase zázraků neodepřu nic dobrého těm, kdo pracují ve prospěch mého království.
Neodepřu nic dobrého těm, kdo slouží ztraceným, potřebným a utlačovaným. Těm odpovím
na modlitby, které se modlili po celá desetiletí pozemského času. Udivím a potěším všechny
své pravé děti, které v této době pracují na tom, aby přivedly duše do mého království.
I když vás zlo pronásleduje, bdím nad vámi.
Ježíš

2Tim 3, 12: A všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, zakusí pronásledování.
Jan 5, 18: To bylo příčinou, že Židé ještě více usilovali Ježíše zabít, protože nejen znesvěcoval sobotu,
ale dokonce nazýval Boha vlastním Otcem, a tak se mu stavěl naroveň.
1Petr 3, 14-16
14: Ale i kdybyste pro spravedlnost měli trpět, jste blahoslaveni. 'Strach z nich ať vás neděsí ani nezviklá
15: a Pán, Kristus, budiž svatý ' ve vašich srdcích. Buďte vždy připraveni dát odpověď každému,
kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte,
Mt 5, 10: Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské.
Lk 6, 22: Blaze vám, když vás lidé budou nenávidět a když vás vyloučí, potupí a vymažou vaše jméno
jako proklaté pro Syna člověka.
Iz 50, 6-9
6: Nastavuji záda těm, kteří mě bijí, a své líce těm, kdo rvou mé vousy, neukrývám svou tvář před
potupami a popliváním.
7: Panovník Hospodin je moje pomoc, proto nemohu být potupen, proto tvář svou nastavuji,
jako kdyby byla z křemene, a vím, že nebudu zahanben.
8: Blízko je ten, jenž mi zjedná spravedlnost. Kdo chce vést se mnou spory? Postavme se spolu!
Kdo bude můj odpůrce na soudu? Ať ke mně přistoupí!
9: Hle, Panovník Hospodin je moje pomoc. Kdo mě chce obvinit ze svévole? Hle, ti všichni zvetší jako šat,
sežerou je moli.
Iz 49, 25-26
25: Ale Hospodin praví toto: „I bohatýru je možno vzít zajatce, co pobral ukrutník, může uniknout.
Já s tvými odpůrci povedu spor, já spásu dám tvým synům.
26: Tvé utiskovatele nakrmím jejich vlastním masem, jako moštem se opojí vlastní krví. I pozná všechno
tvorstvo, že já Hospodin jsem tvůj spasitel a tvůj vykupitel, Přesilný Jákobův.“
Da 3, 17-18

17: "Jestliže náš Bůh, kterého my uctíváme, nás bude chtít vysvobodit z rozpálené ohnivé pece
i z tvých rukou, králi, vysvobodí nás.
18: Ale i kdyby ne, věz, králi, že tvé bohy uctívat nebudeme a před zlatou sochou, kterou jsi postavil,
se nepokloníme."

2247. Poselství Ježíše ze dne 23. listopadu 2022.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com
VELMI VELKÁ NOUZE
Moji lidé, někteří z vás žijí v nedostatku už velmi dlouho. V nedostatku dokonce i některých
potřebných věcí.
Ačkoli jsem vám dal poučení ve svém svatém Slovu, nevěděli jste, jak si opatřit více toho,
co potřebujete, nebo žít v hojnosti. Proč Mě žádáte o víc, když jsem vám dal vše, co potřebujete,
abyste získali víc?
Přeji si, aby všechny mé děti měly hojnost a také abyste mohli žehnat druhým, ale vy jste
ignorovali to, co je nutné k jejímu získání. V tomto období budete trpět velkým nedostatkem
a velmi velkou nouzí.
Ježíš

Př 13, 18: Chudoba a hanba stihnou toho, kdo se vyhýbá trestu, kdežto kdo dbá na domluvu, bude vážený.
Př 15, 32-33
32: Kdo se vyhýbá trestu, neváží si vlastního života, kdežto kdo domluvy poslouchá, získává rozum.
33: Bázeň před Hospodinem napomíná k moudrosti, slávu předchází pokora.
Př 15, 5: Pošetilec znevažuje otcovské kárání, kdežto kdo na domluvy dbá, jedná chytře.

2248. 24. listopadu 2022. Připomínka poselství Ježíše ze dne 19. února 2021.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

MŮJ OBRAZ

Mnoho mých dětí se modlí za ztracené milované, a přesto chodí před nimi v neposlušnosti.
Mé děti, jak mohu zachránit vaše milované, když vy samy jste kamenem úrazu, který blokuje jejich
pohled na Mne? Toužím vás použít jako zářný příklad mé Lásky, milosrdenství
a odpuštění, aby Mě mohli vidět lépe.
Jak Mě mohou vnímat, když nepřítel prostoupí vaše slova a vaše způsoby? Přeji si, abyste byly
příkladem a odrážely můj obraz, abych se mohl dostat k těm, kolem vás.

Ježíš

1Ti 4, 12: Nikdo ať tebou nepohrdá proto, že jsi mladý; ale těm, kdo věří, buď vzorem v řeči,
v chování, v lásce, ve víře, v čistotě.
Fil 3, 17-19
17: Bratří, napodobujte mne. Hleďte na ty, kdo žijí podle našeho příkladu.
18: Neboť mnozí, o nichž jsem vám často říkal a nyní to s pláčem opakuji, žijí jako nepřátelé Kristova
kříže;
19: jejich koncem je zahynutí, jejich bohem břicho a jejich chloubou to, zač by se měli stydět, neboť
smýšlejí přízemně.
Řím 14, 13: Nesuďme už tedy jeden druhého, ale raději posuďte, jak jednat, abyste nekladli bratru do
cesty kámen úrazu a nepůsobili pohoršení.

2249. 25. listopadu 2022. Připomínka poselství Boha Otce ze dne 2. října 2015.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com
PŘEMÝŠLEJTE
Vdechujte vzduch kolem sebe a myslete na Mne. Já jsem stvořil vše, co vidíte. Stvořil jsem svět
dokonalý, radostný a bohatý.
Můj pokoj, radost a hojnost jsou vždy vaše, pokud je chcete přijmout. Jsou tu vždy, ale musíte
vynaložit soustředěné úsilí, abyste si je vyžádali.
Mé děti nechávají tolik mých darů nevyzvednutých, a tak mnohé z vás chodí v nedostatku.
Zavolejte o to, co potřebujete a po čem toužíte, děti - a chvalte Mě za to, že vám to poskytnu.
Přemýšlejte o mé dobrotě a hojnosti. Jsem k vám vždy milosrdný a dávající. Není mou vůlí,
aby mé děti žily v nedostatku jakékoli dobré věci.
Bůh Otec

Ge 1, 1: Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.
Iz 45, 12: Zemi jsem učinil já a člověka na ní jsem stvořil. Já jsem vlastníma rukama roztáhl nebesa
a veškerému jejich zástupu jsem vydal příkazy.
Jan 16, 24: Až dosud jste o nic neprosili v mém jménu. Proste a dostanete, aby vaše radost byla plná.
Řím 15, 13: Bůh naděje nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše
naděje mocí Ducha svatého.
Lk 12, 27-30
27: Všimněte si lilií, jak rostou: nepředou ani netkají – a pravím vám, že ani Šalomoun v celé své nádheře
nebyl tak oděn jako jedna z nich.
28: Jestliže tedy Bůh tak obléká trávu, která dnes je na poli a zítra bude hozena do pece, čím spíše obleče
vás, malověrní!
29: A neshánějte se, co budete jíst a co pít, a netrapte se tím.

30: Po tom všem se shánějí lidé tohoto světa. Váš Otec přece ví, že to potřebujete.

2250. 26. listopadu 2022. Připomínka poselství Ježíše ze dne 2. března 2021.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

NEOČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Mnoho mých dětí je v těchto nejistých časech na zemi zkoušeno a testováno. Některé dny jsou pro
vás velmi těžké a nepřítel vás svádí, abyste pochybovaly o tom, co přichází a zda to vydržíte. Tyto
zkoušky jsou nutné, abyste mohly být posíleny v mysli a víře. Svou koncepcí vás učí víře a
odolnosti. Nezoufejte si v těchto těžkých dnech, mé děti.
V těchto časech uvolním mnoho nenadálých situací pro ty, které jsou opravdu moje. Pro ty, které
Mě opravdu hledají a zůstávají v mém Slovu, uskutečním neočekávané události, které jste si už
dlouho přály vidět.
Tyto náhlé odpovědi na modlitby deptají nepřítele, protože povzbuzují mé děti, aby Mě stále
hledaly a věřily ve Mne. Setrvalé modlitby, na něž jste neviděly odpovědi, jimž nyní těžko věříte, a
přesto se je modlíte dál. Přeji si přinést náhlé odpovědi na mnoho modliteb pro mé věrné, abyste
Mi mohly vzdát velkou slávu.
Ježíš

Da 10, 11-12
11: Muž mi řekl: "Danieli, muži vzácný, pochop slova, která k tobě budu mluvit. Stůj na svém místě. Jsem
poslán k tobě." Když se mnou mluvil to slovo, stál jsem a chvěl jsem se.
12: Řekl mi: "Neboj se, Danieli, neboť od prvního dne, kdy ses rozhodl porozumět a pokořit se před svým
Bohem, byla tvá slova vyslyšena, a já jsem proto přišel."
1S 1, 19-20
19: Za časného jitra se poklonili před Hospodinem a vraceli se. Když přišli do svého domu do Rámy, Elkána
poznal svou ženu Chanu a Hospodin se na ni rozpomenul.
20: Chana otěhotněla, a než uplynul rok, porodila syna a pojmenovala ho Samuel (to je Vyslyšel Bůh) .
Řekla : "Vždyť jsem si ho vyprosila od Hospodina."

2251. Poselství Matky Spásy ze dne 22. listopadu 2022.
Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com/

ZŮSTAŇTE V DUCHOVNÍ I FYZICKÉ BDĚLOSTI
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, přijměte mé mateřské požehnání.
CHODÍM SE SVÝMI DĚTMI, MILUJI JE, DRŽÍM JE SPOJENÉ S MÝMA RUKAMA, ABY SE
NEZTRATILY.
V této době se zmatek šíří jako plevel na poli, který roste rychle, aniž by byl vidět. Ideologie
s velkou lží [Kol 2,8] oddělují mé děti od mystického Těla mého Božského Syna. BOŽÍ SLOVO JE
JEN JEDNO, NENÁSLEDUJTE TY, KTEŘÍ VÁS CHTĚJÍ OKLAMAT.
Milované děti, hvězda Slunce je v křeči, rozrušená, vyzařuje svou sílu směrem k Zemi a to, děti,
bude mít za následek klima, které způsobí vážné škody Zemi i vám.
Tváří v tvář tak velké nedůvěře mých dětí k nebeským znamením zesilují přírodní jevy a Země se
stále otřásá s velkou zuřivostí.
Vzhledem k tak velké nedůvěře mých dětí se budou zdůrazňovat opatření, jimiž budou trpět
společenství lidskýma rukama v každém lidu a v každém národě.
Děti mého srdce:
Zůstaňte v duchovní i fyzické bdělosti. Zlo škodí tam, kde mé děti ignorují Boží zákon a svátosti.
MUSÍTE SE MI ZASVĚTIT, ABYSTE SI UDRŽELY OBRANNÝ ŠTÍT, POKUD ZŮSTANETE
POSLUŠNÝMI A DOBRÝMI STVOŘENÍMI V KAŽDÉM OHLEDU.

Milované děti, zapomněly jste, že komunismus ovládne svět a rozšíří se po celé Zemi. Mé děti
nevidí, že jsou vedeny k propasti a že jsou ovládány těmi, kdo si nepřejí spásu jejich duší.
Komunismus dává moc malým skupinám. Tato sdružení vyvolávají chaos a jsou ochotna bojovat
o jídlo a další potřeby, které jim chybí.
Démoni jsou nad lidstvem. To je velmi nebezpečné: duchovní nevědomost a neznalost Písma
svatého [Př 4, 5; Řím 15, 4].
MODLITBA JE NEZBYTNÁ, NEMODLÍTE-LI SE, VZDALUJETE SE OD NEJSVĚTĚJŠÍ
TROJICE A TÉTO MATKY – MODLITBA, MODLITBA, MODLITBA!
Moji milovaní, církev mého Syna bude oděna do smutku a mé děti budou ještě zmatenější kvůli
své duchovní nevědomosti.
Uvidíte velké znamení na nebi, z něhož budou některé z mých dětí vyděšeny a věřící poznají,
že ve válce bude Varování blízko.
Buďte zodpovědné, mé děti, buďte pravými dětmi mého Božího Syna. Probíhající události jsou
pro lidstvo těžké, lidská bytost se musí obrátit hned! Jakoby příští okamžik měl být Varováním.
POZOR, DĚTI!
Modlete se za Spojené státy, příroda se obrací proti nim. Přátelé tohoto národa jej
opustí uprostřed války.
Modlete se, děti mého Božího Syna, modlete se za Francii, oheň spaluje velké památky
tohoto národa.
Modlete se, děti mého Božího Syna, modlete se, modlete se za Japonsko, modlete se
za Afghánistán, modlete se za Austrálii, utrpení přichází k těmto národům.
Modlete se, děti, modlete se, modlete se, magnetismus Země je menší [než dřív].
Modlete se, děti, blíží se nemoc, modlete se kvůli nové překážce v pohybu, modlete se.
Buďte věrné mému Božímu Synu.
Buďte opatrné ve svých činech a jednání, utrpení lidstva je blízko.
ZACHRAŇTE DUŠE DĚTÍ!
Buďte obezřetné a opatrné vůči svým bratřím, sjednoťte se a buďte jedno srdce lásky, modlitby,
oběti a pokání.
MÉ SRDCE JE ARCHOU SPÁSY.
NEUSTÁLE VÁS CHRÁNÍM, NEBOJTE SE, JSEM S VÁMI.
Matka Maria

Kol 2, 8: Dejte si pozor, aby vás někdo nesvedl prázdným a klamným filozofováním, založeným na lidských
bájích, na vesmírných mocnostech, a ne na Kristu.
Př 4, 5: Získej moudrost, získej rozumnost. Na výroky mých úst nezapomeň, neodchyluj se od nich.
Řím 15, 4: Všecko, co je tam napsáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom z trpělivosti
a z povzbuzení, které nám dává Písmo, čerpali naději.

2252. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 26. listopadu 2022.
Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com/

BUĎTE LÁSKOU, A OSTATNÍ VÁM BUDE PŘIDÁNO

Děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
BUĎTE NAPLNĚNY POŽEHNÁNÍM NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE A NAŠÍ KRÁLOVNY A MATKY.
Jsem poslem Nejsvětější Trojice:
NA ZAČÁTKU ADVENTNÍ DOBY VÁM PŘICHÁZÍM PŘIPOMENOUT:
Povinnost žít pokoj v srdci každého z vás.
Povinnost nést Boží světlo v každém z vás a být světlem pro své bratry.
Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista, děti Krále, se musí připravit na prožití adventu tím,
že budou činit pokání za spáchané hříchy a zároveň si zachovat víru, naději a lásku.
Děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista zapalují první svíci tohoto adventu v každém chrámu,
v každém domě, v každém srdci s vědomím, že náš Král a Pán Ježíš Kristus je Světlo světa
[Jan 8, 12] a že toto Světlo bude zářit na věky věků.
Děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista, stále lpíte na hmotě a nevíte, jak brzy bude hmota jen
vzpomínkou před zavedením toho, co budete nazývat novou měnou. Reakcí lidstva bude pláč
nad ztrátou kontroly nad hmotou. Lidské stvoření bude podrobeno.
Děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista, když se dívám na pohanství, vidím uprostřed lidstva,
jak lidské stvoření pohrdá samo sebou, když si dovoluje i nadále žít ve stínu.
TOTO JE ČAS, ABY LIDSKÉ STVOŘENÍ POSLALO PRYČ ZHÝRALOST A PŘIJALO, ŽE BUDE
STÁLE VÍCE PATŘIT NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICI A NAŠÍ KRÁLOVNĚ A MATCE KONCE ČASŮ.

OBRAŤTE SE TEĎ! [Mk 1, 14-15] Nesmíte čekat. Je naléhavě nutné, aby se děti našeho Krále
a Pána Ježíše Krista vydaly na cestu obrácení a posílily víru.
Tuto generaci ovládá pozemská moc. Zlý se rozhodl zničit rodinu a přimět lidské stvoření
k pohrdání naší Královnou a Matkou.
Tato generace je ve vážném nebezpečí, protože velké sopky po celém světě se probouzejí jedna
za druhou.
Modlete se, Boží děti, modlete se za Japonsko, trpí přírodou a pro své bližní.
Modlete se, Boží děti, modlete se, utrpení dosáhne Brazílii.
Modlete se, Boží děti, modlete se za San Francisko, bude trpět kvůli přírodě.
Modlete se, Boží děti, modlete se za Chile, Sumatru a Austrálii, které budou otřeseny
silou přírody.
Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista, pokračujte v práci na duchovní půdě a posilujte víru, naději
a lásku.
"BUĎTE LÁSKOU, A OSTATNÍ VÁM BUDE PŘIDÁNO" [Mt 6, 33].
Lidstvo se očišťuje, je třeba, aby skrze očistu v každém srdci zavládla Boží láska.
Žehnám vám svým mečem vysoko vztyčeným.
Svatý archanděl Michael
2253. Poselství Ježíše a Matky Spásy ze dne 25. října 2022.
Valentina Papagna (Austrálie), https://valentina-sydneyseer.com.au/

UŽ SE NEMOHU DÍVAT NA TOTO ZLÉ LIDSTVO!

Dnes ráno během mých modliteb přišla Blahoslavená Maria, Matka Boží a Matka našeho Pána
Ježíše, s malým Ježíškem v náruči. Řekla:
Přicházím k vám se svým Synem. Vím, jak moc Jej miluješ, a On chce být ve tvé náruči,
aby ses o Něj starala.

A tak se stalo. Blahoslavená Matka mi jemně vložila Ježíška do náruče, a když jsem Jej chovala
a dívala se na jeho svatou tvář, říkala jsem Mu: "Ach, jak jsi krásný a svatý, můj Pane."
Přede mnou stál velký kulatý dřevěný stůl. Najednou mi Ježíšek vyklouzl z náruče a vklouzl pod
stůl. Začal velmi hlasitě plakat a říkal:
Nikdo Mě nechce! Strkají Mě pod stůl a do rohu místnosti. Já, Stvořitel všeho, se
už nemohu dívat na toto zlé lidstvo!

Sehnula jsem se, po kolenou jsem došla pod stůl k Ježíškovi, opatrně jsem si Jej přitáhla k sobě,
zvedla Jej a jemně ho poplácala po zadečku, abych ho utěšila a uklidnila. Plakal a plakal. Snažila
jsem se Jej utěšit tím, že jsem Mu láskyplně říkala: "Mám Tě moc ráda a vím, že spousta věrných
lidí Tě má moc ráda, neplač." Řekl:
Vím o těch, kteří Mě milují, ale to je kapka v moři ve srovnání s celým světem.

Později téhož dne při mši svaté mi Nejsvětější Matka připomněla:
Má dcero Valentino, snaž se utěšit mého Syna, protože je nesnesitelně odmítán,
vytlačován společností, lidstvem, protože už nechtějí Boha ve svém životě. Ale jak
dlouho mohu zadržovat ruku svého Syna?

"Ano", odpověděla jsem. Blahoslavená Matka při těchto slovech pohnula rukou.
Je připraven ji nechat dopadnout. Ať lidstvo ví, že existuje a že může také soudit,
bez ohledu na to, jak moc Jej lidstvo odmítá. Pomysli na to, jak moc za všechny trpěl,
a teď je tolik odmítán. Plánují ve světě všelijaké zlo, ale připomínejte jim, že Ježíš stojí
přímo vedle nich, dívá se a je svědkem všeho zla, které plánují udělat. Řekni lidem,
aby se změnili, aby se vrátili k Pravému Bohu a činili pokání.

Smiluj se nad námi, Pane.
Konec poselství.

2254. 27. listopadu 2022. Připomínka poselství Ježíše ze dne 16. dubna 2020.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

BLÍŽ KE MNĚ

Občas pocítíte, jak vás přitahuji blíž ke Mně. Je důležité, abyste rozpoznali tyto chvíle
a začali podle toho trávit více času se Mnou.
Pokaždé, když vás přitahuji blíž ke Mně, je to proto, že vidím nerovnost na cestě jdoucí do vaší
budoucnosti – událost, ztrátu, čas zkoušek – něco, co by vám mohlo způsobit bolest nebo starost a
Já vás přitahuji blíž, abych vás ochránil a utěšil.
Čímkoli procházíte, Já jsem s vámi.
Ježíš

Mt 28, 20: A učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi
po všecky dny až do skonání tohoto věku.
Ž 145, 18-20
18: Hospodin je blízko všem, kteří volají k němu, všem, kdo ho volají opravdově.
19: Vyplňuje přání těch, kdo se ho bojí, slyší, když volají o pomoc, a zachrání je.
20: Všechny, kdo ho milují, Hospodin ochraňuje, ale všechny svévolníky vyhlazuje.

2255. Poselství Ježíše ze dne 28. listopadu 2022.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

MOHU VÁM VĚŘIT?
Hledám poslušné, spokojené pracovníky, kteří by pracovali pro mé království. Mohu vám
důvěřovat?
Mohu vám důvěřovat, že Mě budete zastupovat ve všem, co děláte? Mohu vám důvěřovat,
že se nevrátíte ke svým dřívějším hříchům, když všeho na vás bude už příliš?
Mohu vám důvěřovat, že odoláte pokušením, která na vás posílá nepřítel, když usilujete o duše
pro mé království? Můžete důvěřovat sami sobě?
Mohu vám důvěřovat, i když vás nepřítel pokouší vším, po čem ze všeho nejvíc toužíte, ačkoli
to pro vás není má vůle?
Mohu vám důvěřovat? Můžete důvěřovat sami sobě, nebo se skloníte před modlami, které se
skrývají ve vašem srdci? Upadnete do hříchu a stanete se nepoužitelnými pro záměry mého
království?
Mohu vám důvěřovat? To, jak odpovídáte na pokušení, Mi napovídá odpověď, kterou hledám.
Ti, kdo pro Mě pracují, nebudou mít nouzi o nic dobrého. Nebudou mít nouzi v časech, které mají
přijít. Nebudou hladovět, až přijde hladomor.
Mohu vám důvěřovat? Pojďte a pracujte pro svého Krále.
Ježíš

POZNÁMKA: Podobné slovo nám Pán dal 4. listopadu 2022:

https://wingsofprophecy.blogspot.com/2022/11/sin-trust-and-obedience.html

Mt 6, 33-34
33: Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.
34: Nedělejte si tedy starost o zítřek; zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost vlastního trápení.
Jan14, 15: Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání;
1Jan 2, 3 : Podle toho víme, že jsme ho poznali, jestliže zachováváme jeho přikázání.
Gal 6, 8: Kdo zasévá pro své sobectví, sklidí zánik, kdo však zasévá pro Ducha, sklidí život věčný.
Jr 3, 20-25
20: "Jako žena věrolomně opouští svého druha, tak věrolomně jste se zachovali vůči mně, dome izraelský,
je výrok Hospodinův."
21: Na holých návrších je slyšet volání, pláč a prosby synů izraelských. Zvrátili svou cestu, zapomněli na
Hospodina, svého Boha.
22: "Vraťte se, synové odpadlí, já vaše odpadlictví vyléčím.'Zde jsme, přišli jsme k tobě, neboť ty jsi
Hospodin, náš Bůh.

23: Věru, klamavé jsou pahorky, halasící hory! Věru, jen v Hospodinu, našem Bohu, je spása Izraele.
24: Ohava požírala už od našeho mládí, čeho otcové těžce nabyli: jejich ovce i dobytek, syny i dcery.
25: Ležíme v hanbě, přikryti pohanou, neboť jsme hřešili proti Hospodinu, svému Bohu, my i naši otcové,
od svého mládí až do tohoto dne. Neposlouchali jsme Hospodina, svého Boha.'"

2256. Poselství Ježíše ze dne 29. listopadu 2022.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

BUDETE SI STĚŽOVAT?

Mám mnoho nových příležitostí, které chci předložit svým poslušným dětem. Jste připraveny?
Zvládnete toho víc? Jak zvládáte to, co jsem vám již dal? Pracujete nyní s radostí pro mé království
a získáváním duší pro Mne, nebo slyším jen tiché reptání?
Zkouším své poslušné děti, abych zjistil, jestli jste připraveny na víc. Mohu vám svěřit mnoho?
Mohu vám svěřit bohatství? Mohu vám svěřit, abyste pomáhaly zlomeným a zraněným, kteří
Mě ještě neznají? Nebo si budete stěžovat a cítit se zatížené těmito příležitostmi pracovat pro Mne?
Ježíš
Mt 6, 33-34
33: Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.
34: Nedělejte si tedy starost o zítřek; zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost vlastního trápení.
Jan14, 15: Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání;
1Jan 2, 3: Podle toho víme, že jsme ho poznali, jestliže zachováváme jeho přikázání.
Gal 6, 8: Kdo zasévá pro své sobectví, sklidí zánik, kdo však zasévá pro Ducha, sklidí život věčný.
Jr 3, 20-25
20: "Jako žena věrolomně opouští svého druha, tak věrolomně jste se zachovali vůči mně, dome izraelský,
je výrok Hospodinův."
21: Na holých návrších je slyšet volání, pláč a prosby synů izraelských. Zvrátili svou cestu, zapomněli na
Hospodina, svého Boha.
22: "Vraťte se, synové odpadlí, já vaše odpadlictví vyléčím.'Zde jsme, přišli jsme k tobě, neboť ty jsi
Hospodin, náš Bůh.
23: Věru, klamavé jsou pahorky, halasící hory! Věru, jen v Hospodinu, našem Bohu, je spása Izraele.
24: Ohava požírala už od našeho mládí, čeho otcové těžce nabyli: jejich ovce i dobytek, syny i dcery.
25: Ležíme v hanbě, přikryti pohanou, neboť jsme hřešili proti Hospodinu, svému Bohu, my i naši otcové,
od svého mládí až do tohoto dne. Neposlouchali jsme Hospodina, svého Boha.'"

2257. Poselství Ježíše ze dne 30. listopadu 2022.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com
TEROR NEBO POVÝŠENÍ
Procházíte nejtěžším časem, mé děti. Pro všechny lidi zůstává časem mnoha zkoušek.
Pro mé poslušné děti to bude čas povýšení a otevření dveří příležitosti.
Pro nevěřící to bude čas hrůzy. Budou sledovat, jak jim bude během jednoho dne vzato vše,
co znají jako normální. Potom už "normální" nebude nic. Nic už nikdy nebude, jaké bylo dřív.
Mé děti se posunou vpřed do nového "normálu". Ti, kteří Mě budou i nadále odmítat, budou
beze Mne a budou ustrašení stále víc, jak události, o kterých jsem vám říkal, se budou odehrávat
jedna za druhou.
Ježíš
Ž 75, 1-10
1: Utíkám se k tobě, Hospodine, kéž nikdy nejsem zahanben!
2: Pro svou spravedlnost mě vysvoboď, pomoz mi vyváznout, skloň ke mně své ucho, buď mou spásou.
3: Buď mi skalním příbytkem a budu se tam uchylovat stále. Rozhodls o mé záchraně, tys můj skalní štít,
moje pevná tvrz!
4: Bože můj, pomoz mi vyváznout z moci svévolníka, z rukou bídáka a násilníka.
5: Ty jsi přece má naděje, Panovníku Hospodine, v tebe už od mládí doufám.
6: Na tebe jsem odkázán už ze života matky, oddělil sis mě v matčině nitru, chvalozpěv můj o tobě bude
znít stále.
7: Za zázrak mě mnozí měli, tys byl moje mocné útočiště.
8: Z mých úst plně zní tvá chvála, den co den tě oslavuji.
9: Nezamítej mě v čas stáří, neopouštěj mě, když pozbývám sil.
10: Nepřátelé se už na mě domlouvají, ti, kdo mě hlídají, společně se radí,
Ž 84, 11: Den v tvých nádvořích je lepší než tisíce jinde; raději chci stát před prahem domu svého Boha,
než prodlévat v stanech svévolnosti,
Fil 4, 4-7
4: Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se!
5: Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Pán je blízko.
6: Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu.
7: A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.

2258. Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 30. listopadu 2022.
Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com/

Milované děti mého Nejsvětějšího Srdce:
PŘICHÁZÍM K VÁM SE SVOU LÁSKOU, SE SVÝM MILOSRDENSTVÍM.
Vyzývám vás, abyste se podívaly na své vlastní chyby, musíte se podívat na sebe, abyste se staly
součástí těch, kdo vydávají svědectví mé Lásce.
JÁ JSEM JEDNOTA. Mé děti jsou zmatené a rozdělené, snadno se stanou kořistí zla. Chystají se
navzájem zničit…
Kdo má větší Slovo, větší víru, naději a lásku? A přestože Mne přijímají v mém Těle a Krvi a urážejí
Mě tím, že nejsou mými dětmi, které dar slova nepoužívají k tvoření, ale k ničení.
V těchto chvílích, kdy můj lid trpí kvůli přírodě, kvůli neslušným módám, kvůli nedostatku morálky
mezi mým lidem, všechno je dobré, protože Bůh je milosrdenství! Já jsem milosrdenství a dívám
se na činy a skutky svých vlastních, které Mě urážejí takovým odstupem a neposlušností.
Moje děti: Co to je?
JE TO DŮSLEDEK TOHO, ŽE MÉ DĚTI NEPATŘÍ MARII, NEMAJÍ RÁDY MAMINKU, JSOU
JAKO TI, KTEŘÍ SI ŘÍKAJÍ SIROTCI. TO Z NICH DĚLÁ BYTOSTI, KTERÉ NEJSOU
VEDENY MOU MATKOU, PŘÍMLUVKYNÍ KAŽDÉHO Z VÁS.
Vidím, jak některé mé děti tím, že nejsou se Mnou (Fil 3, 10; 1Jan 2, 3), žijí v neustálých novotách
společnosti, která je zahrnuje světským a hříšným, a odvádí je od správného způsobu jednání
a chování.
Snadno zapomínají, že podle svých chybných kritérií, se snadno stanou kořistí Zlého, který se
v této době rozhodl rozdělit mou církev a přivést ji do záhuby.
Můj milovaný lide, je tolik zemí, které trpí ničivou silou přírody, tolik lidí, kteří trpí hladem a žízní
po spravedlnosti… A mé děti – kde jsou…?

JSOU UMLČENY, ABY NEPOZVEDLY SVŮJ HLAS!
Modlete se, mé děti, modlete se za mé děti, které jsou uvězněny, aby nebyly umlčeny
a opuštěny.
Modlete se, mé děti, modlete se za Austrálii, která se silně otřásá a rozbije svou zemi,
zvedá vody moře směrem k břehům Jižní Ameriky.
Modlete se, mé děti, modlete se, křeče, povstání, nedostatek jídla, kterým začnete
nadcházející rok, jsou znamením, že jste vedeny do doby hladu a budete na prahu
neschopnosti nakupovat,
ani prodávat.
Modlete se, děti moje, lidstvo je pohlceno v pomíjivých zájmech, zapomíná na všechno,
neposlouchá, ani nepřemýšlí, jeho štěstí spočívá ve výsledcích.
Modlete se, děti moje, modlete se, tento pomíjivý okamžik pokračuje a vy se bez
přemýšlení dostanete do rukou komunismu.
Modlete se, mé děti, modlete se, vody oceánu vstupují do města, které Mé děti
obdivují: město velkého mostu ve Spojených státech zažije velkou tragédii. Oni to
vědí, [ a přesto] se ke Mně nevracejí, i když zkáza bude den ode dne větší.
Modlete se, děti moje, Brazílie upadá do chaosu. Tento můj lid musí zapudit chvíle
veselí, v nichž Mě uráží hříchy, zvláště hříchy těla. Přichází chaos a mé děti trpí.
Modlitba srdcem je naléhavá, proto zmírní události a vzpoury.
Modlete se, děti moje, modlete se za Španělsko, které se silně otřásá.
Modlete se, děti moje, modlete se za Mexiko, země se chvěje, nemoc je přítomná.
Modlete se, mé děti, modlete se, tygr (*) povstal a lev (**) se k němu tiše přidal,
a zaútočí na orla, který zůstal vzpřímený.
Milované děti: vaše pozornost musí zůstat soustředěna na Mne, jinak vás rány zla připraví o pokoj,
o lásku, povedou vás k tomu, že budete pronášet opovržlivá slova vůči svým bratřím. Naplní vaše
ústa slovy zla, pozvedne vaše ego, abyste zranily své bratry.
Buďte oddány lásce a pokoře. Lidská bytost bez pokory je snadnou kořistí ďábla. Buďte mou
Láskou v této době, kdy mír visí na myšlence lidského stvoření.
Modlete se srdcem, buďte stvořeními modlitby a jednoty. Zůstaňte ve Mně a naplňujte
mou vůli.
Žehnám vám, mé děti, "jste zřítelnice mých očí".
Váš Ježíš
(*) Čína
(**) Írán

2259. Poselství Ježíše ze dne 1. prosince 2022.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com
ČISTÍ PŘEDE VŠEMI
Jste připraveny, mé drahé děti?
Připravily jste se na tento čas? Toto je čas vašeho povýšení. Je to čas, kdy vás povýším před
světem a ukážu skrze vás svou mocnou sílu. Při tom mnozí nevěřící uvěří ve Mne.
Je nanejvýš důležité, aby váš život byl přede všemi čistý. Odstraňte hřích hned, děti, chcete-li se
v tomto ohledu podílet na mém plánu. Jinak nemůžete být použity a vaše úkoly budou svěřeny
jiným, které se ukázaly jako prověřené. Také vaše odměny dám jim.
Nyní již není čas na hraní, nastal čas mé konečné sklizně probuzení a pak vaše práce na Zemi
skončí.
Ježíš

Gal 6, 8: Kdo zasévá pro své sobectví, sklidí zánik, kdo však zasévá pro Ducha, sklidí život věčný.
Ge 6, 11-13
11: Země však byla před Bohem zkažená a plná násilí.
12: Bůh pohleděl na zemi; byla zcela zkažená, protože všechno tvorstvo pokazilo na zemi svou cestu.
13: I řekl Bůh Noemu: "Rozhodl jsem se skoncovat se vším tvorstvem, neboť země je plná lidského násilí.
Zahladím je i se zemí."
Jr 3, 20-25
20: "Jako žena věrolomně opouští svého druha, tak věrolomně jste se zachovali vůči mně, dome izraelský,
je výrok Hospodinův."
21: Na holých návrších je slyšet volání, pláč a prosby synů izraelských. Zvrátili svou cestu, zapomněli
na Hospodina, svého Boha.
22: "Vraťte se, synové odpadlí, já vaše odpadlictví vyléčím. 'Zde jsme, přišli jsme k tobě,
neboť ty jsi Hospodin, náš Bůh.
23: Věru, klamavé jsou pahorky, halasící hory! Věru, jen v Hospodinu, našem Bohu, je spása Izraele.
24: Ohava požírala už od našeho mládí, čeho otcové těžce nabyli: jejich ovce i dobytek, syny
i dcery.
25: Ležíme v hanbě, přikryti pohanou, neboť jsme hřešili proti Hospodinu, svému Bohu, my
i naši otcové, od svého mládí až do tohoto dne. Neposlouchali jsme Hospodina, svého Boha'. "

2260. 2. prosince 2022. Připomínka poselství Boha Otce ze dne 19. srpna 2012.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

UKAŽTE MI, ŽE SE VÁM DÁ VĚŘIT

Svoboda se přidává k radosti, ve které moji lidé žijí, protože hřích vždy přináší otroctví
a připoutává je k jejich hanbě a hříšným touhám. Přeji si, aby moji lidé žili svobodní
od těchto okovů a mučivých přání těla a Já to nabízím každému mému dítěti zadarmo,
prostřednictvím vzácné krve mého Syna Ježíše.
Jestliže přijmete moji pomoc, odoláte ďáblu a odložíte vaše hříchy, i když vaše tělo bude trpět.
Osvobodím vás od těchto přání, neboť je v mé moci, abych vám pomohl toužit více
po Mně a po mých cestách. S tím ale přichází velká moc. Musíte Mi ukázat, že se vám dá věřit před
tím, než vám dovolím, abyste kráčeli v mé moci.
Jsou takoví, kteří touží po mé moci k prosazování a slávě svého jména, ne mého. Jiní po ní touží,
aby propagovali "své" úřady. Děti, víte, že všechna vaše poslání jsou prováděna
v mém Jménu a jenom k mé slávě? Jestliže oslavujete sami sebe, vůbec nepracujete pro Mne, ale
pro vaše vlastní důvody a to vám ani nepožehná, ani vás nepoctí.
Někteří z vás si kladou otázky, že jsem vás nepovýšil, jak jste předpokládali, nebo jak jsem vám už
dávno ukázal ve vašich snech a vizích. Důvod je ten, že jste opustili cestu mé lásky, péči o mé
ovce, abyste si dělali jméno pro sebe samotné. Toužíte po tom, aby vaše jméno bylo velké na
zemi. Tomu, kdo hledá pro sebe sama, se nedá věřit, kdyby byl vybaven mou mocí, nebo
pomazáním. Ztratíte svůj osud, který jsem vám ukázal, budete-li pokračovat po cestě pýchy, neboť
když sloužíte sobě, sloužíte Zlému a ne Mně.
Křičíte: "Kde je moje povýšení, Pane? Kde jsou všechna požehnání, která jsi mi ukázal?"
Mé dítě, Zlý hledá, aby si vzal tato požehnání a pokaždé, když se vzdáte pokušení a chodíte po
jeho cestách, dáváte je jemu. Já za vás nerozhoduji. Vy si vybíráte úroveň požehnání vaší
odpovědí na každý test, na každou pokoušející myšlenku.
Bůh Otec

Jakub 4, 7: Rádi se proto Bohu podřizujte. Vzepřete se proti ďáblovi a uteče od vás.
Jan 8, 34: Ježíš jim odpověděl: Ano, skutečně říkám vám: Každý, kdo páchá hřích, je otrokem hříchu.
Mt 26, 28:Neboť toto je má krev, krev smlouvy, která se prolévá za mnohé na odpuštění hříchů.
Iz 42, 8: Já jsem Hospodin. To je mé jméno. Svou slávu nikomu nedám, svou chválu nepostoupím modlám.

2261. 3. prosince 2022. Připomínka poselství Ježíše ze dne 30. března 2021.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

VYVEDU VÁS VEN
Mé děti, nebojte se toho, co přijde, až se změní vaše vláda, ale vězte, že tak jako jsem zachránil
svůj lid Izraele, zachráním i vás. Vyvedu vás ze zajetí do vaší zaslíbené země.
Choďte se Mnou a učte se ode Mne, neboť váš čas na zemi už teď není dlouhý. Neunavujte se
v dobrém konání, neboť si ukládáte poklad v nebi, který si budete brzy užívat, pokud to uděláte.
Vše, co učiníte lidem v nouzi, učiníte i Mně, a Já na vás dávám pozor.
Ježíš

Poznámka: Když to Pán říkal, cítila jsem, že mluví zejména k těm z nás v Americe, protože
sledujeme, jak naše vláda směřuje ke komunismu. Všichni jsme si vědomi zaujatosti této země
vůči křesťanům a cítíme, co se blíží. Pán mi před dvěma desetiletími začal říkat, že Bible a všechny
křesťanské knihy budou v Americe postaveny mimo zákon, a nyní vidíme, jak naše země směřuje
tímto směrem. Pán nás v tomto Slovu ujišťuje, že pro tuto dobu už pro nás připravil plán.
Ex 3, 8: Sestoupil jsem, abych jej vysvobodil z moci Egypta a vyvedl jej z oné země do země dobré a
prostorné, do země oplývající mlékem a medem, na místo Kenaanců, Chetejců, Emorejců, Perizejců,
Chivejců a Jebúsejců.
Ex 7, 5: Egypťané poznají, že já jsem Hospodin, až vztáhnu svou ruku na Egypt a vyvedu Izraelce z jejich
středu.
Gal 6, 9: V konání dobra neumdlévejme; neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas.
Mt 25, 40: Král odpoví a řekne jim: "Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých
nepatrných bratří, mně jste učinili."

2262. 4. prosince 2022. Připomínka poselství Boha Otce ze dne 18. února 2012.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

VIZE MLÝNKU NA MASO

Byla jsem na bohoslužbě a zjevila se mi vize něčeho, co připomínalo mlýnek na maso
s trychtýřem nahoře. Viděla jsem, jak do horní části trychtýře vchází člověk a padá dolů do mlýnku
na maso, který začal mlít. Uviděla jsem, jak z mlýnku při mletí vylétávají malé kousky tvrdých
látek. Viděla jsem, že ten muž prochází strašlivou bolestí a nepřízní osudu a mnoha těžkými
situacemi, zatímco byl v mlýnku. Pak jsem uslyšela slovo: "Mlat."
Viděla jsem, že žádné z plytkých učení, které muž slyšel, nevydrželo strašlivý tlak mlýnku na maso,
a rychle odletělo ven. Když jsem se dívala, ukázalo se mi, že lidé, kteří se ocitli v mlýnku na maso,
byli ti, kteří pro Boží království obětovali nejvíce. Když se mlýnek zastavil, ze žlabu dole vypadl

člověk, ale vypadal jinak - byl silnější, měl na sobě velmi lesklou zbroj a usmíval se a byl opravdu
šťastný. Pak jsem uslyšela slovo: "Připraven."
Opodál jsem viděla, že ostatní, kteří obětovali méně, také procházejí věcmi. Viděla jsem, jak
do některých buší paličky k naklepání masa, do některých velmi silně a do některých méně.
Křičeli, když na ně palička dopadala, ale jemná ruka, která ji držela, bušila dál. Když jsem
to viděla, v duchu jsem věděla, že se z nich tím tlučením něco zpracovává. Silně jsem cítila,
že nám Pán chce něco říci o tom, co mi ukazuje, a začala jsem se modlit, aby nám to zjevil.
Řekl mi toto:
Ano, má dcero, mnoho mých dětí, které byly povolány k dílu mého království, je nyní na mém
mlatu. Odděluji od nich všechno, co se Mi nelíbí, a připravuji je pro své použití.
Jsou to ty, kteří se Mi zcela podřídily pro mé záměry, a velká bude jejich odměna, neboť skutky,
které nyní budou konat, budou oslavovat mého Syna na zemi.
Na zemi se blíží doba velké temnoty, kdy nikdo nebude vědět ani chápat vše, co se děje. Málokdo
uvidí mé záměry v tom, co přijde, pouze mé děti, které se Mnou prošly obdobím temnoty, pochopí
a budou vědět, jak se v té době aklimatizovat. V té době bude velký zmatek, velká nouze a mnoho
nejistoty. Bude to nejtemnější z časů.
Svým dětem, které kráčejí blízko Mne, dám oči, aby viděly v temnotě. Dám jim velká a mocná
zjevení, aby mohly přežít to, co přijde. Zajistím je, budu je chránit a uchovám vše, co jim patří,
aby mohly vyprávět ostatním o mé velké věrnosti.
Nemusíte dělat nic, mé děti, abyste se připravily na to, co přichází, neboť Já vám mohu poskytnout
vše, co potřebujete. Choďte se Mnou. Denně hledejte mou Tvář. Nezanedbávejte svůj čas se Mnou
a nenechejte se svést rozptylováním světa, protože svět vás nemůže zachránit před tím, co přijde.
Jděte vpřed, říkejte mé Slovo. Vyprávějte ostatním o svém Bohu, který je ohromně mocný
zachraňovat a vysvobozovat. Bděte a modlete se, neboť tento čas se rychle blíží.
Bůh Otec
2Tim 20-21
20: Ve velké domácnosti nejsou jen zlaté a stříbrné nádoby, nýbrž i dřevěné a hliněné, jedny pro cenné
věci, druhé na odpadky.
21: Kdo se od těch falešných nauk očistí, bude nástrojem vznešeným, posvěceným, užitečným
pro hospodáře, připraveným ke každému dobrému dílu.
Mk 16, 15: A řekl jim: "Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. "
Mk 13, 33: Mějte se na pozoru, bděte, neboť nevíte, kdy ten čas přijde.
Iz 55, 6-7
6: Dotazujte se na Hospodina, dokud je možno ho najít, volejte ho, dokud je blízko.
7: Svévolník ať opustí svou cestu, muž propadlý ničemnostem svoje úmysly; nechť se vrátí k Hospodinu,
slituje se nad ním, k Bohu našemu, vždyť odpouští mnoho.

2263. Poselství Ježíše ze dne 16. září 2011 v 15:22.
Jennifer (USA), http://www.wordsfromjesus.com

VÁŠ PRAVÝ DOMOV JE V NEBI

Mé děti, říkám vám, že člověk je sám sobě největší překážkou. Mnoho lidí zahynulo, mé děti,
protože se zapletly do lží a podvodů a jejich duše ovládla pýcha a chamtivost. Převládající větry
budou postupovat dál, protože dojde k velkému kolapsu, kolapsu peněz, vlád a národů.
Z mostů na svazích hor se stanou ruiny, protože zemi pokryje popel. Mé děti, nedovolte, aby se
vaše duše staly obětí zla. Přišel jsem pro vás v lásce a milosrdenství a jediné, co může ohrozit vaše
věčné štěstí, je vaše vůle svobodně se rozhodnout nežít podle mých Přikázání.
Nyní je čas milosrdenství, protože svět kolem vás je v troskách. Stále hledáte útěchu pro zítřek,
která nemůže přijít. Žijte přítomný den, přítomnou hodinu, buďte mým služebníkem služebníků.
Každá hodina vás přibližuje k hodině na zemi, kde už nebudete.
Váš pravý domov je v nebi, a proto jsem se podrobil svému ukřižování: abyste ode Mne
nemusely být odloučeny.
Nepřipravujte svou duši o život ve věčném světle tím, že ji budete držet zahalenou v temnotě
hříchu. Čiňte dnes pokání a odstraňte ze sebe špínu, která se do vás vloudila [= vyznejte se ve

zpovědnici].

Pojďte ke Mně, mé děti, neboť já jsem Ježíš a mé milosrdenství a má spravedlnost zvítězí.
Ježíš

2264. Poselství Ježíše ze dne 5. prosince 2022.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
DÍLO, KTERÉ VE VÁS KONÁM
Nevidíte a necítíte, jak se ve vás pohybuje můj Duch?
Ještě nechápete dílo, které ve vás konám? Změny, do kterých vás vedu?
Ještě nevidíte a nepoznáváte mou ruku, která působí ve vašem životě? Stejnou ruku, která vás
bude živit v budoucích časech?
Mé děti, naučte se rozpoznávat, kdy ve vašem životě působím, to vám pomůže v časech, které
přijdou.
Ježíš

2Kor 4, 7: Tento poklad máme však v hliněných nádobách, aby bylo patrno, že tato nesmírná moc je Boží a
není z nás.

Řím 4, 21: Byl pevně přesvědčen, že když Bůh něco zaslíbí, má dosti moci, aby to i splnil.
Fil 1, 6: A jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista.
Fil 2, 13: Neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí.
Ef 2, 10: Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky,
které nám Bůh připravil.

2265. Poselství Ježíše ze dne 6. prosince 2022.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
NA DRUHÉM MÍSTĚ
Mé děti, váš čas se Mnou je i nadále nejdůležitějším znakem vašeho úspěchu, a to jak nyní,
tak i později. Přesto jsem na vašich seznamech často až na posledním místě. Jsem na řadě
až po vaší kariéře. Až po vaší rodině. Až po vašich prázdninách. Až po vašich přátelích.
Pokud nepřítel uspěje, budu nakonec úplně na druhém místě.
Neobětujte své spojení se Mnou tím, že se vzdáte našeho času v domnění, že je méně důležitý,
protože pak vás nemohu varovat, když se chystají udeřit pohromy. Nebudete mít žádnou jinou
šanci na bezpečí nebo přežití v tom, co se chystá, nedáte-li přednost svému času se Mnou před
ostatními činnostmi.
Ježíš
Mt 6, 33: Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.
Ž 119, 105: Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku.
Jak 4, 8: Umyjte si ruce, hříšníci, a očisťte svá srdce, lidé dvojí tváře!
De 6, 5: Budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou.
Mt 15, 8: Lid tento ctí mě rty, ale srdce jejich je daleko ode mne;
Mt 10, 38-39
38: Kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden.
39: Kdo nalezne svůj život, ztratí jej; kdo ztratí svůj život pro mne, nalezne jej.
Zj 2, 4: Ale to mám proti tobě, že už nemáš takovou lásku jako na počátku.

2266. Poselství Ježíše ze dne 7. prosince 2022.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
PŘINÁŠEJTE MÁ SLOVA
Povstaňte, mé děti, a přinášejte má Slova do zemí, kam vás posílám. Udělám cesty tam, kde žádné
nejsou. Pošlu peníze tam, kde žádné nebyly.

Vložím vám do úst slova, abyste směle mluvili k lidem, kteří Mě neznají tak jako vy.
Změníte životy a osvobodíte duše, pokud to budete dělat pro Mne.
Ježíš

Mk 16, 15: A řekl jim: „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.
Sk 10, 42: A uložil nám, abychom kázali lidu a dosvědčovali, že je to on, koho Bůh ustanovil za soudce
živých i mrtvých.
Mt 10, 7: Jděte a kažte, že se přiblížilo království nebeské.
Mt 28, 19-20
19: Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého
20: a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny
až do skonání tohoto věku. “
Iz 43, 16-19
16: Toto praví Hospodin, který razí cestu mořem, dravými vodami stezku,
17: jenž přivádí vozbu i koně, vojsko a válečnou moc i dokáže, že pospolu lehnou a nepovstanou, dohořeli,
zhasli jako knot.
18: Nevzpomínejte na věci dřívější, o minulosti nepřemítejte.
19: Hle, činím něco docela nového a už to raší. Nevíte o tom? Já povedu pouští cestu, pustou krajinou
řeky.
1Tes 2, 2: Víte také, jak jsme předtím ve Filipech trpěli a byli pohaněni; a přece nám náš Bůh dal odvahu
hlásat vám, přes mnohý těžký zápas, evangelium Boží.

2267. Poselství Ježíše ze dne 8. prosince 2022.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
ZÁVĚR
Přivádím k závěru různé aspekty vašich situací, ale dospět ke konečnému výsledku bude třeba
se jimi ještě nějaký čas zabývat. Ve vašich životech stále existují věci, které je třeba vyřešit.
Procházejte tímto procesem s vírou a důvěrou, že konám dobré dílo a výsledky budou příjemné
vám i Mně.
Dovolte Mi, abych vás v tomto závěrečném proudu posouval.
Ježíš
Žid 12, 1-3
1: Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás tak
snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo,
2: s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Místo radosti, která se mu
nabízela, podstoupil kříž, nedbaje na potupu; proto usedl po pravici Božího trůnu.

3: Myslete na to, co všecko on musel snést od hříšníků, abyste neochabovali a neklesali na duchu.

2268. Poselství Boha Otce ze dne 9. prosince 2022.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
BUDOU SOUZENI
Mé děti, pro mnohé z těch, které milujete, nastává velmi těžká doba. Pro ty, kdo si Mne nevšímali,
kdo přehlíželi oběť mého Syna, pro ty, kdo se vám a mému dílu ve vašich životech vysmívali.
Čas, který se pro ně blíží, bude vskutku temný, protože nehledali mou moudrost nebo porozumění
jako vy a budou v tomto čase zkoušeni. Budou zkoušeni a tříbeni ohněm, mým Svatým Ohněm.
Budou znovu a znovu zušlechťováni, až si je přitáhnu k sobě, abych je zachránil, jak jste se o to
modlily.
Modlete se za ně, děti. Modlete se za ně horlivě, aby se ke Mně rychle obrátili a byli ušetřeni
mnoha utrpení v této temné době, a Já je zachráním.
Bůh Otec
Zach 16, 9: Tu třetinu však provedu ohněm. Přetavím je, jako se taví stříbro, přezkouším je, jako se zkouší
zlato. Ti budou vzývat mé jméno a já jim odpovím. Řeknu: " 'Toto je můj lid.' A oni řeknou: 'Hospodin je
můj Bůh.' "
1Petr 1, 7: Aby se pravost vaší víry, mnohem drahocennější než pomíjející zlato, jež přece též bývá
zkoušeno ohněm, prokázala k vaší chvále, slávě a cti v den, kdy se zjeví Ježíš Kristus.
1Petr 5, 10: A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás
obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ.
Job 23, 10: Zato on zná moji cestu; ať mě zkouší, vyjdu jako zlato.
Př 17, 3: Na stříbro kelímek, na zlato pec; srdce však Hospodin prozkoumává.
Řím 8, 28: Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho
rozhodnutí.
Mat 3, 10-11
10: Sekera už je na kořeni stromů; a každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně.
11: Já vás křtím vodou k pokání; ale ten, který přichází za mnou, je silnější než já – nejsem hoden ani
toho, abych mu zouval obuv; on vás bude křtít Duchem svatým a ohněm.

2269. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 5. prosince 2022.
Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com/

Děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
JAKO ČLENOVÉ KRISTOVA MYSTICKÉHO TĚLA JSTE POVOLÁNY UDRŽOVAT VÍRU A BÝT
BYTOSTMI MODLITBY, A TO NEJEN SLOVY, ALE I SVĚDECTVÍM.
Buďte stvořeními víry, lásky a zároveň si uvědomte, že povýšený, arogantní a domýšlivý člověk,
ten, který si neuvědomuje, co je to být dítětem našeho Krále a Pána Ježíše Krista, je snadnou
kořistí ďábla; je neustále veden Zlým, aby byl "kamenem úrazu pro své bratry" [1Kor 8, 9].
Náš Král a Pán Ježíš Kristus se velmi rmoutí nad těmito pošetilými dětmi, které žijí polovičatě
a přivolávají na sebe zlo. Lidská hloupost, plod zneužití svobodné vůle, vede lidstvo k tomu,
že se vrhá do utrpení, které si samo přitahuje a z něhož se těžko dostává, dokud nepozná,
že "Bůh je Hospodin" [Ž 100, 3; Zj 17, 14].
Děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
Když se lidská bytost oddává lidským rozkoším, duchovně upadá a trestá sama sebe a vstupuje
do temnoty, kterou mu světská všednost předkládá jako světlo, aby ji udržela v hříchu.
LIDÉ NAŠEHO KRÁLE A PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, TENTO ČAS NENÍ URČEN PRO
POLOVIČATÝ DUCHOVNÍ ŽIVOT.
Děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
Vyzývám vás, abyste podnikly jisté kroky. Není to doba, kdy byste měly trávit svůj život
bezvýznamně, ale je nutné, abyste byly opravdové ve svém vnitřním životě. Před vámi, Boží lidé,
leží požehnání, ale zároveň svými bezuzdnými činy a jednáním přitahujete zlo.
Děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista, jako lidstvo budete trpět kvůli neustálým erupcím sopek,
které vyvrhují velké výrony plynů a brání vám pokračovat v normálním životě. Celé komunity
budou přemístěny na bezpečnější místa, aby se zabránilo nenapravitelným škodám, způsobeným
sopečnými erupcemi.

Země se bude všude stále třást, aniž by se zastavila.
Modlete se, děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista, modlete se za Mexiko, které trpí
přírodou a zradou.
Modlete se za Brazílii, stvoření jsou rozčilená a způsobují nepokoje a utrpení
nevinných. Voda očistí tento národ.
Modlete se za Japonsko, které těžce trpí od přírody i od lidí.
Modlete se za Indonésii, která mocně trpí rukama přírody.
Modlete se za Argentinu, tento národ je zkoušen; vetřelci šíří nesouhlas a vytvářejí
chaos tím, že staví jedny proti druhým. Modlete se za tento národ.
Modlete se za Střední Ameriku, trpí přírodou. Musíte se modlit srdcem.
Modlete se za Spojené státy, modlete se, aby jejich vedoucí představitelé byli ve svém
jednání a činech obezřetní. Modlete se, protože příroda v tomto národě i nadále silně
působí.
Modlete se s důvěrou a pravdou, modlete se za své bratry, kteří jsou vlažní ve víře
a nejsou svědky lásky, dobročinnosti a bratrství.
Přijímejte Tělo a Krev našeho Krále a Pána Ježíše Krista.
Modlete se svatý růženec na znamení lásky k naší Královně a Matce.
Buďte věrní Bohu a milujte jednotu.
Buďte věrní každý ve svém stavu, neboť z věrnosti pochází požehnání a pevnost ve víře.
ČEKEJTE SE SVATOU TRPĚLIVOSTÍ NA ANDĚLA POKOJE, KTERÝ OŽIVÍ NADĚJI,
KTEROU NĚKTEŘÍ Z VÁS NEZTRATILI, ALE KTERÁ BYLA OSLABENA TÍM, ČEMU JSTE
MUSELI ČELIT.
Děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
Buďte milosrdní ke svým bližním [1Pt 4, 8; Ef 4, 32]. Charita je pouto, které vás spojuje. Lidská
stvoření se zatvrzelým srdcem se cvičí proti lásce, aby způsobila rozdělení, které v této době ďábel
podněcuje proti mystickému Tělu Kristovu.
Musíte se modlit, musíte být vykonavateli modliteb, musíte se snažit být dětmi našeho Krále a Pána
tím, že budete pracovat a jednat podle Kristova vzoru.
Jako děti Božího Vykupitele pokračujte beze strachu, s důvěrou a vírou, že jako vykonavatelé Boží
vůle dostanete svou odměnu.
Chráním vás Božím příkazem, žehnám vám svým mečem.
VÍRA, VÍRA, VÍRA.
Svatý archanděl Michael

2270. 10. prosince 2022. Připomínka poselství Boha Otce ze dne 17. července 2018.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

MUSÍTE MÍT VÍRU

Mé děti, buďte pozorné k mému vedení. Buďte bdělé, protože mnoho z vás vedu pryč z místa, kde
jste, a do nových situací. Budou to situace omezeného zajištění, protože vás učím, abyste se
spoléhaly jen na Mne. Budete-li následovat mé vedení, vstoupíte do pustiny a na nějaký čas
budete mít strach, ale opustíte jej s obrovskou vírou.
Protože Já jdu s mými dětmi tímto obdobím v jejich životech, trénuji je jak mít víru. Cvičím je,
dokud se jejich přirozenost nezmění z nevěřícnosti k víře. Já jsem velký a mocný Bůh a jsem
schopen vám zajistit všechno, ale to není možné bez velké víry.
Vaše zaopatření bude přímo úměrné víře ve Mne, že to udělám, a tak dovolte, aby k tomu cvičení
došlo. Nebraňte se mému vedení, protože je to vaše jediná naděje jak se vyhnout přicházející
značce šelmy a nezahynout hladem.
Bůh Otec

Mt 21, 22: A dostane se vám všeho, zač budete v modlitbě prosit a s vírou.
Př 3, 5-6
5: Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.
6: Poznávej Ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.
Fil 4, 19: A protože můj Bůh je přebohatý, oplatí vám to skvěle skrze Krista Ježíše ve všem, cokoli budete
potřebovat.
Zj 13, 16-17
16: Nutí také všechny, malé i velké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby si nechali udělat na pravou
ruku nebo na čelo znamení,
17: takže nikdo nemůže nic koupit anebo prodat, kdo nemá jako znamení jméno té šelmy nebo číslo, které
v součtu dává její jméno.
Zj 14, 9-11
9: Jiný třetí anděl hlasitě zvolal: "Kdo se klaní šelmě a její soše, kdo si nechá udělat znak na čelo nebo na
ruce,
10: dostane taky napít z vína Boží rozhořčenosti, které je připraveno nezředěné v číši jeho hněvu, a bude
trápen ohněm a sírou před svatými anděly a před Beránkem.
11: Dým z ohně, který je mučí, vystupuje na věčné věky; a nemají úlevy ve dne v noci, kdo se klanějí
šelmě a její soše a kdo si nechali vtisknout její jméno jako znamení."
Dt 8, 2: Připomínej si celou tu cestu, kterou tě Hospodin, tvůj Bůh, vodil po čtyřicet let na poušti, aby tě
pokořil a vyzkoušel a poznal, co je v tvém srdci, zda budeš dbát na jeho přikázání, či nikoli.

2271. 11. prosince 2022. Připomínka poselství Ježíše ze dne 25. února 2022.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
AŤ TO STOJÍ COKOLI
Moji lidé, v tomto čase, do kterého vstupujete, bude nepřítel po určitou dobu nad vámi vítězit.
Nebude to příjemné. Vězte, že je to konečná zkouška vaší víry a odměna je velmi, velmi velká
pro mé děti, které to vydrží po jakkoli dlouhou dobu.
Nepřítel se vás bude snažit přimět, abyste zapřeli svou víru ve Mne a šli se zlými, kteří budou
vládnout. V tomto čase vám budou brát nejprve jednu věc, a pak druhou, dokud vám nezbude
nic, kromě vás samotných a vaší víry ve Mne. Budou se snažit, abyste se vzdali i toho.
Držte se své víry a nezapírejte Mě, ať to stojí cokoli, protože pak z toho nebude cesty zpět.
Není lítost za to, že jste Mě zapřeli. Pokud Mě zapřete, je to vaše konečná odpověď, bez ohledu
na to, jak dlouho ještě budete žít, a nestrávíte věčnost se Mnou, ale budete trýzněni svým
nepřítelem, i když Mě potom budete se slzami hledat.
Znehybněte svou tvář, jako by byla z křemene, abyste se nyní nevzdali, neboť na tom bude záviset
vaše spása. Nebude to snadné, protože vám vezmou všechno, aby vás přiměli se jí vzdát. Budou
vás pronásledovat dnem i nocí. Budou na vás páchat násilí a mnoho z vás zabijí. Nebojte se toho,
ale radujte se, neboť VELKÁ bude vaše odměna, když takto zemřete.
Připravte svou mysl, aby vydržela, a nezapírejte Mě bez ohledu na to, co vidíte, bez ohledu na
cenu, bez ohledu na to, co vám vezmou, nebo k čemu vám odepřou přístup.
Jestli Mě kdykoli zapřete, ztratíte svou spásu.
Ježíš
Ž 14, 1: Pro předního zpěváka, Davidův. Bloud si v srdci říká: "Bůh tu není." Všichni kazí, zohavují,
na co sáhnou, nikdo nic dobrého neudělá.
Mt. 10, 33: Kdo mě však zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi.
Ef 6, 11: Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům.
Zj 13, 15-18
15: Je jí dáno, aby do sochy té šelmy vdechla život, takže ta socha mluvila a vydala rozkaz, že zemřou
všichni, kdo před ní nepokleknou.
16: A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele
cejch,
17: aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména.
18: To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo
šest set šedesát šest.
Zj 14, 9-10
9: Za nimi letěl třetí anděl a volal mocným hlasem: "Kdo kleká před šelmou a před její sochou, kdo přijímá
její cejch na čelo či na ruku,
10: bude pít víno Božího rozhorlení, které Bůh nalévá neředěné do číše svého hněvu; a bude mučen ohněm
a sírou před svatými anděly a před Beránkem."

2272. Poselství Ježíše ze dne 12. prosince 2022.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

MNOZÍ VÍTE

Mé děti, v tomto období se výrazně zvětší rozdělení na ovce a kozy. Propast se zvětšuje, protože
vás musím oddělit od všeho, co je ze světa, aby vás to neovlivňovalo v tom, co přijde, neboť
v sázce jsou vaše duše.
Jejich odpor k vám a ke všem, kdo stojí za mým Jménem, se výrazně zvýší, protože se rychle
blížíte k času konce.
Jak se bude blížit konec všech věcí, budou se snažit vytlačit vše, co je ode Mne, neboť je to
usvědčuje z jejich hříchu a oni nechtějí poznat svůj hřích, ale pokračovat v něm. Zvolili si zlo
místo dobra a budou mu vydáni napospas, i když jim nabízím mnoho příležitostí k pokání.
Nesuďte je, děti, neboť jsou vedeni svou nevěrou a nechtějí jinou cestu než cestu hříchu.
Blíží se čas velkého zármutku. Připravte své srdce, neboť mnozí, které znáte, si v tom čase zvolí
špatnou cestu.
Ježíš

Řím 12, 21: Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem.
Is 5, 20: Běda těm, kdo říkají zlu dobro a dobru zlo, kdo vydávají tmu za světlo a světlo za tmu,
kdo vydávají hořké za sladké a sladké za hořké!
Př 3, 7: Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať.
Řím 2, 6-8
6: Víme přece, že starý člověk v nás byl spolu s ním ukřižován, aby tělo ovládané hříchem bylo zbaveno
moci a my už hříchu neotročili.
7: Vždyť ten, kdo zemřel, je vysvobozen z moci hříchu.
8: Jestliže jsme spolu s Kristem zemřeli, věříme, že spolu s ním budeme také žít.

2273. Poselství Ježíše ze dne 13. prosince 2022.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

PŘIPRAVENI SE ROZLOUČIT
Mé děti, řekl jsem vám, že v budoucím čase smutku si mnozí, které znáte, zvolí špatnou cestu,
a oni si ji zvolí. Nemůžete tomu nijak zabránit, protože se nenaučili vážit si duchovního před
fyzickým, jako jste se to naučily vy.
Nevíte však, že se vás také budou snažit přesvědčit, abyste se touto cestou vydaly s nimi.

To bude silné pokušení, protože nakonec vaše volba následovat pravdu způsobí, že budete
od nich odděleny, když odmítnete přijmout znamení mého nepřítele.
Jste připraveny rozloučit se kvůli mému Jménu i s těmi, kteří jsou vám nejbližší? Dokážete
to udělat? Dokážete od nich odejít, abyste zachovaly svou spásu, i když víte, že budou posláni
do pekla kvůli svému rozhodnutí přijmout znamení, které jim dovolí nemít hlad? Budou vás totiž
v slzách prosit, abyste si vybraly tuto cestu.
Připravte své srdce, děti, neboť brzy vstoupíte do doby velmi velkého zármutku, kdy všichni moji
lidé budou truchlit. Ale radujte se, neboť tento čas smutku vám přinese velmi velkou odměnu zde
v nebi, kde budete poctěny za to, že jste se rozhodly stát za pravdou.
Ježíš

Řím 12, 21: Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem.
Iz 5, 20: Běda těm, kdo říkají zlu dobro a dobru zlo, kdo vydávají tmu za světlo a světlo za tmu,
kdo vydávají hořké za sladké a sladké za hořké!
Př 3, 7: Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať.
Řím 2, 6-8
6: On 'odplatí každému podle jeho skutků'.
7: Těm, kteří vytrvalostí v dobrém jednání hledají nepomíjející slávu a čest, dá život věčný.
8: Ty však, kteří prosazují sebe, odpírají pravdě a podléhají nepravosti, očekává hněv a trest.
Mt 24, 8: Ale to vše bude teprve začátek bolestí.

2274. Poselství Ježíše ze dne 14. prosince 2022.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
POKUŠENÍ MÍT STRACH
Mé děti, v časech, které brzy přijdou, zažijete mnoho situací, kdy budete v pokušení bát se.
S jistotou vězte, že jsem je předem viděl a již jsem vám poskytl cestu k úniku a dobrý výsledek.
Nedovolte nepříteli, aby vás vystrašil.
Jste mé drahocenné děti a Já dávám pozor na každý váš krok.
Ježíš

Iz 41, 10: Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu,
pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.
Ge 15, 1: Po těchto událostech se stalo k Abramovi ve vidění slovo Hospodinovo: „Nic se neboj, Abrame,
já jsem tvůj štít, tvá přehojná odměna.“
Joz 1, 9: Nepřikázal jsem ti snad: Buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se, neboť Hospodin,
tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš?“
Iz 41, 13: Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, držím tě za pravici, pravím ti: ‚Neboj se, já jsem tvá pomoc.‘

Ž 118, 6: Hospodin je při mně, nebojím se. Co by mi mohl udělat člověk?
Př 29, 26: Mnozí usilují naklonit si vladaře, ale soudcem všech je Hospodin.
Jak 4, 7: Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží se
k vám.
1Petr 5, 8: Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako 'lev řvoucí ' a hledá,
koho by pohltil.

2275. Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 9. prosince 2022.
Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com/

ZACHOVEJTE VÍRU V MÉ SLOVO

Milované děti, přijměte mé požehnání spojené s mou milosrdnou láskou.
UPROSTŘED UTRPENÍ, V NĚMŽ ŽIJETE A KTERÉ SE BLÍŽÍ, VÁS VYZÝVÁM, ABYSTE
MILOVALI MOU NEJSVĚTĚJŠÍ MATKU, KTERÁ SE PŘIMLOUVÁ ZA KAŽDÉ Z MÝCH DĚTÍ.
Moje Blahoslavená Matka vás všechny miluje a přeje si, abyste všechny byly spaseny.
Moji lidé, aniž byste zapomněli na VAROVÁNÍ, jehož se zúčastní všichni lidé, musíte urychleně
přehodnotit svůj život a odčinit spáchané zlo.
Moji milovaní, nejenže lidské stvoření bude duchovně trpět, ale země bude očištěna úderem
nebeského tělesa, které země přijme a na které budete pohlížet jako výbuch na výsostech.
Ta exploze, která osvítí zemi a z níž bude shora padat oheň, způsobí, že vody moří napadnou
pevninu.
Můj milovaný lide, BEZ PANIKY V TÉTO CHVÍLI, musíte jednat a konat tak, že se odpoutáte od
světského.
Moji lidé:

NEPOSLOUCHÁTE MĚ, ODMÍTÁTE BÝT POKORNÍ A PŘIJMOUT, ŽE MÁTE POVINNOST
SE ZMĚNIT A NEDOVOLIT, ABY VÁS ZNEUŽITÉ LIDSKÉ JÁ UDRŽOVALO V PÝŠE.
Vy jste můj lid, celé lidstvo je mým lidem, stejně jako všichni jsou mými dětmi. Můj lid není
zvláštním výběrem dětí, které se více modlí nebo jsou lepší než ostatní jejich bratři. MOJI LIDÉ
JSOU CELÝM LIDSTVEM.
Tak vás miluji, můj lide. Nezapomínejte, že válečný proces je v plném proudu. Přichází válka a mé
děti trpí. V tuto chvíli je několik národů připravených jako první zaútočit na jiný národ a odtud se
válka rozšíří po celé zemi.
KDYŽ TO BUDETE NEJMÉNĚ ČEKAT, KDYŽ NA TO BUDETE NEJMÉNĚ MYSLET, DOJDE
K VÁLEČNÉ POHROMĚ A LIDSTVO UPADNE DO CHAOSU.
Válka je trestem, který si lidstvo samo způsobí:
Trest, plynoucí z lidského sobectví…
Produkt nadřazenosti, o níž se většina vládců domnívá, že ji má nad lidmi…
Trest za to, že ve Mne nevěří…
O opovržení, kterému jsem neustále vystaven…
O urážkách proti Mně, o znesvěceních a svatokrádežích, které neustále přijímám…
S MOU MATKOU SE ZACHÁZÍ S OPOVRŽENÍM, JEJÍ MILUJÍCÍ SRDCE KRVÁCÍ NAD
TOLIKA URÁŽKAMI, KTERÝM JI VYSTAVUJE MŮJ LID…
Má Nejsvětější Neposkvrněná Matka si přeje, aby můj lid, její děti, byly stvořeními víry, pokornými
stvořeními jako ona, stvořeními, která spojují, a ne rozdělují.
TATO GENERACE PŘIJME ANTIKRISTA; budou ho následovat kvůli své nevědomosti o Mně,
kvůli vaší neposlušnosti vůči Mně a vůči tomu, co vám má Matka zjevila. Přijmou nové učení, které
jim bude předloženo, a zapomenou, že "Já jsem Cesta, Pravda a Život" [Jan 14, 6].
Stále znovu jsem mluvil o pýše, protože tou jsou nasycena lidská stvoření. Antikrist už pyšné bere
za své, a na některých místech dává moc těm, kteří se z pýchy cítí být nadřazení svým bratrům.
Mé děti, do mé církve vstupuje zmatek a tam, kde je zmatek, se nenacházím Já, ale vstoupil tam
nepřítel duše.
VY, MÉ DĚTI, SEZNAMTE SE SE MNOU, ABYSTE MĚ POZNALY. MĚJTE SE NA POZORU
PŘED TĚMI, KDO JEDNAJÍ V ROZPORU S TÍM, ČEMU JSEM VÁS UČIL, A VYZÝVAJÍ VÁS,
ABYSTE TAK JEDNALI I VY.
Mějte se na pozoru, v této době se množí "vlci v rouše beránčím" [Mt 7, 15].
Moji lidé, moji milovaní lidé, pokračujte ve víře, ne kvůli tradici, ale protože Mě znáte a tím, že Mě
znáte, Mě milujete.
Buďte připraveni na to, co přichází na Zemi, k lidstvu. Aniž byste si mysleli, že nemoc byla
poražena, buďte opatrní a preventivně udržujte vysokou obranyschopnost těla.
JÁ JSEM VÁŠ BŮH A PŘIPRAVUJI VÁS NA TO, CO PŘIJDE NA LIDSTVO.

Modlete se, mé děti, modlete se, sopky se stále aktivují a způsobují utrpení lidským
tvorům.
Modlete se, mé děti, modlete se za Řecko, bude trpět kvůli přírodě.
Modlete se, mé děti, modlete se, Nepál bude otřesen.
Modlete se, mé děti, modlete se za ty, kdo nevěří v mé volání.
Modlete se, mé děti, modlete se za své bratry, kteří Mě nemilují.
Modlete se, mé děti, modlete se kvůli nepozornosti, s níž moji lidé žijí tento čas pokoje,
a ne chvílí tolika zmatků a tolika hříchů, neboť lidstvo bude překvapeno, aniž by to
očekávalo.
Chráním vás, pomáhám vám udržet se na správné duchovní cestě. Požádejte Mě o pomoc, kterou
potřebujete, buďte stvořeními víry, lásky, odpuštění, lásky a bratrství.
Moji milovaní:
PŘIJMĚTE MÉ POŽEHNÁNÍ A BUĎTE SI JISTI BEZE STRACHU, ŽE VÁS OCHRÁNÍM.
PROTO POTŘEBUJETE SRDCE Z MASA, A NE Z KAMENE. ZACHOVEJTE VÍRU V MÉ
SLOVO, V MÉ SLIBY A JÁ VÁS NEOPUSTÍM.
Žehnám vašim myšlenkám, vaší mysli a vašemu srdci, abyste jednali a konali podle mého příkladu.
Má Láska je nekonečná, stejně jako je nekonečné mé požehnání.
Váš Ježíš
2276. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 16. prosince 2022.
Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com/

NACHÁZÍTE SE VE CHVÍLI OČEKÁVÁNÍ

Děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
JSEM POSLÁN NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICÍ, ABYCH VÁM OZNÁMIL SLOVO, KTERÉ JE BOŽÍ
VŮLÍ.
V jednotě lidu, který kráčí ve stopách svého Krále a Pána, si i nadále uvědomujte dobro, které
musíte konat a vyhýbat se tak zlu.
Vědomí, že "Bůh je Bůh živých" [Mk 12, 27], musí zůstat v lidském stvoření, jen tak bude lidstvo
usilovat o větší duchovnost s plným vědomím, že bez Boha není ničím.
Žijte v neúnavné snaze být blíže Nejsvětější Trojici, naší Královně a Matce, archandělům
a andělům, abyste mohli žít v touze po božském a jednat a konat v rámci dobra.
Boží děti:
NACHÁZÍTE SE VE CHVÍLI OČEKÁVÁNÍ PŘED NAPLNĚNÍM PROROCTVÍ OHLÁŠENÝCH
JASNÝMI ZNAMENÍMI, KTERÁ PŘEDZNAMENÁVAJÍ TO, CO MÁ PŘIJÍT:
Podívejte se, jak se chová příroda…
Lidské stvoření se odvrátilo od chrámů a neuctívá našeho Krále a Pána Ježíše Krista…
Přijímají svatou eucharistii ve smrtelném hříchu…
Zesměšňují svátosti…
Nejsvětější Trojice vyzývá své kněze, aby se důstojně oblékali do kněžského roucha, protože
oblékání jako neposvěcené bytosti vede k tomu, že jsou znevažováni a zaměňováni za tvory
neposvěcené ke kněžské službě.
Lid našeho Krále a Pána Ježíše Krista se musí neustále připravovat na nadcházející nedostatek
potravin a měnící se klima, zejména v Evropě.
Na zemské jádro působí magnetismus nebeského tělesa, které se blíží k Zemi.
Evropu v tomto období čekají extrémní sněhové srážky a chladné počasí, které dosud nepoznala.
V Americe dojde ke změně klimatu, teploty budou klesat a bude chladno, ale ne extrémně.
JE ČAS VAROVÁNÍ, ABYSTE UVĚŘILI A NAPRAVILI SVÉ JEDNÁNÍ.
Tam, kde je písek, se objevuje voda, a tam, kde je voda, se objevuje písek. Sopky burácejí
v různých zemích po celé Zemi. Poušť je napadena vodou, a kde je voda, tam bude poušť.
Modlete se, modlete se, děti našeho Pána a Krále Ježíše Krista, za obrácení lidstva,
modlete se za asijský kontinent.
Modlete se, modlete se děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista za dostatek potravin.
Modlete se, děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista, za zmírnění sociálních nepokojů
a pronásledování v jednotlivých zemích.
Modlete se, modlete se, děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista, ze zemí, které vás
přijaly, vyjdou zuřiví pronásledovatelé křesťanské víry.

Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista, udržujte naši Královnu a Matku v pozornosti vůči potřebám
každého člověka modlitbou svatého růžence, aby pýcha, která roste v lidském stvoření, byla
oslabena a přemožena pokorou.
Pýcha je přirozeností zla, utlačovatele duší, zaplavuje stvoření, zahaluje ho zlem a závistí. Pýcha
deformuje lidskou bytost v jejím jednání a skutcích, zaslepuje ji a činí ji nepoznatelnou. Jednejte
s pokorou, ne s falešnou pokorou, ne s vynucenou pokorou, ale s pokorou světla, které pochází
od našeho Krále a Pána Ježíše Krista.
VĚŘTE, VĚŘTE, SKLÁNĚJTE SE PŘED HŘÍCHEM, LITUJTE HO PEVNĚ VE ZPOVĚDI
A S PEVNÝM ÚMYSLEM NÁPRAVY, ABYSTE SE STALI NOVÝMI A OBNOVENÝMI
STVOŘENÍMI BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ.
Buďte duchovně bdělí, buďte prostí a pokorní stvořeními srdce. Poznání bu se nemělo vystavovat,
ale mělo by se podle něj jednat jako se svědectvím toho, co v každém z vás přebývá. Obezřetnost
je skvělým společníkem pro dary. Rozumní se nevydávají na pospas vlkům [Mt 10, 16].
Nyní je vážná doba, velmi vážná doba, kdy duchové zla ve spěchu šíří pokušení, nespokojenost,
rozdělení a rozkoše.
LIDSKÝ TVOR, KTERÝ ČINÍ POKÁNÍ, UZNÁVÁ BOHA ZA SVÉHO PÁNA A SPASITELE
A ZAČÍNÁ NOVÝ ŽIVOT, JE VEDEN SVÝM ANDĚLEM STRÁŽNÝM, SPOLEČNÍKEM NA
CESTĚ, ABY NESEŠEL NA SCESTÍ.
Jděte vpřed, Boží děti, jděte vpřed sjednoceny v očekávání naplnění všeho, co bylo prorokováno.
Zachovejte klid a buďte bratrské.
Zůstáváte v doprovodu mých legií, chráněny naší Královnou a Matkou a zachráněny Krví božského
Beránka.
Nebojte se, vzrůstejte ve víře!
Svatý archanděl Michael
2277. Poselství Ježíše ze dne 15. prosince 2022.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
BLÍŽÍ SE BOUŘE
Blíží se bouře, mé děti, a je to bouře, kterou žádný člověk nemůže přežít.
V této bouři je mnoho věcí. V této bouři je bitva mezi dobrem a zlem, bitva předpověděná
již dávno. Bitva, do které jste sami zapojeni, i když o tom nevíte.
V této bouři je mnoho zármutku. Nepřítel má v plánu zavést na zemi nové zákony
a způsoby, které téměř znemožní život těm, kdo jsou moji.
Usiluje o to, aby proti vám obrátil ostatní, a na čas se mu to také podaří. Usiluje o to,
aby proti vám vyvolal násilí, a to se mu také podaří.

Usiluje o to, aby vás odřízl od všeho, co je vám drahé, a od všeho, co potřebujete k přežití,
a dostane k tomu pravomoc ve jménu "vyššího dobra".
Mé děti, už dlouho víte, že se tato bouře blíží.
Připravily jste se na to, co uvidíte? Připravily jste se tím, že jste v modlitbě hledaly mou tvář?
Připravily jste se na zármutek, kterému budete čelit, až vám bude odňato vše, co znáte?
Ježíš
Fil 4, 7: A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.
Ž 91, 11: 91:11 On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách.
2Kr 6, 16-17
16: Odvětil: "Neboj se, protože s námi je jich víc než s nimi."
17: Potom se Elíša modlil: "Hospodine, otevři mu prosím oči, aby viděl!" Tu Hospodin otevřel mládenci oči
a on uviděl horu plnou koní a ohnivých vozů okolo Elíši.
Ž 34, 7: 34:7 Tento ponížený volal a Hospodin slyšel, ve všem soužení byl jeho spása.
Ž 46, 2: 2 Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená.
Ž 91, 9
9: Máš-li útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov,
10: nestane se ti nic zlého, pohroma se k tvému stanu nepřiblíží.
Ž 91, 4: 91:4 Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho
věrnost.
Ž 78, 20: Do skály sic udeřil a potoky vod tekly proudem. Může však dát také chleba nebo opatřit pro svůj
lid maso?"

2278. Poselství Ježíše ze dne 16. prosince 2022.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
MNOHO DOBRÉHO
Mé drahé děti, žijete v nejhroznějších časech, ale nemyslete si, že je to jen beznaděj a smrt,
protože mé světlo z vašeho světa ještě nezmizelo.
V tomto čase se stane i mnoho dobrého.
V tomto čase vás potěším mnoha vyslyšenými modlitbami. Potěším vás tím, že vás povedu
na místa, o kterých se vám ani nesnilo. Potěším vás obnovením vztahů, které jste považovaly
za navždy ztracené. Potěším vás prosperitou větší, než cokoli, o čem jste kdy snily.

POZNÁMKA: Prosperita neznamená jen mít spoustu peněz. Je to blahobyt v každé oblasti - zdraví,
hojnost, mír atd.

Potěším vás znovu a znovu. Protože žijete v temném a těžkém čase velkého pronásledování,
schoval jsem mnoho odměn a vyslyšených modliteb pro ty, kdo Mě poslouchají, abych vám
požehnal, až budete procházet tímto časem a konat mé dílo a přinášet má slova.
Ježíš
Gal 6,9: V konání dobra neumdlévejme; neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas.
Žid 6, 10-11
10: Bůh není nespravedlivý, a proto nezapomene, jak jste se činem své lásky k němu přiznali,
když jste sloužili a ještě sloužíte bratřím.
11:Toužíme jen, aby na každém z vás bylo vidět neutuchající horlivost až do konce, kdy se naplní
naše naděje;
Ef 6, 8: Víte, že Pán odmění každého, kdo něco dobrého učiní, ať je to otrok nebo svobodný.
Jr 17, 10: Já Hospodin zpytuji srdce a zkoumám ledví, já každému splatím podle jeho cesty,
podle ovoce jeho skutků.

2279. 17. prosince 2022. Připomínka poselství Ježíše ze dne 3. srpna 2012.
Glynda Linkous (USA), http://wingsofprophecy.blogspot.cz/

VSTUPUJETE DO NOVÉHO ČASU ZKOUŠEK
Meditovala jsem se o nové vlně útoků nepřítele na vztahy mezi lidmi v Kristově těle na zemi, když
Pán začal ke mně mluvit těmito slovy:
Ano, mé děti, nepřítel přichází s velkou silou, aby napadal vaše domovy, vaše vztahy, vaši práci,
všechno, co je vám drahé. Musíte být více bdělí v tom, co je vám svaté, v každém ubíhajícím dnu –
ve vašem vztahu ke Mně, k těm, které milujete, k vašemu bezpečí, neboť on plánuje mnohem více
útoků proti vám, proti všem mým lidem.
Dny, které prožíváte na zemi, jsou vskutku temné, ale stanou se ještě mnohem temnějšími před
koncem času. Všichni budete čelit situacím, o kterých jste ani nesnili, že byste jim mohli čelit.
Situace tak beznadějné a zlé, že vaše mysl bude bojovat, aby je pochopila. Já vás ochráním,
budete-li kráčet těsně u Mne, neboť Já vždy ochráním mé vlastní. Ti, kteří Mě znají, neutrpí velké
ztráty v těchto časech.
Vstupujete do nového času zkoušek, mé děti. Na tom, v čem budete zkoušení, záleží víc,
než kdy dříve, protože nepřítel hledá způsob, jak vás zničit, a zkoušky, kterým nyní čelíte
rozhodnou, k čemu získá přístup ve vašich životech. To bude vaší odpovědí na mé zkoušky, které
to u vás rozhodnou.
Dáte mu přístup k vašemu tělu? K vaší mysli? K vašemu manželství? Dáte mu přístup ke všemu, k
čemu jsem vás povolal, aby to zničil? K [duchovním] úřadům, ke kterým jsem
vás povolal? Jakákoliv oblast vašeho života, v níž nejdete po mých cestách, je mu otevřená.
Dal jsem vám hodně času k pokání. Snažně jsem vás prosil, abyste šli po mém boku, abyste
odložili vaše hříchy a kráčeli svatí přede Mnou. Mnoho z vás odmítlo slyšet a poslechnout.

V tomto čase bude nepříteli dovoleno vás prosívat kvůli vaší neposlušnosti mých příkazů. Sami jste
si vybrali tuto tvrdou cestu, nebylo to mým přáním. Mé děti, které kráčí svaté přede Mnou, mají
teď mnohem lehčí cestu.
Čím více se budete snažit kráčet po mých cestách, tím více vám budu moci žehnat. Nepožehnám
neposlušnost ke Mně, nebo k mým příkazům.
Přišel čas, abyste se rozhodli. Každá volba se vám počítá – buď pro, nebo proti vám – buď se
přiblížíte ke Mně, skále vaší spásy, nebo se vzdálíte do temnoty na věky. Jaká bude vaše volba, mé
děti?

VYMĚNÍTE VĚČNOST SE MNOU ZA PRCHAVÁ POTĚŠENÍ SVÉHO TĚLA?

Ježíš

1 Petr 5, 8: Buďte střízliví a bdělí, protože váš protivník ďábel jako řvoucí lev obchází a hledá.
Ž 91, 4: Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost.
Ef 4, 25-29:
25: Proto nechte lhaní a se svým bližním mluvte každý jen pravdu. Patříme přece všichni k sobě jako údy.
26: Ani když se rozhněváte, nenechte se strhnout ke hříchu. Slunce ať nezapadá nad vaším hněvem.
27: Nedopusťte, aby se do toho vetřel ďábel.
28 Když někdo kradl, teď už krást nesmí. Ať raději pracuje vlastníma rukama, aby mohl konat dobro a
pomáhat těm, kdo trpí nouzi.
29: Ať vám z úst nevychází žádná ošklivá řeč, ale mluvte jen taková slova, která mohou přispět
k duchovnímu prospěchu tam, kde je toho třeba.
1Petr 1, 16: Stojí přece v Písmu: Buďte svatí, neboť Já jsem svatý.
Jak 1, 22: Toto slovo však musíte uvádět ve skutek, a ne abyste je pouze poslouchali.
Lk 22, 31-32
31: Šimone, Šimone, satan si vás vyžádal, aby vás směl protříbit, jako pšenici;
32: Ale já jsem za tebe prosil, aby, aby tvoje víra nepřestala. A ty potom, až se obrátíš, utvrzuj tvé bratry.
De 30, 19: Předložil jsem ti život i smrt, požehnání i zlořečení; vyvol si tedy život, abys byl živ ty
i tvé potomstvo a miloval Hospodina.
Joz 24, 15: A jestliže se vám zdá, že sloužit Hospodinu je zlé, vyvolte si dnes, komu chcete sloužit: zda
božstvům, kterým sloužili vaši otcové, když byli za řekou Eufratem, nebo božstvům Emorejců,
v jejichž zemi sídlíte. Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu.
De 32, 15: Ješurún ztučněl a zbujněl, ztučněl jsi, obrostl tukem a ztloustnul. Bohem, který ho učinil,
opovrhl, potupil skálu své spásy.

2280. 18. prosince 2022. Připomínka poselství Boha Otce ze dne 10. září 2021.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

POVINNÝ VÝBĚR
Moji lidé procházejí obdobím zkoušek. Vaše odpovědi na tyto zkoušky určí úroveň vašeho požehnání
v tomto čase.
V životě mnoha z vás budu požadovat, abyste si vybrali, zda chcete být s někým, koho milujete,
nebo Mě máte poslechnout a opustit ji/jej, abyste plnili mou vůli. Můj Syn Ježíš musel touto
zkouškou projít. Můj služebník Abram také.
Dávám vám vybrat, moji lidé, abyste mohli spatřit, zda je vaše srdce tam, kde si myslíte, že je.
Dávám vám vybrat, aby se vaše srdce osvobodilo od modlářství.
Bůh Otec
Ge 12, 1-3
1: I řekl Hospodin Abramovi: "Odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce do země, kterou
ti ukážu.
2: Učiním tě velkým národem, požehnám tě, velké učiním tvé jméno. Staň se požehnáním!
3: Požehnám těm, kdo žehnají tobě, prokleji ty, kdo ti zlořečí. V tobě dojdou požehnání veškeré čeledi
země."
Mt 10, 37-39
37: Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mne hoden; kdo miluje syna nebo dceru víc nežli mne,
není mne hoden.
38: Kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden.
39: Kdo nalezne svůj život, ztratí jej; kdo ztratí svůj život pro mne, nalezne jej.

2281. Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 19. prosince 2022.
Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com/

Z OSLAV MÉHO NAROZENÍ SE STAL POHANSKÝ SVÁTEK

Můj milovaný lide:
Děti mého Nejsvětějšího srdce:
ŽEHNÁM VÁM SVOU LÁSKOU, ŽEHNÁM VÁM VÍROU, ŽEHNÁM VÁM PŘÁTELSTVÍM,
ŽEHNÁM VÁM SVOU PRAVDOU, abyste si byly v každé době vědomy toho, že bez lásky
nepřemůžete lidské sobectví ani jeho ovoce, kterým je nenávist, a mé děti jsou v této době
nenávistí prosyceny.
Musíte se dívat na sebe zevnyř, i když je to pro vás obtížné. Mé pyšné děti Mě neposlouchají, dívají
se na své bratry, aniž by se podívaly na sebe, a tato moje lidská stvoření se musí změnit,
aby se naučila obětovat Mi bolest, a naučila se být pokorná.
JE TO POKORA, KTEROU V TÉTO DOBĚ POTŘEBUJETE, NEBOŤ DOBROČINNOST NENÍ
JEN POMOC POTŘEBNÝM, ALE JE TO LÁSKA A ÚCTA K BLIŽNÍMU S JEHO CHYBAMI
I CTNOSTMI.
Lidstvo postrádá vše, o čem jsem se vám zmínil… Proto je tak důležité a nezbytné, aby se každý
z vás modlil a obětoval Mi eucharistické přijímání jako náhradu za chyby, jimiž Mě má církev uráží.
A mějte na paměti, že přijetí Mne ve stavu milosti, důstojně připravení, a že modlitba svatého
růžence může, je-li to Má vůle, zmírnit intenzitu některých událostí, které přijdou.
Můj lide, některé z mých dětí si kladou otázku:
Proč se nestane to nejsilnější, co nebe v těchto proroctvích oznámilo? Mé děti, kdybyste přemýšlely,
kdybyste uvažovaly o tom, po čem toužíte, obrátily byste se a litovaly toho.

Můj lide, velká tragédie přichází do některých zemí, když to budou nejméně očekávat, protože
zůstávají rozptýleny pokřivenými Vánocemi dnešního člověka.
Z oslav mého narození se stal pohanský svátek s vyobrazeními mého narození, která jsou
v některých případech ostudná. Chtěli Mě vnutit pohanskému proudu této doby i v mé církvi.
NECHŤ JE PROKLET TEN, KDO SE VYSMÍVÁ MÉMU NAROZENÍ.
Moji milovaní lidé, bitva mezi dobrem a zlem pokračuje stále s větší silou. Můj milovaný svatý
archanděl Michael se všemi svými nebeskými vojsky vás brání, jinak byste se ocitli ve válce.
JE NUTNÉ, ABY KAŽDÉ Z MÝCH DĚTÍ BYLO OSOBNĚ ODPOVĚDNÉ VŮČI LIDSTVU TÍM,
ŽE SE STANE SVĚTLEM [Mt 5, 13-15] UPROSTŘED TEMNOTY, KTERÁ JE OBKLOPUJE.
Jižní Amerika, země duchovních plodů a velkých zdrojů, je podmaněna povstáními, která se budou
opakovat v několika zemích Jižní Ameriky.
Děti mého Nejsvětějšího Srdce:
NEBERTE MÁ SLOVA NA LEHKOU VÁHU, VÁLKU PŘIPRAVUJÍ TI, KTEŘÍ VĚŘÍ, ŽE VEDOU
LIDSTVO, POLITIKY A NÁRODY.
Modlete se, děti moje, modlete se za Brazílii, modlitba za tento národ v nebezpečí je
naléhavá. Modlitba k mému Božímu milosrdenství ve tři hodiny odpoledne v každé zemi
obětovaná za tuto Mnou a Mou Matkou milovanou zemi, a modlitba svatého růžence s
obětováním svatého přijímání jsou požehnáním pro mou milovanou Zemi.
Modlete se, mé děti, modlete se za Argentinu, tato Mnou milovaná země Mne
nerespektovala a znevážila mou Matku, kterou některé z mých dětí tolik milují.
Požádal jsem o zasvěcení Argentiny Nejsvětějším Srdcím a tato žádost byla brána na
lehkou váhu. Moje Matka, která přišla jako přímluvkyně, nebyla uposlechnuta. To, co si
moje Matka z celého srdce přála zastavit, bylo přijato s nedůvěrou. Proto projdete
očistou, kterou tento lid plodí.
Modlete se, mé děti, modlete se za Peru, tento národ trpí vnitřními rozpory.
Modlete se, děti moje, modlete se za Evropu, válečná pohroma se šíří. Chlad přichází
a ohrožuje mé děti.
Modlete se za Itálii a Španělsko, které trpí.
Modlete se za země, kde válka vede k záhubě nevinných lidí.
Můj lide, po celé zemi se šíří sociální otřesy, které prohlubují hladomor, nemoci, pronásledování
a nespravedlnost.
Země se neustále chvěje ve větší intenzitě. Někdy se třese země zevnitř, jindy zasáhne ruka
člověka a ten bude za své provinění potrestán.
Přicházím k srdci každého z vás jako Žebrák lásky…
Přicházím hledat místo, kde bych zahřál své malé bezbranné tělíčko…
Jsem Král Lásky a hledám srdce z masa, která by Mi poskytla útočiště.

Mé děti, nechci lidská stvoření ustrašená, ale stvoření věřící s takovou vírou, aby si byli vědomi,
že "Já jsem jejich Bůh" [Ex 3, 14; J 8, 23], a Já je neopustím.
Udržujte víru stále rostoucí. Bratrství je v této době nezbytné a úcta je odstrašujícím prostředkem
proti zlu.
Buďte stvořeními lásky, štědří v trpělivosti a toužící po blahu svých bližních.
Miluji vás, mé děti, miluji vás.
MÉ NEJSVĚTĚJŠÍ SRDCE HOŘÍ LÁSKOU KE KAŽDÉMU Z VÁS.
Žehnám vám.
Váš Ježíš

2282. Poselství Ježíše ze dne 19. prosince 2022.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

NOVÁ CESTA
Každého z vás vezmu nyní na cestu. Ale na tuto cestu se vydáte sami. Je to cesta sebepoznání.
Poznat, co je ve vašem srdci, zda budete zachovávat má Přikázání, nebo ne.
Mé děti, je důležité poznat pravdu o svém srdci a pohnutkách, abyste se nenechaly oklamat
a abyste neklamaly samy sebe. To bude velmi důležité, až půjdete dál do vaší nové doby.
Buďte velmi pozorné, abyste se učily, až vás na této cestě budu provázet.
Ježíš
Mt 15, 19: Neboť ze srdce vycházejí špatné myšlenky, vraždy, cizoložství, smilství, loupeže, křivá
svědectví, urážky.
De 8, 2: Připomínej si celou tu cestu, kterou tě Hospodin, tvůj Bůh, vodil po čtyřicet let na poušti,
aby tě pokořil a vyzkoušel a poznal, co je v tvém srdci, zda budeš dbát na jeho přikázání, či nikoli.
Jr 17, 9-10:
9: "Nejúskočnější ze všeho je srdce a nevyléčitelné. Kdopak je zná?"
10: Já Hospodin zpytuji srdce a zkoumám ledví, já každému splatím podle jeho cesty, podle ovoce
jeho skutků."
Př 4, 23: Především střez a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život.
Ž 51, 10: Dej, ať slyším veselí a radost, ať jásají kosti, jež jsi zdeptal.

Mt 22, 37: On mu řekl: „‚Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou
svou myslí.‘
Jak 1, 26: Domnívá-li se kdo, že je zbožný, a přitom nedrží na uzdě svůj jazyk, klame tím sám sebe
a jeho zbožnost je marná.
Řím, 8, 7: Soustředění na sebe je Bohu nepřátelské, neboť se nechce ani nemůže podřídit Božímu zákonu.
Př 28, 26: Kdo spoléhá na svůj rozum, je hlupák, ale kdo žije moudře, unikne zlému.
Žid 3, 9-10
9: kde si vaši otcové žádali důkazy a tak mě pokoušeli, ač viděli mé skutky
10: po čtyřicet let. Proto jsem se na to pokolení rozhněval a řekl jsem: Jejich srdce stále bloudí, dodnes mé
cesty nepoznali.
Ž119, 11: Tvou řeč uchovávám v srdci, nechci proti tobě hřešit.
Př 16, 2: Člověku se všechny jeho cesty zdají ryzí, ale pohnutky zpytuje Hospodin.
Sk 8, 22: Odvrať se proto od této své ničemnosti a pros Boha; snad ti odpustí, co jsi zamýšlel.
Mt 12, 34: Plemeno zmijí: Jak může být vaše řeč dobrá, když jste zlí? Čím srdce přetéká, to ústa mluví.
Př 3, 5-7:
5: Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.
6: Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.
7: Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať.
Jr 20, 12: Hospodine zástupů, který zkoumáš spravedlivého, ty vidíš do ledví i do srdce, kéž spatřím tvou
pomstu nad nimi. Vždyť tobě jsem předložil svůj spor.
Ž 40, 8: Tu jsem řekl: Hle, přicházím, jak ve svitku knihy o mně stojí psáno.
Gal 5, 16-17:
16: Chci říci: Žijte z moci Božího Ducha, a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost.
17: Touhy lidské přirozenosti směřují proti Duchu Božímu, a Boží Duch proti nim. Jde tu o naprostý
protiklad, takže děláte to, co dělat nechcete.
Sk 5, 1-3
1: Také nějaký muž, jménem Ananiáš, a jeho manželka Safira prodali svůj pozemek.
2: Ananiáš si však s vědomím své ženy dal nějaké peníze stranou, zbytek přinesl a položil apoštolům
k nohám.
3: Ale Petr mu řekl: "Ananiáši, proč satan ovládl tvé srdce, že jsi lhal Duchu svatému a dal stranou část
peněz za to pole?"
Lk 16, 14-15:
14: Toto vše slyšeli farizeové, kteří měli rádi peníze, a posmívali se mu.
15: Řekl jim: "Vy před lidmi vystupujete jako spravedliví, ale Bůh zná vaše srdce: neboť co lidé cení
vysoko, je před Bohem ohavnost."

2283. Poselství Ježíše ze dne 20. prosince 2022.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com
UDĚLALI JSTE SI MÍSTO?
Připravili jste se na vše, co pro vás mám? Je tvůj život připraven na odměny, které vám posílám?
Dlouho jsem čekal, abych vám dal odměny této doby, udělali jste si však pro ně místo?
Mé děti, žádáte Mě o mnoho, ale mnohé z vás zapomínají, že musíte ve svém životě udělat místo
pro to, co žádáte, pokud to máte dostat. Udělali jste si místo?
Vždyť Já vám v této době velmi toužím požehnat.
Ježíš

Jak 4, 8: Umyjte si ruce, hříšníci, a očisťte svá srdce, lidé dvojí tváře!
2Tim 4, 2: Hlásej slovo Boží, ať přijdeš vhod či nevhod, usvědčuj, domlouvej, napomínej
v trpělivém vyučování.
Mt 25, 1-13
1: Tehdy bude království nebeské, jako když deset družiček vzalo lampy a vyšlo naproti
ženichovi.
2: Pět z nich bylo pošetilých a pět rozumných.
3: Pošetilé vzaly lampy, ale nevzaly si s sebou olej.
4: Rozumné si vzaly s lampami i olej v nádobkách.
5: Když ženich nepřicházel, na všechny přišla ospalost a usnuly.
6: Uprostřed noci se rozlehl křik: 'Ženich je tu, jděte mu naproti!'
7: Všechny družičky procitly a dávaly do pořádku své lampy.
8: Tu řekly ty pošetilé rozumným: ‚Dejte nám trochu oleje, naše lampy dohasínají!‘
9: Ale rozumné odpověděly: 'Nemůžeme, nedostávalo by se nám ani vám. Jděte raději ke kupcům
a kupte si!'
10: Ale zatímco šly kupovat, přišel ženich, a které byly připraveny, vešly s ním na svatbu;
a dveře byly zavřeny.
11: Potom přišly i ty ostatní družičky a prosily: 'Pane, pane, otevři nám!'
12: Ale on odpověděl: 'Amen, pravím vám, neznám vás.'
13: Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu.
1Petr 3, 15: A Pán, Kristus, budiž svatý ve vašich srdcích. Buďte vždy připraveni dát odpověď každému,
kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte.

2284. Oznámení paní Glyndy Linkous ze dne 21. prosince 2022.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

SPOLEČNOST JPH SE PŘESTĚHOVALA

JPH má novou poštovní adresu: PO Box 239, Turkey Creek, LA 70585-0239
Jen vám všem oznamuji, že jsem se přestěhovala do jiného státu, abych pomohla církvi připravit se
na poslední Boží žňové probuzení (Bylo to příliš daleko na dojíždění!)
Do Arkansasu se už nevrátím.
Probuzení v mé oblasti ještě nezačalo, ale těšíme se, že uvidíme mnoho zachráněných duší
a uzdravených těl. Pán naznačil, že to bude probuzení typu Azusa Street.
Pro veškerou poštu používejte prosím PO Box 239, Turkey Creek, LA 70585-0239, protože pošta
v Glencoe vrací veškerou poštu, která je tam adresována, zpět odesílateli.
Přeji všem šťastné Vánoce.
Glynda Linkous
2284. Wednesday, December 21, 2022
https://wingsofprophecy.blogspot.com

JPH has MOVED

JPH has a new mailing address: PO Box 239, Turkey Creek, LA 70585-0239
Just letting you all know, I have moved to another state to help a church prepare for God's Final
Harvest Revival (It was too far to commute!) I will not be returning to Arkansas.
The revival has not yet begun in my area, but we are looking forward to seeing many souls saved
and bodies healed. The Lord has indicated this will be an Azusa Street type of revival.
Please use PO Box 239, Turkey Creek, LA 70585-0239 for all mail going forward as the Post
Office in Glencoe is returning all mail addressed there back to the sender.
Have a Happy Christmas everyone.
Glynda Linkous

2285. Poselství Ježíše ze dne 21. prosince 2022.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com

KAŽDÁ OBLAST

Přeji si být Bohem a Poskytovatelem a Léčitelem a vaším pokojem v každé oblasti vašeho života.
Pro tolik mých dětí jsem jen Bohem nad oblastí, kde Mě potřebují, kde si nemohou zajistit něco,
co jim dávám.
V životě každého z vás jsou oblasti, kde jste byly vždy požehnány. Pro některé z vás jsou to
finanční požehnání. Pro některé bylo vždy požehnáno vaše zdraví. Pro jiné je to rodina nebo vaše
mysl, kariéra, prestiž nebo nějaká jiná oblast. V každém životě však existují dlouhodobá požehnání,
která jsem vám dal.
Mé děti, do vašich životů přichází nová zkouška. Upozorňuji vás předem, že asi budete vyhlížet,
kdy přijde.
Přicházející zkouška prověří oblasti, které nyní považujete za samozřejmé. Oblasti, které jste
považovali za neotřesitelné, které tu prostě vždy byly. Mnohým z vás bude něco odebráno - přijdete
o finance, zdraví, postavení (důležitost) nebo schopnosti, které jste vždy měli předtím. Rodiny se
náhle rozpadnou, protože do nich vstoupí spory nebo nevěra. Kariéra bude během okamžiku
zničena.
Ať už tato zkouška přijde v jakékoli oblasti, přeji si, abyste se naučili důvěřovat Mi. Toužím být
Bohem nad každou oblastí vašeho života. Přeji si, abyste uznaly, že Mě potřebujete ve všech
oblastech svého života.
Mnozí z vás v této době vstoupí do období pustiny, jakou jste ještě nezažily. Držte se Mne, kráčím
tam s vámi. Nebojte se nadcházející zkoušky, ale radujte se! Vaše víra zesílí a vy uvidíte aspekty
Mne, které jste dříve neznaly.
Toužím, abyste rostly a požehnat vám, když se o Mně učíte. Jsem vše, co potřebujete, i když to
ještě nevidíte.
Ježíš

1Petr 4, 12-19
12: Moji milovaní, nebuďte zmateni výhní zkoušky, která na vás přišla, jako by se s vámi dělo něco
neobvyklého,
13: ale radujte se, když máte podíl na Kristově utrpení, abyste se ještě více radovali, až se zjeví jeho sláva.
14: Jestliže jste hanobeni pro jméno Kristovo, blaze vám, neboť na vás spočívá Duch slávy, Duch Boží.
15: Ale ať nikdo z vás netrpí za vraždu, za krádež nebo jiný zlý čin anebo za intriky.
16: Kdo však trpí za to, že je křesťan, ať se nestydí, ale slaví Boha, že smí nosit toto jméno.
17: Přišel totiž čas, aby soud začal od domu Božího. Jestliže začíná od vás, jaký bude konec těch,
kteří se Božímu evangeliu vzpírají?

18: 'Jestliže i spravedlivý bude stěží zachráněn, kde se ocitne bezbožný a hříšný?'
19: A tak ti, kteří trpí podle vůle Boží, ať svěří své duše věrnému Stvořiteli a činí dobré.
Žid 2, 9-13
9: Ale vidíme toho, který byl nakrátko postaven níže než andělé, Ježíše, jak je pro utrpení smrti korunován
ctí a slávou; neboť měl z milosti Boží zakusit smrt za všecky.
10: Bylo přirozené, že Bůh, pro něhož je vše a skrze něhož je vše, přivedl mnoho synů k slávě, když skrze
utrpení učinil dokonalým původce jejich spásy.
11: A on, který posvěcuje, i ti, kdo jsou posvěcováni, jsou z téhož Otce. Proto se nestydí nazývat je svými
bratry, když říká:
12: 'Budu zvěstovat tvé jméno svým bratřím, uprostřed shromáždění tě budu chválit.'
13: A jinde praví: 'Také já svou důvěru složím v Boha.' A dále: 'Hle, já a děti, které mi dal Bůh.'
1Petr 5, 10: : A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás
obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ.
Fil 4, 12-13
12: Dovedu trpět nouzi, dovedu mít hojnost. Ve všem a do všeho jsem zasvěcen: být syt i hladov,
mít nadbytek i nedostatek.
13: Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu.
Př 24, 10: Budeš-li v čas soužení liknavý, budeš se svou silou v úzkých.
2Kor 12, 9: Ale on mi řekl: "Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví má síla." A tak se budu
raději chlubit slabostmi, aby na mně spočinula moc Kristova.
Jak 1, 2-4
2: Mějte z toho jen radost, moji bratří, když na vás přicházejí rozličné zkoušky.
3: Vždyť víte, že osvědčí-li se v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti.
4: A vytrvalost ať je dovršena skutkem, abyste byli dokonalí a neporušení, prosti všech nedostatků.
Řím 12, 1-3
1: Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou
oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba.
2: A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co
je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.
3: Každému z vás říkám na základě milosti, která mi byla dána: Nesmýšlejte výš, než je komu určeno, ale
smýšlejte o sobě střízlivě, podle toho, jakou míru víry udělil každému Bůh.
Mt 4, 1-2
1:Tehdy byl Ježíš Duchem vyveden na poušť, aby byl pokoušen od ďábla.
2: Postil se čtyřicet dní a čtyřicet nocí, až nakonec vyhladověl.
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NAUČTE SE MI DŮVĚŘOVAT

Mé děti se bojí údolí. Bojíte se těžkostí a utrpení, ale právě utrpení vás posiluje proti tomu,
co přichází. Utrpení vás učí soucitu a spoléhání na Mne ve vašem utrpení buduje vaši víru tak,
jak to nic jiného nedokáže.
I když vám často něco beru, abych umožnil dar utrpení v životech, které ho nikdy nepoznaly,
vracím vám dar nesmírné hodnoty ve vaší víře a vašem vztahu se Mnou.
Mé děti, začnete-li Mi důvěřovat hned, zjistíte, že tato nová zkouška není tak těžká, jak si myslíte.
Tato zkouška vám odhalí vaši velkou potřebu Mne v nových oblastech. Budete se radovat, až se Mi
naučíte ještě více důvěřovat a uvidíte, že jsem vám věrný.
Budete se radovat ještě více, když vám vrátím dary, které mohou pocházet pouze ode Mne.
Učte se Mi důvěřovat.
Ježíš

POZNÁMKA: Toto Slovo mě přimělo vzpomenout si na rostliny, které jsem pěstovala v místnosti,
a na to, jak jsem se naučila, že v místnosti nelze udržet sazenice dlouho naživu, pokud na ně
nefouká větrák. Důvodem je to, že bez nepřízně větru jejich stonky nevyvinou žádnou sílu, a když
vyrostou, jednoduše se převrátí a zemřou.

Iz 26, 3-4
3: Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem, pokojem, neboť v tebe doufá.
4: Doufejte v Hospodina věčně, neboť Hospodin, jen Hospodin je skála věků.
Mt 6, 33-34
33: Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.
34: Nedělejte si tedy starost o zítřek; zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost vlastního trápení.
1Petr 5, 10: A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás
obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ.
Řím 6, 18: A tak jste byli osvobozeni od hříchu a stali jste se služebníky spravedlnosti.
Zj 21, 4: A setře jim každou slzu z očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude – neboť
co bylo, pominulo.“
Iz 43, 2: Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud, půjdeš-li ohněm,
nespálíš se, plamen tě nepopálí.
Ž 34, 19: Hospodin je blízko těm, kdo jsou zkrušeni v srdci, zachraňuje lidi, jejichž duch je zdeptán.
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TOLIK POŽEHNÁNÍ

Mé děti, mám tolik požehnání a toužím, abyste si je užívaly. Mám tolik pokoje a toužím, abyste
v něm kráčely.
I když svět kolem vás upadá do chaosu a zla, vy jste v pořádku a chráněné. I když ostatní chodí
v zármutku, přeji si, aby tak tomu u vás nebylo. I když ostatní zakoušejí hrůzu, aby mohly
pochopit, že Mě potřebují, vy můžete kráčet v klidu.
Přeji si, abyste si vybraly požehnání, přeji si, abyste si vybraly pokoj. Přeji si, abyste daly přednost
radosti před smutkem. Budete-li své myšlenky upínat ke Mně, budete kráčet v požehnání, pokoji
a radosti. Budete-li své myšlenky upínat ke zlu, budete chodit ve smutku a nedostatku po všechny
dny svého života.
Zvolte si vyšší cestu, Mé děti, abych vám mohl požehnat.
Ježíš

Řím 15, 13: Bůh naděje nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše naděje
mocí Ducha svatého.
Fil 4. 4: Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se!
Gal 5, 22: Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost,
Jan 16, 24: Až dosud jste o nic neprosili v mém jménu. Proste a dostanete, aby vaše radost byla plná.
Ž 118, 24: Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho.
Řím 14, 17: Vždyť království Boží není v tom, co jíte a pijete, nýbrž ve spravedlnosti, pokoji a radosti
z Ducha svatého.
Ž 16, 9: Proto se mé srdce raduje a moje sláva jásá, v bezpečí přebývá i mé tělo,
De 11, 26-27
26: Hleď, dnes vám předkládám požehnání i zlořečení:
27: požehnání, když budete poslouchat příkazy Hospodina, svého Boha, které já vám dnes přikazuji,
De 28, 8: Hospodin přikáže, aby s tebou bylo požehnání ve tvých sýpkách a na všem, k čemu přiložíš ruku.
Hospodin, tvůj Bůh, ti bude žehnat v zemi, kterou ti dává.
De 30, 19: Dovolávám se dnes proti vám svědectví nebes i země: Předložil jsem ti život i smrt, požehnání
i zlořečení; vyvol si tedy život, abys byl živ ty i tvé potomstvo
Mal 3, 10: Přinášejte do mých skladů úplné desátky. Až bude ta potrava v mém domě, pak to se mnou
zkuste, praví Hospodin zástupů: Neotevřu vám snad nebeské průduchy a nevyliji na vás požehnání?
A bude po nedostatku.
Ž 3, 8: Povstaň, Hospodine, zachraň mě, můj Bože! Rozbiješ čelisti všem mým nepřátelům, svévolníkům
zvyrážíš zuby.

Ž 109, 17: Miloval zlořečení, ať ho postihne! O požehnání nestál, ať se ho vzdálí!
Př 10, 22: Hospodinovo požehnání obohacuje a trápení s sebou nepřináší.
Př 11, 11: Žehnáním přímých se město pozvedá, kdežto ústy svévolníků se boří.
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INTENZIVNÍ PŘÍCHOD ZIMY

Obecně nikdy nepřeposílám Slovo, dokud neuplyne alespoň rok, ale tohle Slovo si přeposlání
zaslouží. Je tato strašná všeobecná zima naplněním tohoto slova? Napište prosím do komentářů
níže, co si o tom myslíte. Dnes jsem o tom přemýšlela a vzpomněla jsem si, jak jsem si říkala,
proč by všem měla být taková zima. Zrovna teď, i když mám na sobě několik vrstev oblečení
a zapnuté topení, mám problém se zahřát. Jako bych se v tak brutálních teplotách nemohla
dostatečně zahřát. Nedokážu si ani představit, co vy všichni na severu zažíváte. Modlím se za vás!
16. září 2022
Přichází intenzivní zima

V průběhu týdne nebo i déle mám dojmy z intenzivně chladné a mizerně vypadající zimy. Hluboký
sníh, silný vítr. Zima, zima a ještě větší zima. Temná, silně zatažená obloha. Pane, proč mám vidiny
intenzivní zimy?
Intenzivní zima se skutečně blíží, má dcero. Řekni mému lidu, aby se připravil na větší zimu než
kdykoli předtím. Řekni jim, ať se připraví s větším množstvím jídla a teplých přikrývek.
Řekni jim, ať se připraví.

Ano, Pane.
Tuto zimu bude mnoho nemocí a mnoho úmrtí. Velmi málo se bude cestovat. Bude málo oslav,
i když můj lid Mě bude stále oslavovat.

POZNÁMKA: Nebylo řečeno, zda to přijde tuto zimu, ani kdy to přijde. Nebylo také uvedeno, co ji
způsobí - zda nedostatek paliva nebo elektřiny, nedostatek peněz na zaplacení komunálních služeb
nebo rozbitá infrastruktura. Nebylo uvedeno, zda se to týká jen mé země, nebo jen části mé země,
nebo i jiných, nebo všude. Žádný údaj o tom, zda jde o Smrtící zimu, která mi byla ukázána v roce
2019. Pokud získám další podrobnosti, zveřejním je.
Zde je odkaz na Slovo Deadly Winter z 21. září 2019: (Vražedná zima, č. 946).
https://wingsofprophecy.blogspot.com/2019/09/a-deadly-winter.html
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VLNY ÚTRAP

Moji lidé vstoupili do času velkého zkoušení. Intenzivní strasti a útoky přijdou na vás ve vlnách ze
všech stran, jak se budete blížit konci všeho.
Tyto útrapy postihnou také nevěřící a mnozí ztratí odvahu v časech, které mají přijít.
Jak se jejich útrapy zesílí, vyvolá to vlnu sebevražd. Chci, aby se moji lidé modlili
za tyto duše, ztracené pro království temnot.
Chci, aby Mě moji lidé chválili a radovali se, neboť váš čas se na zemi téměř naplnil
a už nebudete dále zkoušeni. Vaše vykoupení se blíží, mé děti.
Bůh Otec

1Petr 4, 12-19
12: Milovaní, vůbec se tomu nedivte, když musíte procházet očistnou výhní. To přece není nic neobvyklého.
13: Spíše se z toho radujte, že se tím stáváte účastni utrpení Kristových, abyste také mohli radostně jásat,
až se slavně ukáže.
14: Když musíte snášet urážky pro Kristovo jméno, blaze vám, neboť Duch slávy, to je Duch Boží, spočívá
na vás.
15: Když někdo z vás trpí, nesmí to být proto, že zavraždil nebo okradl, že někomu ublížil, nebo že se jen
míchal do záležitostí druhých lidí.
16: Trpí-li však, že je křesťan, za to stydět nemusí; spíše ať Boha velebí, že nosí to jméno.
17: Přišel totiž čas, aby se začal soudit nejdříve Boží dům. Začíná-li to napřed u nás, jak teprve dopadnou
ti, kdo se zdráhají poslušně přijmout Boží evangelium!
18: Jestliže se stěží zachrání spravedlivý, jak se bude moci ukázat na světle člověk bezbožný a hříšník?
19: A tak ti, kdo trpí podle vůle Boží, ať se poroučejí do ochrany věrnému stvořiteli v konání dobra.
Lk 21, 25-28
25: Objeví se znamení na slunci, na měsíci i na hvězdách, na zemi zachvátí národy úzkost v bezradnosti
nad hukotem a příbojem moře;
26: lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přijde na celou zem, neboť nebeské mocnosti budou
otřeseny.
27: A tehdy uvidí člověka přicházet v oblaku s velikou mocí a slávou.

28: Až se to všechno začne dít, vzpřimte se a zdvihněte hlavu, protože se blíží vaše vykoupení.
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TOLIK TESTŮ
Moje děti se ptají na mnoho zkoušek, které jim teď v životě dopřávám. Zdá se, že jsou pro vás
těžkým břemenem. Nechápete, proč je připouštím.
Moji drazí, v čase, který brzy přijde, vás můj i váš nepřítel podrobí ještě více zkouškám v kratším
čase než nyní, aby vás přiměl zapřít vaši víru. Ti z vás, jejichž víra nebyla vyzkoušena, budou jím
ještě zkoušeni. Pokud jimi nedokážete projít, neprojdete ani těmi a zapřete Mě a strávíte věčnost
s mým nepřítelem.
Ti z vás, kteří neustále kráčejí po mých cestách, potřebují méně zkoušek. Ti, kteří neprošli každou
zkouškou, budou nadále zkoušeni, abych ve vás mohl očistit oblasti, které zůstávají pod kontrolou
mého nepřítele.
Zkoušky budou pokračovat, abyste byli připraveni projít těmi, které teprve přijdou v době velkého
pronásledování.
Zaměřte se na to, abyste prošli každou zkouškou tím, že budete reagovat podle mého Slova.
Ježíš

1Petr 4, 12-19
12: Moji milovaní, nebuďte zmateni výhní zkoušky, která na vás přišla, jako by se s vámi dělo něco
neobvyklého,
13: ale radujte se, když máte podíl na Kristově utrpení, abyste se ještě více radovali, až se zjeví jeho sláva.
14 :Jestliže jste hanobeni pro jméno Kristovo, blaze vám, neboť na vás spočívá Duch slávy, Duch Boží.
15: Ale ať nikdo z vás netrpí za vraždu, za krádež nebo jiný zlý čin anebo za intriky.
16: Kdo však trpí za to, že je křesťan, ať se nestydí, ale slaví Boha, že smí nosit toto jméno.
17: Přišel totiž čas, aby soud začal od domu Božího. Jestliže začíná od vás, jaký bude konec těch, kteří se
Božímu evangeliu vzpírají?
18: 'Jestliže i spravedlivý bude stěží zachráněn, kde se ocitne bezbožný a hříšný?'
19: A tak ti, kteří trpí podle vůle Boží, ať svěří své duše věrnému Stvořiteli a činí dobré.
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LIDSTVO POKRAČUJE V CHAOSU NEZASTAVITELNÉHO NÁSILÍ
Milovaní lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
Jsem poslán Nejsvětější Trojicí, abych oslovil srdce celého lidstva, které si jako Boží lid musí
zachránit duši.
Při oslavě narození Našeho Krále a Pána Ježíše Krista může každý lidský tvor před toto
božské dítě postavit celou svou tělesnou i duchovní bytost, aby se s vroucí touhou
nechal proměnit láskou, pravdou, dobrotou, charitou a všemi dary a ctnostmi, kterými
Dítě Ježíš, zdobí své děti.
Děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista, lidstvo pokračuje v chaosu nezastavitelného násilí, které se
šíří od tvora k tvoru; někdy s ním souhlasí, aniž by vědělo proč, ale jen tím, že napodobuje chování
svých bratří.
TO JE ZÁMĚR MOCNÝCH:
Přimět lidské stvoření k sebezničení v morální, sociální, duchovní, potravinové a ekonomické oblasti,
aby pod tíhou tolika nepřiměřených činů vstoupilo do zřeknutí se Nejsvětější Trojice, naší Královny a
Matky, a pohrdalo vším, co mu připomíná božství, a obviňovalo Boha ze všeho, co se děje.
V DOBĚ, KDY SI PŘIPOMÍNÁME NAROZENÍ JEŽÍŠE, SE ZLÝ V TÉTO DOBĚ VRHÁ NA
LIDSTVO S VĚTŠÍ SILOU NEŽ V MINULOSTI, TVÁŘÍ V TVÁŘ BLÍZKOSTI TOHO, PŘED
ČÍM JE NAŠE KRÁLOVNA A MATKA TAK DLOUHO VAROVALA.

Jsou to lidská stvoření, která dala volný průchod své lidské vůli a vydala se různými špatnými
cestami, které je dovedly až sem.
Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
Když si připomínáme narození Páně, lidské záležitosti se nezastaví: pokračují spory,
přibývá pronásledování a dochází k neočekávaným událostem tváří v tvář neustálému
boji se zlem, kterému lidské stvoření dovoluje podkopávat svůj život.
Modlete se, modlete se za Mexiko, trpí přírodou.
Modlete se, modlete se, modlete se bez přestání za Brazílii, vaši bratři potřebují vaše
modlitby.
Modlete se, modlete se za sílu pro celé lidstvo.
Modlete se, modlete se za Evropu, je naléhavé, abyste se za ni modlili, trpí přírodou
i samotným člověkem.
Jste na skalnaté cestě…
Lidstvu se vnucuje jediné náboženství, které snadno podléhá novotám.
Lidská stvoření zapomínají, že v kříži našeho Krále a Pána Ježíše Krista je obsažena spása každého
lidského stvoření [J 12, 32-33; Žid 12, 2; 1Kor 1, 18] a že spásu mohou nalézt pouze na cestě
pravdy a pokání.
Zapomínají, že naše Královna a Matka zahání ďábla, jenž se jí bojí a naše Královna a Matka bdí nad
lidmi svého Syna.
Jste na cestě plné všech pokušení, nástrah zla, úkladů zla a Zlý ví, že je již blízko, aby si vzal svou
kořist duší… Musíte být silní a pevní, abyste nepadli.
Boží děti, buďte bdělé a pozorné, protože v okamžiku může dojít k předem plánovanému zápasu.
Aniž byste se vystavovaly nebezpečí uprostřed sváru, každé z vás zachovejte klid a zůstaňte tam,
kde jste, dokud nenajdete bezpečnou příležitost k odchodu, pokud byste tak měly učinit. Mé legie
jsou pozorné k vašim voláním a čekají na vaše výzvy, abychom spěchali, děti našeho Krále a Pána
Ježíše Krista.
PŘICHÁZÍ VELKÉ ZNAMENÍ SHŮRY.
Každý z vás ví, že na lidstvo se vztahuje božská ochrana. Boží milosrdenství je nekonečné, proste
našeho Krále a Pána Ježíše Krista, aby vás pronikl a dal mu svolení učinit každého z vás novým
stvořením, a tak se vám podaří překonat mnohé zkoušky, které na sebe lidstvo samo přivolalo.
Uctívejte Dítě Ježíše v jeslích, v každém domě, na každém místě, na kterém Ho správně
představují [Mt 2, 11].
Mé legie pečují o každého z vás. Žehnám vám a chráním vás svým mečem vysoko vztyčeným.
Svatý archanděl Michael

2293. Poselství Ježíše ze dne 26. prosince 2022.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
RYZÍ ZLATO
Ty z mých dětí, které zůstávají zticha, když by se měly postavit za mé Jméno, zůstanou na zemi
po dobu intenzivního pronásledování, které teprve přijde.
Nemilujete Mě natolik, abyste se za Mne postavily nyní, a tak vám umožním uvidět dar, že Mne
potřebujete. Pak bude vaše víra vyzkoušena ohněm, abyste vyšly jako očištěné zlato a byly
povolány ke Mně domů.
Řekl jsem vám, že ty, které nejsou ochotné vzít svůj kříž a následovat Mě, nejsou Mne hodny,
a tak způsobím, abyste si vybraly. Pokud si nevyberete v současné době, vyberete si v období
intenzivního pronásledování. Ty, které se v té době nerozhodnou stát za Mnou, ztratí své duše, a
a když obdrží značku mého nepřítele.
Neboť mé děti, které se za Mne postaví teď, čelíce nynějšímu pronásledování, povolám brzy domů
ke Mně, neboť si nepřeji, aby viděly zlo, které přichází.
Ježíš
Zach 13, 9: Tu třetinu však provedu ohněm. Přetavím je, jako se taví stříbro, přezkouším je, jako se zkouší
zlato. Ti budou vzývat mé jméno a já jim odpovím. Řeknu:" 'Toto je můj lid.' A oni řeknou: 'Hospodin je
můj Bůh.' "
1Petr 1, 7: aby se pravost vaší víry, mnohem drahocennější než pomíjející zlato, jež přece též bývá
zkoušeno ohněm, prokázala k vaší chvále, slávě a cti v den, kdy se zjeví Ježíš Kristus.
1Petr 5, 10: A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě
v Kristu, po krátkém utrpení vás obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ.
Job 23, 10: Zato on zná moji cestu; ať mě zkouší, vyjdu jako zlato.
Př 17, 3: Na stříbro kelímek, na zlato pec; srdce však Hospodin prozkoumává.
Řím 8, 28: Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho
rozhodnutí.
1Petr 4, 12-19
12: Moji milovaní, nebuďte zmateni výhní zkoušky, která na vás přišla, jako by se s vámi dělo něco
neobvyklého,
13: ale radujte se, když máte podíl na Kristově utrpení, abyste se ještě více radovali, až se zjeví jeho sláva.
14: Jestliže jste hanobeni pro jméno Kristovo, blaze vám, neboť na vás spočívá Duch slávy, Duch Boží.
15: Ale ať nikdo z vás netrpí za vraždu, za krádež nebo jiný zlý čin anebo za intriky.
16: Kdo však trpí za to, že je křesťan, ať se nestydí, ale slaví Boha, že smí nosit toto jméno.
17: Přišel totiž čas, aby soud začal od domu Božího. Jestliže začíná od vás, jaký bude konec těch,
kteří se Božímu evangeliu vzpírají?
18: 'Jestliže i spravedlivý bude stěží zachráněn, kde se ocitne bezbožný a hříšný? '

19: A tak ti, kteří trpí podle vůle Boží, ať svěří své duše věrnému Stvořiteli a činí dobré.
Mt 10, 37-39
37: Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mne hoden; kdo miluje syna nebo dceru víc nežli mne,
není mne hoden.
38: Kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden.
39: Kdo nalezne svůj život, ztratí jej; kdo ztratí svůj život pro mne, nalezne jej.
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ROZHODNĚTE SE NYNÍ
Mnohé z mých dětí věří, že mohou být "neviditelné", když nezaujmou stanovisko
v nadcházejícím čase a nevezmou si značku mého nepřítele, ale vaše vlastní rada vás oklame.
V té době, kdy každému člověku bude přikázáno vybrat si jedno nebo druhé, nebude existovat
neutrální postoj.
Rozhodněte se nyní, jak odpovíte, neboť žádná otázka není důležitější než tato.
Ježíš
Mt 10, 37-39
37: Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mne hoden; kdo miluje syna nebo dceru víc nežli mne,
není mne hoden.
38: Kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden.
39: Kdo nalezne svůj život, ztratí jej; kdo ztratí svůj život pro mne, nalezne jej.
Zj 13:6-8, 14-18
6: A tak otevřela ústa a rouhala se Bohu, jeho jménu i jeho příbytku, všem, kdo přebývají v nebi.
7: A bylo jí dáno, aby vedla válku proti svatým a aby nad nimi zvítězila. Dostala moc nad každým kmenem,
národem, jazykem i rasou;
8: budou před ní klekat všichni obyvatelé země, jejichž jména nejsou od stvoření světa zapsána v knize
života, v knize toho zabitého Beránka.
14: Bylo jí dáno dělat znamení ke cti první šelmy a svádět jimi obyvatele země; rozkazuje obyvatelům
země, aby postavili sochu té šelmě, která byla smrtelně zraněna mečem, a přece zůstala naživu.
15: Je jí dáno, aby do sochy té šelmy vdechla život, takže ta socha mluvila a vydala rozkaz, že zemřou
všichni, kdo před ní nepokleknou.
16: A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele
cejch,
17: aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména.
18: To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo
šest set šedesát šest.

2295. Poselství Matky Spásy ze dne 27. prosince 2022.
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PŘICHÁZÍ CHVÍLE TEMNOTY

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
PŘICHÁZÍM K VÁM, ABYCH VÁM POŽEHNALA A PŘINESLA VÁM SVOU MATEŘSKOU
LÁSKU.
Víra je nezbytná [Mt 17, 20; 1J 5, 4-5], děti moje, abyste zůstaly ve spojení s mým Božím Synem.
Zduchovnělé lidské stvoření bude připraveno stát uprostřed všeho, co se uskuteční.
MLUVÍM S VÁMI V LIDSKÉM ČASE…
Připravte se, děti, buďte duchovnější, je to naléhavé.
Připravte se, děti, s čímkoli, co je pro vás dobré.
S přípravou neotálejte, udělejte ji hned.
PŘICHÁZÍ CHVÍLE TEMNOTY a mé děti, zůstanou-li ve víře, si budou navzájem bratrsky
pomáhat.
Milované děti mého Božího Syna, válka na Zemi bude pokračovat s větší silou a přinese s sebou
hladomor, který se nezadržitelně rozšíří.
Mé malé děti, v neustálých výzvách, abyste se připravily, vás Otcův dům naléhavě žádal, abyste
pozorovaly znamení a signály, které předpovídaly, co se stane smutnou skutečností pro lidstvo.

Buďte prozíravé: zima nahradí teplo a teplo nahradí chlad.
Buďte ve střehu, napětí mezi zeměmi se změní ve války mezi zeměmi.
Lidstvo bude udržováno v neustálé úzkosti.
Temnota přijde do různých zemí uprostřed války.
Modlete se, mé děti, modlete se za celé lidstvo.
Modlete se, mé děti, modlete se za Indii, její lid trpí.
Modlete se, mé děti, modlete se, nečekejte, starejte se o děti.
Modlete se, mé děti, modlete se, aby víra rostla s tím, jak budou události postupovat.
Modlete se, mé děti, modlete se, modlete se, zemětřesení budou pokračovat ve větším
měřítku.
Moje děti:
JAKO MATKA VÁM RADÍM, ABYSTE SI ZNOVU POSÍLILY VÍRU [Ef 6, 16] K NEJSVĚTĚJŠÍ
TROJICI, ABYSTE MLČELY, ROZJÍMALY A BYLY TĚMI, KDE PŘEVLÁDÁ LÁSKA MÉHO
SYNA, A NEHŘEŠILY TÍM, ŽE UBLIŽUJETE BLIŽNÍMU.
Milované děti, čelit svým vlastním hříchům bude těžké… Nedělejte to ještě obtížnější hříchem proti
svému bližnímu.
Můj Boží Syn trpí tíhou zla a lidského jednání.
Buďte bratrské, vzájemně si pomáhejte, respektujte se navzájem a modlete se, abyste nepadly
do hříchu.
Buďte stvořeními pokoje a uctívejte svým jazykem NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICI. Jako stvoření dobra
uctívejte mého Syna "v duchu a pravdě" [J 4, 23-24].
Milujte své bratry tak, jako Já a můj Syn milujeme vás.
Nebojte se: "Nejsem tady, protože jsem vaše Matka?", ochraňuji vás.
Matka Maria
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UČTE JE
V této době intenzivního pronásledování se mnozí, kteří ve Mne nikdy skutečně nevěřili, rozhodnou
vyměnit svou duši za misku čočovice. Nepřítel to ví a je na to připraven. Plánuje to již tisíce let.
Mé děti, vy jste mými mluvčími na Zemi. Přeji si, abyste učily ty, kteří Mě neznají, kdo jsem. Tímto
způsobem získáte mnoho odměn, jak na zemi, abyste se těšily, dokud jste tady, tak i zde v nebi,
abyste se těšily po celou věčnost, spolu s mnoha poctami. Neboť všichni, kdo získávají duše, jsou
zde v nebi známí.
Využijte čas, který vám zbývá na zemi, mé děti. Budete velmi rády, že jste to udělaly. Velmi brzy si
pro vás přijdu a vaše dílo bude dokončeno.
Ježíš

Mk 16, 15: A řekl jim: "Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. "
Sk 10, 42: A uložil nám, abychom kázali lidu a dosvědčovali, že je to on, koho Bůh ustanovil za soudce
živých i mrtvých.
Mt 10, 7: Jděte a kažte, že se přiblížilo království nebeské.
Mt 28, 19-20
19:Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého
20: a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny
až do skonání tohoto věku. “
Ef 5, 16-18
16: nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé.
17: Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně.

2297. Poselství Ježíše ze dne 30. prosince 2022.
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KDYŽ ZŮSTANETE VE MNĚ

Mé děti, připravte se na rok, který je před vámi. Intenzita všeho, co budete snášet, se bude den
ze dne zvyšovat. Žijete v nejtěžší době a jen Já vám ji mohu ulehčit. Když zůstanete ve Mně, učiním
to.

Budete-li se Mnou úzce kráčet, naučím vás čerpat vše, co potřebujete, ze Mne a mé přítomnosti.
Já jsem vše, co potřebujete, i když si to jen málo mých dětí uvědomuje. Tolik mých dětí stále hledá
svět a jeho bohatství, ačkoli jim nabízím mnohem víc.
Vše, o čem sníte, může být stále vaše, mé děti, jen pokud uvěříte, že být může.
Ježíš
Jan 15, 4-8
4: Zůstaňte ve mně, a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni,
tak ani vy, nezůstanete-li ve mně.
5: Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť
beze mne nemůžete činit nic.
6: Kdo nezůstane ve mně, bude vyvržen ven jako ratolest a uschne; pak ji seberou, hodí do ohně a spálí.
7: Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám.
8: Tím bude oslaven můj Otec, když ponesete hojné ovoce a budete mými učedníky.
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JSTE POKOUŠENI?

Vypisovala jsem šeky na desátky a obětní dary a všimla jsem si, že v příštích dvou týdnech budu
mít velmi málo peněz, protože se v poslední době zvýšily výdaje, například za elektřinu na vytápění
domu. Majitel nikdy nezaevidoval plynový krb, takže je třeba používat elektřinu, nebo mrznout. Už
jsem nastavila termostat níž, než jsem kdy používala v naději, že se mi podaří snížit nadcházející
účet.
Od té doby, co jsem byl zachráněna, jsem dávala desátky a věřím, že i kazatelé by měli dávat
desátky a obětovat. JPH také dává desátky. Chci být ve všem poslušná Božímu slovu.
Když jsem začala vypisovat šek, uslyšela jsem Satanův šepot: "Teda jo, to by bylo určitě fajn, kdyby
sis to mohla nechat a nemít tak málo peněz."
Na to jsem mu odpověděla: "To je pravda: Ne, to neudělám! Když si to nechám, všechny ostatní
peníze budou PROKLETÉ. Ne, díky - dnes ne, Satane! Dnes ne!!!
Když jsem se začala modlit o sílu v této věci a za další finance, abych tyto dny zvládla, Pán ke mně
začal mluvit.
Má dcero, dobře jsi udělala, že jsi odolala nepřátelským posměškům a pokušením. Můj lid je právě
teď pokoušen, aby nedával nic, a mnozí tomuto pokušení podlehnou v domnění, že neutrpí žádné

následky. Mnozí z nich v poslední době příliš utráceli a nyní za to musí zaplatit jinak, takže se
rozhodnou raději krást z mé pokladnice, než aby si pomohli sami.
Řekni jim, má dcero - řekni jim, že okrádat Mne, zvláště v této pozdní hodině, ponese strašné
následky nejen pro ně, ale i pro jejich rodiny a blízké, protože to otevírá nepříteli dveře přinést
zkázu. Pokud podlehnou pokušení nepřítele, začnou své další období v neposlušnosti a stráví svůj
rok v nouzi.
Řekni jim, že je miluji a přeji si, aby se jim dařilo, ale nemohu jim prospívat, pokud Mi v těchto
věcech nebudou poslušní.
Ježíš
Mal 3, 10: Přinášejte do mých skladů úplné desátky. Až bude ta potrava v mém domě, pak to se mnou
zkuste, praví Hospodin zástupů: Neotevřu vám snad nebeské průduchy a nevyliji na vás požehnání?
A bude po nedostatku.
Mt 23, 23: Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Odevzdáváte desátky z máty, kopru a kmínu,
a nedbáte na to, co je v Zákoně důležitější: právo, milosrdenství a věrnost. Toto bylo třeba činit
a to ostatní nezanedbávat.
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JEN JEDEN

Ačkoli toto Slovo bylo již jednou přetištěno, je ale tak závažným a silným Slovem, že si myslím, že si
zaslouží, abychom si je znovu připomněli.
Nadcházející dny od vás budou vyžadovat, abyste si určili a rozhodli, kdo a co je skutečně vaším
bohem. Mnozí z vás si myslí, že už to vědí, ale nikdy jste nebyli donuceni si skutečně vybrat jen
jednoho. Myslíte si, že si zvolíte Mne nade všechny ostatní, ale nevidíte ostatní bohy, kteří se
skrývají ve vaší mysli a srdci. Bohy, které nepřítel použil, aby vás ode Mne odlákal.

(V tuto chvíli jsem v Pánově hlase slyšela srdcervoucí smutek, jako slyšíte v hlase někoho, kdo
právě zjistil, že mu byl manželský partner nevěrný).

Někteří z vás dovolili, aby tito bohové vtrhli do vašich životů. Přijali jste je. Někteří z vás si dokonce
uvědomují jejich přítomnost, přesto neděláte nic pro to, abyste od nich očistili svá srdce, a myslíte
si, že váš hřích modlářství pochopím a omluvím.
Mé děti, cožpak jsem ve svém Slovu neřekl, že nebudete mít jiné bohy přede mnou? (V tomto
okamžiku jsem v Hospodinově hlase zaslechla vážný hněv).
A tak to nebudete dělat. Jste-li moje, chovejte se podle toho.
Nadcházející dny přinesou vážné okolnosti, které budou vyžadovat, abyste si vybraly, kterému bohu
budete sloužit. Jen jednomu.
Dobře si to rozmyslete a dobře se rozhodněte, mé děti, neboť tuto volbu nelze vzít zpět.

Některé z mých dětí si již vybraly. Následovaly Mě všude, kam jsem je vedl, odložily své vlastní sny
a touhy a vzaly na sebe můj kříž. Pro ně již byla tato volba učiněna a dny, které přijdou, budou
mnohem snazší než pro ostatní.
Pro ty, které zůstaly zapleteny do světa a všech jeho pokušení, budou nadcházející časy opravdu
velmi těžké, protože jste žily měkkým životem a místo do Mne jste vkládaly svou víru v to, co vidíte.
Vaše víra je chatrná. Je jako třtina, která se ohýbá s každým novým větrem učení. Snadno se
necháte oklamat, protože jste svůj dům víry nepostavily na skále mého Syna.
Musíte si vybrat, kterému Bohu budete sloužit po zbytek svého pozemského života, a tomu Bohu
budete sloužit i na věčnosti.
Mé děti, mnoho z vás podceňuje důležitost a pozdní dobu, ve které žijete. Nevidíte, že se blíží
návrat mého Syna. Neřekl jsem snad, že přijdu jako zloděj v noci? Přesto mnohé z vás nedělají nic,
aby se připravily na jeho brzký návrat.
Cožpak se jeho nevěsta nepřipraví na svého ženicha? Najdou vás neoblečené, až přijde svatební
hostina? Zůstanete pozadu?
O těchto věcech musíte přemýšlet nyní, dokud je ještě čas, a dobře se rozhodnout. Ve dnech, které
brzy přijdou, se v mnoha národech rozšíří chaos. Některým z vás, kteří čtete toto Slovo, zbude
později na přemýšlení velmi málo času. Vaše životy budou zkráceny kvůli té či oné katastrofě nebo
povstání.
Nedělejte chybu, že si budete myslet, že máte více času, než máte. Některá rozhodnutí by se
neměla odkládat na jindy. Nebuďte jako bohatý muž v mém Slovu, který si ukládal do svých stodol
a chystal se užívat si světských radovánek, jehož duše byla té noci vyžadována, neboť nevíte, jak
vážné je vše, co se má stát.
Nečekejte. Rozhodněte se nyní. Kterému bohu budete sloužit?
Dal jsem vám vše, co potřebujete, abyste v této době přežily a prosperovaly. Stačí jen požádat,
abyste obdržely to, co pro vás mám.
Neštěstí povstává znovu a znovu proti vám. Mnohé z vás se modlily a ptaly se, proč tomu tak je.
Nepřízeň osudu je vaším učitelem, mé děti. Nepřízeň osudu přináší těžkosti, které vás připravují na
to, co je ještě těžší a co teprve přijde.
Důvěřujte Mi. Já vidím dál na cestu do vaší budoucnosti, ale vy ne. Proto Mi musíte dovolit, abych
vedl vaše cesty, a nesnažit se pochopit každou drobnou nuanci toho, co se děje. Není vždy na vás,
abys tomu rozuměly, ale abyste Mě prostě ve víře poslouchaly a důvěřovaly Mi, že vás miluji.
Já vím, co je pro všechny zúčastněné nejlepší.
Tento příští rok přinese mnoho změn, které z místa, kde se nacházíte, nemůžete vidět. Snažím
se každé z vás postavit tak, aby bylo na tyto změny připraveny, ale některé z vás se mým cestám
brání. To způsobí, že do vašich životů přijdou další těžkosti. To, čím mé děti trpí, je často důsledkem
toho, že Mne neposlechly v nějaké dřívější době.
Mnohé z toho, co přijde, je mnohem horší, než mé děti očekávají. Snažím se vás chránit tím,
že vedu vaše cesty na bezpečnější místo. Poslouchejte Mě a všechno bude dobré. Vzdorujte,
a zůstanou vám následky vaší vlastní cesty.

Pojďte se Mnou výš. Pojďme spolu důvěrně hovořit, až Mě budete uctívat v Duchu
a v pravdě. Dovolte Mi, abych vás připravil na vše, co přijde.
Ježíš
Mt 6, 24: Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat,
k jednomu se přidá a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku.
Ex 20, 3: Nebudeš mít jiného boha mimo mne.
Mt 11, 7: Když Janovi učedníci odcházeli, začal Ježíš mluvit k zástupům o Janovi: "Na co jste se vyšli na
poušť podívat? Na rákos, kterým kývá vítr? "
Jak 4, 4: Proradná stvoření! Což nevíte, že přátelství se světem je nepřátelství s Bohem? Kdo tedy chce být
přítelem světa, stává se nepřítelem Božím.
1Petr 2, 7-8
7: Vám, kteří věříte, je vzácný, ale nevěřícím je to 'kámen, který stavitelé zavrhli; ten se stal kamenem
úhelným',
8: Ale i 'kamenem úrazu a skálou pádu'. Oni přicházejí k pádu svým vzdorem proti slovu – k tomu také byli
určeni.
Lk 12, 16-20
16: Pak jim pověděl toto podobenství: „Jednomu bohatému člověku se na polích hojně urodilo.
17: Uvažoval o tom a říkal si: 'Co budu dělat, když nemám kam složit svou úrodu?'
18: Pak si řekl: 'Tohle udělám: Zbořím stodoly, postavím větší a tam shromáždím všechno své obilí
i ostatní zásoby
19: a řeknu si: Teď máš velké zásoby na mnoho let; klidně si žij, jez, pij, buď veselé mysli.'
20: Ale Bůh mu řekl: 'Blázne! Ještě této noci si vyžádají tvou duši, a čí bude to, co jsi nashromáždil?'
Joz 24, 15: "Jestliže se vám zdá, že sloužit Hospodinu je zlé, vyvolte si dnes, komu chcete sloužit: zda
božstvům, kterým sloužili vaši otcové, když byli za řekou Eufratem, nebo božstvům Emorejců, v jejichž
zemi sídlíte. Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu."
Iz 30, 20: Ač vám dával Panovník chléb soužení a vodu útlaku, on, tvůj učitel, už se nebude držet stranou.
Na vlastní oči uzříš svého učitele.
Př 3, 5-7
5: Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.
6: Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.
7: Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať.
Jan 4, 23: Ale přichází hodina, ano, již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v Duchu
a v pravdě. A Otec si přeje, aby ho lidé takto ctili.

2300. 2. ledna 2023. Připomínka poselství Boha Otce ze dne 30. června 2013.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
NOVÉ ZLO
Učte se ode Mne, neboť jsem tichý a pokorný. Napodobujte Mě. Ať je váš život odrazem Mne
a budete odrážet mou slávu. Budete kráčet v mé moci, když Mě váš život bude odrážet v každém
ohledu, když vaše myšlenky budou jako moje myšlenky, když vaše srdce bude zaměřeno na konání
mého díla království, a ne na sebe.
Napodobujte svého Otce, mé děti, neboť vás miluji věčnou láskou a každý z vás je Mi vskutku velmi
drahý. Vše, co mám, je vaše, když kráčíte po mých cestách.
Pojďte… a choďte se Mnou jako Adam za chladného dne. Kráčejte těsně při Mně, abych vás mohl
chránit před novým zlem, které nyní vstupuje do vašeho světa. Budete svědky nového zla,
a takového jako nikdy předtím. Některé z vás jím budou šokovány, ale to vše bylo předpověděno
v mém svatém Slovu.
Choďte těsně se Mnou, dětičky. Řekněte všem, které potkáte, že je miluji.
Bůh Otec

Poznámka: V těchto posledních slovech jsem cítila jeho naléhavost, cítím, že přicházející
zlo je opravdu strašné a On nás všechny touží chránit, jen když Jej budeme poslouchat
v tom, že budeme kráčet těsně s Ním! Vzpomněla jsem si na matku s malými dětmi, když
jdou a po silnici se řítí rychlý neopatrný řidič, jak je přitáhne k sobě, aby je ochránila před
újmou. Budeme dbát jeho láskyplného varování?
Mt 11, 29: Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete
odpočinutí svým duším.
Jr 31, 3: Hospodin se mi ukázal zdaleka: "Miloval jsem tě odvěkou láskou, proto jsem ti tak trpělivě
prokazoval milosrdenství. "
Ge 3, 8: Tu uslyšeli hlas Hospodina Boha procházejícího se po zahradě za denního vánku. I ukryli se člověk
a jeho žena před Hospodinem Bohem uprostřed stromoví v zahradě.

2301. Poselství Ježíše ze dne 3. ledna 2023.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
PŘICHÁZEJÍCÍ PRONÁSLEDOVÁNÍ
Mé děti, ačkoli tento rok bude velmi intenzivní, přeji si, abyste se věnovaly mým záležitostem
na zemi. Hlásejte mé Slovo a veďte ztracené duše do mého království.

Až začne nadcházející pronásledování, začne velmi náhle. Dojde k určité události, ze které vzejde
pronásledování.
Buďte vždy připraveny, mé děti, a nezapomeňte – i když budete trpět pronásledováním, není to
navždy, je to jen na čas, protože brzy přijdu, abych vás přivedl domů ke Mně.
Ježíš
2Tim 3, 12: A všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, zakusí pronásledování.
1Petr 3, 14-16
14: Ale i kdybyste pro spravedlnost měli trpět, jste blahoslaveni. 'Strach z nich ať vás neděsí ani nezviklá
15: a Pán, Kristus, budiž svatý' ve vašich srdcích. Buďte vždy připraveni dát odpověď každému,
kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte,
16: ale čiňte to s tichostí a s uctivostí. Když jste vystaveni pomluvám, zachovávejte si dobré svědomí,
aby ti, kteří hanobí váš dobrý způsob života v Kristu, byli zahanbeni.
Mt 5, 10: Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské.
Lk 6, 22: Blaze vám, když vás lidé budou nenávidět a když vás vyloučí, potupí a vymažou vaše jméno
jako proklaté pro Syna člověka.

2302. Poselství Ježíše ze dne 4. ledna 2023.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
ODSTRANĚNÍ
V tomto čase musím odstranit některé blízké daleko od vás. Je to pro vaši a stejně tak i pro jejich
ochranu, mé děti. Nebojujte se Mnou v této věci ani se nemodlete proti tomu, neboť to musí být
učiněno.
V době, kdy brzy začne velmi intenzivní pronásledování, budou pro vás nebezpečím a vaše blízkost
bude nebezpečím i pro ně, neboť všichni, kdo se vám snaží pomoci, budou také pronásledováni
a zabiti, jestli Mě nezapřou.
Ježíš
Joz 1, 9: Nepřikázal jsem ti snad: "Buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se, neboť Hospodin,
tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš?"
Př 8, 10: Přijměte mé napomenutí, nikoli stříbro, spíše poznání, než převýborné ryzí zlato.
Iz 41, 10: Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu,
pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.
Ž 91, 1-4
1: Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného.

2: Říkám o Hospodinu: "Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám."
3: Vysvobodí tě z osidla lovce, ze zhoubného moru.
4: Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost.

2303. Poselství Ježíše ze dne 5. ledna 2023.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/
NEBUDETE VŽDY ROZUMĚT
Mé děti, ve vašich životech se brzy změní věci, které vás mohou zmást. Ne vždy budete rozumět
tomu, co v této době dělám ve vašich životech, jen Mi důvěřujte. Pamatujte si, že vidím dál než vy,
co se pro vás chystá na vaší cestě a hýbu lidmi a okolnostmi, abych vás ochránil. Stačí, když budete
poslouchat.
Ve chvílích, kdy potřebuji, abyste šly dál, drasticky změním okolnosti tam, kde jste, abyste viděly,
že musíte jít. Nepropadejte panice, když se tyto věci dějí, poskytnu vám vše, co potřebujete.
Jsem mocný Bůh a bohatý Otec, který je schopen poskytnout hojnost nad rámec všeho,
co mé děti potřebují.
Upírejte svůj zrak na Mne a vaše víra vás bude následovat.
Ježíš
Př 3, 5: Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.
Př 2, 1-5
1: Můj synu, jestliže přijmeš mé výroky, uchováš-li mé příkazy ve svém nitru ,
2: abys věnoval pozornost moudrosti a naklonil své srdce k rozumnosti,
3: jestliže přivoláš porozumění a hlasitě zavoláš na rozumnost,
4: budeš-li ji hledat jako stříbro a pátrat po ní jako po skrytých pokladech,
5: tehdy pochopíš, co je bázeň před Hospodinem, a dojdeš k poznání Boha.
Př 3, 13-18
13: Blaze člověku, jenž našel moudrost, člověku, jenž došel rozumnosti.
14: Nabýt jí je lepší nežli nabýt stříbra, její výnos je nad ryzí zlato.
15: Je drahocennější než perly, nevyrovnají se jí žádné tvé skvosty.
16: V její pravici je dlouhověkost, v její levici bohatství a čest.
17: Její cesty vedou k blaženosti, všechny její stezky ku pokoji.
18: Stromem života je těm, kdo se jí chopí, blaze těm, kdo se jí drží.

2304. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 4. ledna 2023.
Luz de Maria (Argentina), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

LIDSTVO ZAPOMÍNÁ NA TY, KDO TRPÍ KVŮLI VÁLCE

Milované děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
Přicházím k vám z pověření Nejsvětější Trojice.
VYZÝVÁM VÁS, ABYSTE POKRAČOVALY V NÁROČNÉ PRÁCI NA ZMĚNĚ OSOBNÍHO
JEDNÁNÍ A KONÁNÍ.
Přichází čas, kdy s postupujícím naplňováním událostí se pšenice sama oddělí od koukolu
[Mt 13, 24-26].
Zlo neustále pokouší všechna lidská stvoření: některá padnou a jiná vytrvají, když odolávají
s pevnou, zralou a vědomou vírou, aniž by ztrácela naději na obrácení těch, která jsou ve stavu
hříchu. Mé nebeské legie neustále bdí při obraně duší.
Potýkají se se zlem, které zneužitím technických prostředků ohromí lidská stvoření tím, že vytváří
obrazy na nebi, aby je zmátlo a svedlo je tak na cestu, která je v rozporu s Boží vůlí.
VYZÝVÁM VÁS, ABYSTE STÁLY "PEVNÉ VE VÍŘE" A NEDOVOLILY, ABY VAŠE VÍRA
ZESLÁBLA [1Kor 16, 13].
Modlete se, modlete se, děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista, Boží hněv je vylit
na Zemi před tolika hříchy, zvrácenosti a žádostivosti.
Modlete se, modlete se, děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista, zemětřesení budou
nadále silně zasahovat Zemi, modlete se za Japonsko.

Modlete se, modlete se, děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista, modernismus, který
proniká do církve, chce odstranit Majitele stáda z jeho vlastní církve.
Modlete se, modlete se, děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista, ďábel útočí na církev
z jejího nitra a vyvolává zmatek.
Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista, modlete se neúnavně, braňte víru rukou naší Královny
a Matky tváří v tvář rostoucímu zmatku v církvi.
BOŽÍ DĚTI, ANIŽ BYSTE BYLY ROZDĚLENY, ŽIJTE PEVNĚ VÍRU. NEBUĎTE
PRONÁSLEDOVATELI SVÝCH BRATŘÍ [Gal 5, 15].
Lidstvo zapomíná na ty, kdo trpí kvůli válce, a válka se rozšíří po celé Zemi a zanechá za sebou
zkázu, utrpení a bolest.
Uvědomte si, že ďábel řídí ty, kdo ovládají člověka. Opět budete žít ve svých domovech, uchovejte
si pokoj.
VSTUPUJETE DO CHAOTICKÉHO OBDOBÍ PRO CELÉ LIDSTVO. Blíží se hladomor a spolu
s ním přicházejí do měst škůdci v podobě hlodavců. Aniž byste propadaly panice, buďte si jisty,
že nejste samy.
BUĎTE STVOŘENÍMI VÍRY, NADĚJE A LÁSKY.
Buďte i nadále pozorní k postupu války mezi národy a k duchovnímu boji.
Děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista, udržujte se v duchovním růstu, držte se za ruce naší
Královny a Matky.
ZŮSTAŇTE V DUCHOVNÍ POHOTOVOSTI.
Žehnám vám.
Svatý Michael Archanděl

